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Op 6 oktober werd het academiejaar
geopend, een schone gebeurtenis,
tijdens dewelke vroegere studentenvertegenwoordigers het nogal eens
gepast vonden de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders uit te maken
voor rotte vis en dies meer. Dit
gebeuren vond steeds plaats in
de grote Aula, en de favoriete
zondebok
van
de
studenten
was
traditioneel de minister van onderwijs. Naar daarover leest U meer
elders in dit blad.
Prae t

Reetor

Dit
jaar ging evenwel ook een
opening van het academiejaar voor
studenten door in aud. E van de
Blandijnberg,
georganiseerd
door
de Vereniging van Vlaamse Studenten.
Voornaamste thema waren hier uiteraard
de
regeringsmaatregelen.
Opvallend was wel dat de rektor
himself het welkomsword kwam uitspreken. In een (zeer) korte toespraak erkende hij expliciet de
rol van de W S als studentenvakbond
en benadrukte hij het belang van
een dergelijke instantie als verdediger van de studentenbelangen.
Hij ging echter niet in op de
gevolgen van de regeringsmaatregelen. Ook niet toen hij daarover
geïnterpelleerd werd door
Peter
Praet, voorzitter van het Nationaal
Aktiecomité tegen de onderwijsmaatregelen. Vragen over inschrijvingsgeld en dergelijke ging hij uit
de weg met de dooddoener dat hij
als voorzitter van de Raad van
Beheer niet het recht had daarover
uitspraken te doen.
Waarna hij
verdween om het echte academiejaar
te gaan ontkurken.
Een

dode

S.S. beheert, is er waarschijnlijk
het concreet belangrijkste van.)
Het is precies die S.S. die nu
naarstig gepluimd wordt door onze
dappere
bewindslieden:
bij
het
KB van 5/6/86 werden de subsidies
van de S.S. van de RUG teruggebracht van 132 naar 91 miljoen,
een verlies van 41 miljoen dus.
Om dat kuiltje te dekken moet
het
patrimonium
27
miljoen
op'
hoesten. Dat is, als het inschrijvingsgeld verhoogd wordt tenminste.
Daarover las U uiteraard al een
en ander in de vorige Schamper,
maar kunnen we het genoeg herhalen,
gezien de gevolgen?
Dhr. Van Espen schetste dan summier
de prij zenevolutie
in een paar
onderdelen van de S.S.;
in de
home’s bestond vóór 1981 een voor
alle
bewoners
geldende
prijs:
14500 Fr per jaar. Daarna begon
men de prijzen te diversifiëren.

en nu kost een jaar in een home
minimum 20000 (voor beursstudenten)
en maximum 40000 Fr. De prijzen
in de universitaire
restaurants
kenden eenzelfde evolutie, voornamelijk door de diversificatie
in
de maaltijden die vanaf '81 werd
doorgevoerd. (Jawel, in '80 kreeg
je soep, frieten en het gebruikelijke zootje ongeregeld voor de
luttele prijs van ongeveer 60 Fr,
en wij durfden toen ook al klagen.)
De
spreker
ging
daarna
dieper
in
op
de
regeringsmaatregels.
Het feit dat de sociale toelagen
in Gent niet gehalveerd werden
zoals voorzien, en in plaats daarvan beperkt werden tot 2/3 van
hun oorspronkelijke omvang noemde
hij hypocriet
("blij
maken met
een dode mus"). In elk geval blijven de werkingstoelagen geblokkeerd,
en er zullen voor wetenschappelijk
onderzoek 9% minder fondsen beschik-

m u s ---

Tweede spreker was Dhr. Van Espen,
beheerder van de Sociale Sector,
die een duidelijke en goed gedocumenteerde
toespraak
hield
over
de gevolgen van de besparingsmaatregels. Hij begon met een «overzicht
van
hetgeen
binnen
de
Sociale
Sector verwezenlijkt werd sinds
het einde van de jaren '60. (Als
U zich ooit afvroeg wat nu het
resultaat was van al dat contestatiegedoe toen, waar uw grootvader
nu nog zo smakelijk kan over vertellen, de Sociale Raad, die de
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HEREN VAN FATSOEN
Volderstraat, 6 oktober, 15 u 45.
Een wagen van het Nationaal
Aktiekomitee rijdt voortdurend
heen en weer voor de grote aula.
Pits ziet men zijn kans schoon. De
auto stopt en een heldhaftige
tegenstander van de regeringsmaatregelen rent naar buiten met een
doos
die hij voor de ingang deponeert.
De bedoeling is om een muurtje te
bouwen waar de heren hoogwaardigheidsbekleders moeten overstappen,
symbool van de drempel die door de
besparingen wordt opgeworpen. Het
blijft echter bij een poging.De
wagen, de inzittenden en het stuk
drempel worden onmiddellijk door
de
aanwezige
ordediensten
verwijderd. Het enige waar de
vergrijsde eminenties nu nog
kunnen over vallen zijn hun eigen
voeten. En zelfs dat spektakel
wordt ons niet gegund.
Een
enkeling begint aarzelend een
slogan te piepen, hopend dat hij
de talrijke omstaanders
kan
begeesteren, dat de woeste massa
als een kolkende stroom zal naar
binnen stromen en de macht
overnemen,
of zoiets.
Zijn
charisma is echter beperkt. Dezer
dagen wil het volk niet meer
morren. Het wil enkel een goeie
gel om zijn haar te modelleren. Of
een beetje sensatie. Er staat
alleen maar zoveel volk rond de
aula omdat er een valse bommelding

is geweest in het warenhuis
ernaast. Eigenlijk een beetje
triest.
Binnenin de aula heerst een serene
sfeer. Gekleed in het soort jurk
waarbij een nuchter mens zich
vragen gaat stellen en met een gek
mutsje op het hoofd treden ze
binnen, het kruim van onze
universiteit,
een soort Boy
Georges opl jaren met een zware
brilmontuur.
En dan kan de show beginnen. Ik
heb me nu niet direkt verwacht aan
een
namiddagvullend
amusementsprogramma, maar dat zo'n
"vergadering" .zoals de rector ze
graag noemt, zo' saai zou zijn,
nee... Je vraagt je af waarvoor
een dergelijk plechtstatig gedoe
nodig is.
Tenzij om de heren
professoren zich even belangrijker
te laten voelen dan ze zijn. Want
niks maar ook niks opzienbarends
valt er te noteren. Behalve pure
verveling.
Rector De Meyer beperkt zijn
kommentaren
op het
heetste
(onderwijs)hangijzer
van
het
moment, de besparingen, tot een
volstrekt minimum. Dit jaar is
geen uitzondering op de tienjarige
besparingstraditie
van
deze
regering, zegt hij. Punt. Bijna
een loutere vastsstelling, een
duidelijk standpunt wordt niet

vervolg op pagina 3

baar zijn (nog 5,2 miljard).
Van Espen ging dan even in op
de reeds merkbare gevolgen van
de besparingsmaatregels.
Aan de
RUG studeren nu nog iets meer
dan
20%
beursstudenten,
t.o.v.
de vroegere 40%. Daarnaast wordt
ook het middelbaar onderwijs zwaar
aangepakt: het VSO en dus vooral
de rijksscholen worden door de
katholiek Coens vakkundig gewurgd.
Hij ging ook even in op een artikel
dat verscheen in de weekberichten
van
de
Kredietbank,
waarin
de
vraag gesteld werd of het wel
logisch
was
dat
het
onderwijs
betaald zou worden door de belastingplichtigen,
m.a.w.,
is
het
niet
logischer
minder
begoede
studenten leningen te laten afsluiten, die ze dan later kunnen terugbetalen.
Van Espen beklemtoonde
wel dat dit een testcase was,
het oplaten van een ballonetje
om na te gaan in hoeverre de gemiddelde Belg klaar is voor dit soort
"democratische"
redeneringen,
maar het
is opvallend dat dit
zeker
geen
alleenstaand
geval
is.
In een
'vrije tribune’ in
'Knack' een tijdje geleden ging
men zelfs zover de vraag te stellen
of het niet eerlijk zou zijn degenen
die weinig toekomstgerichte richtingen kiezen later minder stempelgeld uit te betalen. De belasting
op het denken is dus bijna uitgevonden !

De

tijd

van

toen

Na Van Espen kwam VVS nog even
oproepen om te gaan betogen, en

om zijn woorden kracht bij te
zetten vertoonde men de oude ('69)
VARA-documentaire over de Gentse
Maartbeweging nog eens. Heel grappig overigens, en een goede illustratie voor dat spreekwoord van
die oude koeien en zo.
De opening werd dan besloten door
Eric Goubin,
voorzitter van de
Sociale Raad van de VUB, en door
Geert
Mareels
die
tussen
twee
reizen in ook nog eens naar RUG
kwam. Goede toespraak overigens.

Hoe dan ook, het was jammer dat
dhr. Van Espen vooral inging op
de sociale kant van de maatregelen
in de S.S.. Er zit echter ook
een economische aan: de S.S. wordt
tot deze weinig sympathieke maatregels gedwongen omdat ze tenslotte
ook moeten overleven. In de resto’s
stelt het probleem zich voorlopig
niet zo cru, de prijzen zijn er
nog altijd goedkoper dan elders,
en met zaken zoals de operatie
grillade
probeert
men
de
zaak
in evenwicht te houden.
In de
home's stelt zich echter een ander
probleem. Voor 4000 Fr per maand
kun je ook elders een kot krijgen,
en zo verliezen de home’s precies
die klanten die voor de hogere
inkomsten
moesten
zorgen.
Die
tendens wordt nog versterkt door
het
geleidelijk
verval
van
de
gebouwen, omdat er geen geld meer
is voor onderhoud. (In mijn gang
op de Fabiola werkt één douche
op vier, in de keuken zijn vijf
van de vijf stopkontakten defect,
en de elektrische vuurtjes zijn
gemaakt
door
iemand
die
dacht
dat water kookte bij 80°.) Het
is evident dat dit soort besparingspolitiek op de lange duur nefast
is
voor
de
concurrentiepositie
van de home's. Zou het niet amusant
zijn als bleek dat het verhogen
van de huurprijzen op de home's
de private verhuurders van kamers
toeliet de gevolgen van de denataliteit op het einde van de jaren
'60 voorlopig niet te voelen?
Op een ander vlak kan men ook
de vraag stellen in hoeverre het
taktisch verantwoord is de leiding
van
een
Nationaal
Aktiecomité
toe te vertrouwen aan iemand als
Peter Praet,
notoir lid van de
Marxistisch-Leninistische beweging.
En dan gaat het hier beslist niet
over de persoon Praet, die beslist
een aantal zeer pertinente vragen
formuleerde tegenover de rektor,
maar de MLB is beslist geen voor
alle
studenten
representatieve
organisatie. Het zou jammer zijn
als de meer gematigde bewegingen
zich hierdoor zouden laten afschrikken.
Zoals het ook
jammer zou
zijn
als
bepaalde
mensen
zich
door partijpolitieke overwegingen
zouden laten leiden om te kiezen
vóór
de
besparingsmaatregelen.
Het gaat hier om de verdediging
van
de
onderwijsbelangen
tegen
een bepaalde regering, en de samenstelling van die regering doet
er in essentie niet toe. Het verleden leert ons trouwens dat alle
potentiële
regeringspartijen
het
onderwijs al stiefmoederlijk behandeld hebben.
(Ik weet wel,
uw
toekomst, uw carrière, maar dacht
U dan echt dat ze geïnteresseerd
zouden zijn in iemand die de belangen van zijn eigen groep niet
eens kon verdedigen?)
Wat er ook van zij, op 17 oktober
komt de Raad van Beheer voor een
moeilijke
keuze
te
staan:
als
ze het inschrijvingsgeld verhogen
naar
13000 Ft, dan kan hiermee
de Sociale Sector drijvende gehouden worden, op korte termijn althans. Ais de RvB echter het been
stijf houdt (hetgeen weinig waarschijnlijk is), dan wordt de toestand voor de S.S.
dramatisch.
Het VVS vindt zowel het een als
het
ander
onaanvaardbaar,
maar
laten
we
realistisch
zijn:
de
meeste studenten zal het worst
wezen of hun ouders nu 10 of 13000
ballen moeten betalen, of of er
zoiets is ais een psychologisch
advies of een dokter. Wat zullen
we drinken!
Jan Du Chau

C o m p le e t c e n s u u r

T a n te T h e o v e r t e lt

Hier zal ik dus de volgende vijf of zes
jaar van me leven doorbrengen, dacht ik
zo bij me eigen, terwijl ik aan 140 door
de Sint-Pietersnieuwstraat snorde. De
versnellingspook van me Pors Turbo lag
lekker los in me hand en de assosiasie
met een andere pook, zo'n harde warme
van ventenvlees,maakte me sluisje wat
vochtig.
Ik hoopte vurig dat er in Home Fabiola
geen foto van onze koniggin hing, want
ik en dat mens konden het niet zo goed
vinden . Ik had haar eens ontmoet op
een receptie waar ik met me ouwe lui
mee naartoe was gemogen. Toen de koniggin en der vent toekwamen moesten alle
genodigden op een rijtje gaan staan en
één voor één gaven ze iedereen een hand.
Nou ik was behoorlijk opgelaten terwijl
ik daar me beurt stond af te wachten,kan
ikku verzekeren. Zou ik me daar effe onze
vorstin een poot gaan geven!
En toen ze bij ons kwam stak ik krachtdadig me arm naar voren, maar in plaats van
hetzelfde te doen ,keek ze me eens vuil
aan en vroeg op een strenge toon of ik
eigenlijk al wel sigaren mocht-roken.
Nou, ik had nog nooit nie een koniggin
zo'n smoelwerk zien opzetten, dat kan
ikku vertellen! Me arm hing daar zo'n
beetje eenzaam in de lucht te zweven en
ondertussen zij me maar vuil aankijken
en ik maar rookwolken paffen, wist ik
name!eik geen weg met me figuur, begrijppu ? Had ik me gewoon een saffie
aangestoken om me zenuwen wat te kalmeren, zoals ieder normaal mens zou
doen als hij straks de koniggin de hand
moet drukken,pakte ze me er dan nog over an ook!
Ging het heur wat an dat ik rookte? Ik
was verdomme nog an toe toch al wel negen jaar zeker.
De minister van ekonomiese zaken stond
ook met een Davivos in ze bakkes en
daartegen piepte ze niet!
Affijn, dat was allemaal al lang geleden. Toen was me moer nog niet van de
Eifeltoren gevallen, dat krankjoreme
mens. Dacht ze toch wel dat dat ding
een reusachtige kunstpenis was! Zij dus
naar boven geklommen. Toen we ze 'AA
AAAAAAAAAAAAAAAAA' hoorden keien,dachten wij die beneden zaten te wachten
dat ze klaarkwam, maar even later spatte ze voor onze voeten uiteen op de
straatstenen. Me ouwe heer heeft der
nog staan uitschelden voor rotte vis
omdat heur splinternieuwe Mi11et naar
de knoppen was. Maar het mens was al
dood,dus dat heeft ze niet meer kunnen
horen.

VUB

Spijtig eigenlijk want ze zei altijd
dat ze zo van me ouwe heer zijn stem
hield als hij schreeuwde.
Ondertussen was ik al bij Home Fabiola aangekomen. Het zag er me een beetje uit als een reusachtig akwariejum,
maar ik wou niet voortijdig oordelen?
Zo ben ik.
Ik parkeerde me Pors ergens achteraan.
Heel voorzichtig want hij was het afscheidskado geweest van me ouwe heer
toen hij met zijn nieuwe vriend Willy
de travestiet uitweek naar Bolivë om
goud te zoeken. Nooit niks op tegen
gehad tegen die Willy, toffe knul echt
waar. En tieten die hij had ,zo'n joekels ongelooflijk! De mijne zijn er
maar fopspenen tegen. En azzu me ooit
eens zou ontmoeten dan zou u begrijpen
dat er fopspenen en fopSPENEN zijn.
Azzu geen analfeet ben begrijppu wat ik
bedoel.
Nou, stapte ik dus ,een beetje zenuwachtig de Fab binnen. Er was geen foto
van de Koniggin te zien dus dat was een
opluchting vanwegehet feit dat we elkaar niet kunnen luchten. In de plaats
zat er wel een langharig sujet achter*
een soort balie.
Ik vroeg hem waar me kamer was, want ik
was het nummer natuurlijk vergeten.
Naam? zei het sujet. Ik antwoordde dat
ik WilhelHün'na van Cudheyl d'Oudenburg
heette, maar dat hij gerust Theo mocht
zeggen. En toen keek hij me echt op een
onbeschrijflijke manier aan en schreeuwde
met overslaande stem; Van adel hé? Daar
moet wij vévéëssers niet van weten,
dikke nek!
Fou, dat vond ik niet zo beleefd van hem.
Begint hij daar zo een wildvreemde uit
te schelden dat het neit mooi meer is!
Me nek is trouwens niet dik, dat vind ik
tenminste van me eige. Ik zette dus me
naaldhak effe tussen dat sujet zij benen
en ineens was hij heel wat vriendelijker.
Begon hij zelfs eerbiedig voor me voeten
op de grond te kronkelen. Vond ik een gepaste houding voor die wurm, moet ik toegeven.
Nou, omdat hij maar bleef kronkelen,
heb ik maar me kamernummer zelf opgezocht op de lijst die op de balie lag
en me boeltje er naartoe gezeuld.
Het klinkt waarschijnlijk wat melig,
maar Theo kan het ook niet helpen: me
kamernummer was 69.
Kusjes,
THEO
(Wordt vervolgd)

Als je het zo bekijkt moet je in Leuven nogal je hartje kunnen ophalen, er
wordt geen moeite gespaard om het de
student, maar vooral de studente zo gemakkelijk en gezellig mogelijk te maken,
(alsof wij in Gent voor'dat laatste ook
ons best niet zouden doen).
Het is hier niet onze bedoeling om na te
gaan waar het nu het best , het leutigst
of het amusantst is, maar toch kunnen we
niet nalaten het volgend waar gebeurd
verhaal aan uw illustere brein mee te geven. In de Leuvense Morgen verscheen op
31 september 1986 :
"Op het kruispunt van de Bondgenotenlaan
en de Overpoortstraat kwam het gisteren
bijna tot hevige gevechten tussen voorstanders van Schamper en voorstanders van
Veto. Alhoewel de belangen van beide partijen schijnbaar niet tegengesteld zijn
ging het er toch keihard aan toe. Tegen
de schampere opmerkingen van de Gentenaars
plaatsten de Leuvenaars meteen hun veto,
zodat er voor beide partijen geen toenaderingsmogelijkheden meer schenen te bestaan.
Om dan maar meteen het pleit te beslechten
werden knokploegen van meer, voor dergelijke aangelegenheden, ervaren verenigingen ingehuurd. Bij het zien van dergelijk
machtsvertoon (de knokploegen deden hun
naam alle eer aan want zij waren tot de
tenen gewapend) werd na onderling beraad
beslist dat de standpunten misschien toch
wel aan te passen waren en daarom werden
de onrlprhanHpl inoen terua gestart.

half uurtje lauw worden, roer dan alles
door elkaar en klaar is kees(aanbevolen
prijs : 75 frank,dienst wel, BTWniet
inbegrepen).
Ons volgend slachtoffer is de arendsogige
hoofdredacteur waarover ik beter niets
schrijf of hij maakt GeHakt van me.
Dan hebben we nog de VJU. Neen, geen politieke partij want wij zijn pluuraliesties.
Deze blankarmige verschijning veegt lezersbrieven en andere Recht van Antwoorden zonder
problemen van tafel indien zij hem niet aanstaan of eventueel indien zij niet aan de
wettelijke voorwaarden voldoen. En voor
wie reeds kookt van woede en nu al het lokaal op de derde verdieping 'warm wil
afbreken' (om het in pyromane termen uit
te drukken), de sleutel is bij twee bovenstaande gore individuen te bevragen.
De rest van de redactie is of het bespreken
niet waard, of karakterieel zodanig gedestructureerd dat een beschrijving in een
vaktijdschrift over psychopathologie beter
op zijn plaats zou zijn.
En zo is het academiejaar weer begonnen. Op
donderdagavond kun je weer Milletjes vangen
in de Overpoort, in de Universiteitsstraat
de Hoveniersberg en voor het AZ prijken weer
de Porsches, de Golven en de D e u s jC E N S U U R s .
Straks, de laatste donderdag voor de kerstvakantie hebben we weer de Memorial van het
Heyzeldrama in diezelfde Overpoort, volgende
week de 12 urenloop die weigert volwassen te
worden(24 uur),de proffen die hun academisch
kwartiertje rekken tot een halfuurtje, het eten
in De CENSUUR dat tegen het kerstverlof alleen
nog verteerbaar is mits het vooraf slikken
van 17 aspro-Suys en na nieuwjaar een zevensterrenrestaurant met de originele naam
'In het mond-en klauwzeer'-restaurant zonder
gelijke(zeg wel)- waar men het best VAN de
kaart kan eten omdat bewezen is dat er meer
voedingswaarde zit in de menukaart dan in
hetgeen erop staat. Het restaurant zal ergens
in een verloren hoek komen(men denkt aan de kelders van Het Pand, of die van de Rozier waar
vijftien jaren lang de afval van de thermische
centrale in de Sint-Pietersnieuwstraat(zie
hoger)rustte.)De subsidies voor dit blad die
allang gestopt zijn omdat wij halsstarrig volhouden te beweren dat het beter is artikels
te schrijven waar met de pen hete ijzers
getrancheerd worden(The pen is mightier than
the sword)dan flauwe afkooksels te produceren
waar het tjevenweekblad Krack zelfs een puntje
aan kan zuigen. Nu, wie zich toch geviseerd
voele, wijraden aan under cover te gaan en
een secret agent 069 te sturen naar onze redactievergadering die elke vrijdag plaatsvindt in
De Brug, Sint-Pietersnieswstraat 45,3de verdieping,van 13.00 tot 14.00 uur.
Uw allerklokvaste T.G.W.

de grillade

ENDE KUL

VETO, het blad van de Leuvense reclameraad van de KUL? Als je hun septembernummer bekijkt kan je bijna tot
geen andere conclusie komen. Het bezienswaardige nummer (35 pagina's dik)
pui 1t.öuit van advertenties voor spaghettihuizen, bars, café's, tavernes
(met of zonder de vermelding "af te
raden voor eerstejaars"), autorijscholen (natuurlijk altijd nuttig om weten
vooral als je lief het nu meer dan beu
is om voortdurend achterop je beroeste
fiets plaats te nemen en je haar voor
eens en altijd een komfortabel zitje
op de achterbank wilt aanbieden), snookercenters, sport- en gymclubs, brouwerijen (hoe kon het anders), boekenwinkels, studentenkappers, dagbladen, music-centers, reisbureau's, fototoestellen, fotocopiertoestellen, banken, doe
hetzelfzaken (...) enzovoort, enz......

Neen, we zullen niet berichten over de
lekke thermische centrale in de St.Pietersnieuwstraat, noch over de PC van onze aller
rektor die al een paar jaar staat te floreren
onder de metersdikke stoflaag van het seminarie nagel schrift. Noch gaan wij hier uitvoerige polemieken KOMEN VOEREN over de
zaak HaPART TWO. Neen, niets van dit alles.
Ditmaal steken wij de hand in eigen thoracale vliezen(legitur boezem) want dat is
een stuk moei lijker dan de pen in wat vitriool
te drenken. Dat Schamper de pacemaker van
deze unief is, weet zelfs de domste assistent.
Weliswaar een ingeplant lichaam, maar neemt
men de batterijen(lees subsidies)eruit, dan
kwijnt ons akademische Nessie(van 't Loch)
als een Alien in elkaar. Het andere blad aan
deze alma bonus paterfami1ias is 'Universiteit Gent'. Het is -om in de medische terminologie te blijven- een kankergezwel van
maligne aard. Want wat schrijven deze heren
hoofdredacteuren waarvan wij verwacht hadden
dat zijde carrièredividenden van hun vroeger
aandeel in de NV Schamper in goud gingen
omzetten? Artikeltjes over en voor zachtgekookte eitjes, flauwe soep die alleen in
bepaalde eetaangelegenheden wordt geserveerd
(men leze C E N S U U R ). Deze heren worden immers
gecensureerd door een bloedraad waarvoor
zelfs Alva in zijn broek schijt: men kijke
even in de kolofon bij 'Redaktieraad'. En zeggen dat dit blad voor één nummer méér kost
dan een hele jaargang Schamper. Ommaar te
zwijgen over de manier waarop de abonnementen
aan dé student gebracht worden: de eerstejaars
die zich nietsvermoedend komt inschrijven
vindt naast zijn inschrijvingsformulier een
abonnementsbriefje op tafel...dat hij prompt
mede invult in de waan dat dit erbij hoort.
Maar laat ik deze eloge niet verder rekken
IR beginnn aan een zelfverguizende introspectie.
Wij zijn die heren en dames van Schamper, wie
is die marengo(men proeve inr restaurant CENSUUR
iedere vridjagmiddag en soms wel eens de maandag
erop)die iedere maandag zwoegend en -wanneer ik
het wil- onder de begeleiding van zwoele BRT 3
muziek een blad in elkaar leijauwt met de meest
primitieve artefacten die eigenlijk in een
museum industriële archeologie thuishoren.
Het enige wat we doen kunnen is een panoramisch overzicht geven van de hier gedijende
fauna. We vinden er de roze dikbuikige toneelrecensent die net weggelopen lijkt van een
betoging provo's, konstant op onze kosten alle
denkbare en ondenkbare ministeries afbelt en
in restaurant De Brug een nieuwe ijsvariatie
invoerde : 'Coupe Colman' waarvan hier het
recept, exclusief voor Schamperlezers: Men
vrage een soepbord, deponere hierin alle soorten
roomijs voorradig en diene op met slagroom,
fruitcocktail,warme chocoladesaus ,brésilienne
en een scheut grenadine.Laat dit alles een
half uurtje lauw worden, roer dan alles

Als blijk van goede wil werden de Leuvenaars uitgenodigd op een gratis grillade
in het verhypermoderniseerc studentenrestaurant (enkel de naam bleef ouderwets)
De Gentenaars kregen als tegenprestatie
een gratis dagverblijf in Leuven aangeboden (met uitsluiting van drank en eten
en enkel geldig tijdens de trein-trambusdag van zondag aanstaande).
Om hun goede bedoelingen kracht bij te
zetten en aldus de daad bij het woord
te voegen werd ook dit jaar een uitwisseling van hun studentenbladen, respecti vel ijk Veto en Schamper, bedongen waarmee de samenwerking weer voor een tijdje
lijkt te zijn verzekerd".
t ze in Leuven met Schamper doen kan
ons geen fluit schelen, of misschien toch
wel, hopelijk wordt het ginds door een
of andere plichtsbewuste jongeling gelezen en wordt de inhoud van ieder nummer
met veel poeha onder het studentenpubliek
verspreid.
Wij van onze kant willen de Leuvenaars
alvast zoet stemmen en daarom trachten
wij iedere keer het laatste Veto-nv^fpr
te bespreken. Dit keer hebben ze het ons
wel moeilijk gemaakt want alhoewel ik
de laatste zes uur niets anders heb gedaan dan de Veto van voor naar achter en
van achter naar voor heb doorgenomen kan
ik niets vinden dat eventueel zou interessant zijn voor de student van Gent. Veto
is dit keer opgevat als een soort welkomsnummers waarin
alles staat om zonder
kleerscheuren door de eerste weken te komen en voor wie goed kan onthouden zelfs
tips om door de eerste kan. te komen, je
ziet maar, vroeg begonnen is half gewonnen.
Wat enigzins frustrerend is voor Schampermedewerk(st)ers staat onderaan pagina 36
van Veto. De lijst van medewerkers (ongeveer 150 !!!) doet ons de ogen uitpuilen,
naar de fles grijpen of ons de straat oplopen. Als je ons redactielokaal binnenwandelt mag je al tevreden zijn als je
niet alleen bent, journalistieke elementen blijken dus meer in Leuven te zitten,
doch wij zijn er ook blij mee want zeggen
dat wij met 10 keer minder medewerkers
het even goed doen, al zeggen wij hetzelf
omdat u het niet durfde.
R.M.

v u n g v r e te n

De reus heeft een klein hartje, de
Overpoort heeft er een heus luxe
reotaubant bij alwaar de bourgeois onder
de studenten zijn buikje rond kan eten
voor onze normen luxueuze omgeving kunt
u zich naar hertenlust bedienen aan het
koud buffet. Ondertussen komt een
bevallige gar^on(euse) uw bestelling
opnemen (tournedos,
zeevruchten- of
visbrochette, lamskotelet enz). Om te
eindigen kan u , WEDEROM ONBEPERK’
kiezen
tussen
de
verschillende
nagerechten. Prijs van het geheel :250
knotsen.
Het idee voor De Grillade is ontstaan
tijdens de maand juni. Toen werd op het
dakterras van resto Overpoort barbecue
gehouden,
op
zonnige
dagen
welteverstaan. Hoe gaat het met zoiets?
Het initiatief trok veel studenten en de
sociale sektor rook GELD . Bovendien
bleek uit een marketingstudie dat het
voornaamste potentieel publiek dat nog
door de studentenresto's kon worden
aangetrokken, juist die studenten zijn
die bereid zijn om wat dieper in hun of
vaders zak te tasten voor bediening aan
tafel in een aangename omgeving.
Resultaat van dit alles :de grillade .
De eigen technische dienst van de
sociale sektor realizeerde het projekt
volledig zelf tegen de
minimale
kostprijs van 850.000 frank.
Aan de grillade zijn blijkbaar niks dan
voordelen verbonden:ze trekt een nieuw
publiek naar de Overpoort , ze stelt
drie mensen tewerk wiens job anders
eventueel in moeilijkheden had kunnen
komen en de winst die ze opbrengt zal
worden gebruikt om de kwaliteit van de
grootkeuken op peil te houden.Het is de
bedoeling van Mazijn, student-voorzitter
van de sociale sektor,
om
de
maaltijoprijzen onder de honderd frank
te houden.
Wat alle resto's samen betreft: In de
periode van 31 januari tot 31 augustus
is het aantal maaltijden ongeveer gelijk
gebleven . De winst van 6 procent wordt
geconsolideerd.
Op 15 september reeds is er een
nieuwcafetaria
met
sandwichbar
opengegaan in het Paviljoentje FLW.
Zodoende moeten de studenten van de
landbouw, psychologie en diergeneeskunde
niet meer de lange afstand naar Brug of
Overpoort afleggen voor hunne boterham

niet beleg.
Toekomstperspektieven:
de
compartimentering van de Overpoort zal
verder worden doorgevoerd om het idee
van een refter weg te werken.
Er worden ook plannen gesmeed om in Home
Boudewijn een resto te openen. Uit een
enqiefe blijkt dat er alleszins genoeg
belangstelling voor zou zijn.
GeHa

met pardon

Als het niet goed is zeggen we het ook.
In SCHAMPER 230 publiceerden we een
BON VOOR GRATIS MAALTIJD in DE GRILLADE.
W
E hadden gedacht dat iedereen zou doorhebben dat het een grap was. De Over
poort is op zondag gesloten, dat weet
iedereen (bovendien werd de beslissing
genomen door een ministerieel besluit
van een dag later)Het pakte echter niet.
Laat het dus duidelijk wezen dat de
sociale sektor, dienst resto's helemaal niks met de zaak te maken had
En wij, wij bieden ons excuses aan.
SCHAMPER is het officiële pluralistische informatieblad voor de studenten
van de RUG.
De redaktie bestaat uit vrijwilligers
en komt samen iedere vrijdag om 13 u
en iedere maandag om 20 u 30 in de BRUG,
Sint Pietersnieuwstraat 45, derde verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres.Naamloos is prullemand. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
Shamper wordt gekontroleerd door een
redaktieraad die bestaat uit twee leden van de Gentse Studentenraad (nog
niet benoemd) en drie leden van de redaktie ( Wim Tessier, Geert Huysman en
Jab Duchau:voorzitter)
Klachten omtrent de inhoud en het beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgever-voorzitter van de redaktieraad op boven staand adres verstuurd worden.
Advertentiéienst: vooralle inlichtingen
zich wenden tot SHAMPER REKLAME op bovenstaand adres.
Hoofdredakteur: GEERT HUYSMAN
Verantwoordelijke uitgevers : JAN DUCHAU.
REDAKTIE: ANN Geeraert, Wim Tessier ,
Rudi Moreels, Willy Aerheydt, Dominic
Pertry, JAn van Winckel.

vervolg p.1
ingenomen,het is alsof De Meyer
bang is om een gefundeerde kritiek
te spuien. Rector Dillemans van de
KUL
dreigt
met
burgelijke
ongehoorzaamheid, neemt een paar
harde woorden in de mond. Liberaal
DE Meyer roept niet eens "foeifoei
Daniël". In de plaats looft hij
een onderwijswet van mei 1986 die
voorziet in een grotere autonomie
van de universiteiten en het aan
hun overlaat om voor het grootste
deel zelf de lessenpakketten in te
vullen.
Bernard Mazijn, een van onze
aktievere
studentenvertegenwoordigers, mag
ook iets zeggen. Bernard is een
stijlrakker,
mooie volzinnen,
jnooie woorden, mooie uitspraak (en
een mooie das,Bernard), maar ook
hij blijft op de vlakte. Hij zegt
veel, maar hij zegt niks. U kunt
daar trouwens zelf over oordelen,
hiernaast drukken we zijn speech
af.
Coens dan. Hij vindt dat sommige
studierichtingen moeten worden
samengesmolten.
Grote
universiteiten moeten niet meer
alle studierichtingen geven. Er
moet een taakverdeling komen
tussen de Vlaamse universiteiten,
zegt hij. Verder wijst hij er op
dat hij de demokratizering van het
onderwijs nog steeds in het hart
draagt en dat hij er zal blijven
voor ijveren. Iemand moet hem eens
duidelijk maken dat hij in
achteruit staat.

Balans van de grote openingsshow:
6 oktober was een dag van gemiste
kansen. Het NAK slaagde er niet in
een waardige aktie op touw te
zetten en belangrijker noch de
rector,
noch
de
studentenvertegenwoordiging
durfden een duidelijk standpunt in
te nemen. Helaas.
GeHa.

speech

stüte, uw student preekt:
H IE F JN D E R KU NT U DE TO ESPRAAK LEZEN
VAN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER BERNARD
M A Z IJ N U ITG ESPRO KEN OP DE P L E C H T IG E 0 P E N IN G VAN H ET A K A D E M IE JA A R .

Mevrouwen, mijne heren, Velen onder
U sulllen zich wellicht afvragen of het
in feite wel passend is , dat op
plechtige openingen van het academiejaar
naast de heer Rektor en soms de minister
van onderwijs, een dóódsimpele student
^et woord voert. Welnu, tot nader order
telt de rijksuniversiteit nog zo'n 14000
inschrijvingen van studenten, wat meer
is, het totaal aantal nieuw ingeschreven
studenten verminderd niet voor het
volgend academiejaar, iets wat op zijn
beurt dan weer de financiering alleen
maar ten goede doen komen, nietwaar
geachte professoren.
U ziet redenen genoeg om de student toch
nog maar te tolereren in deze Aula en
misschien
ook
wel
in
de
beheersstructuren. Maar dit is nu het
volgende kortverhaal ...
Want
met
betrekking
tot
de
studentenvertegenwoordiging zowel in de
Raad
van
Beheer
als
in
de
faculteitsraden hoort men soms in de
wandelgangen luidop weerklinken
:
waarmee bemoeien zij zich in feite ! ?!
Dames, mijne heren : hoeft het misschien
niet dat er goede uurroosters zijn, dat
het
wetenschappelijk
personeel
gelijkmatig
verdeeld is over de
faculteiten, dat er opmerkingen en
vragen gesteld worden omtrent de
pedagogische bekwaamheden; hoeft het
misschien niet dat er aangedrongen wordt
op
een snellere behandeling van
kredieten
voor
wetenschappelijk
o n d e rz o e k w an n eer die a n d e r s v e rlo re n
kunnen gaan,
d at e r z e e r
k r itis c h
g e sta a n w ordt te g e n o v e r b e le id s fo u te n ,
dat
de fin an ci de m oeilijkheden met
b e tr e k k in g to t h e t A cadem isch Z iek en h u is
op de v o e t w orden g e v o lg d . . .

In verband daarmee wensen wij trouwens
te stellen dat eindelijk de correcte
cijfers op tafel zijn gekomen, dat er
met volle kracht gewerkt is aan een
theoretisch saneringsplan, maar dat er
nu, vandaag, nood is aan een totaal
vernieuwd maar doordacht beleid, zonder
uitdeling van troostprijzen, waarbij de
verpleger, de kuisvrouw, de tuinman, de
portier ook werden gehoord ...

Om nu verder te gaan ... hoeft het
misschien niet dat de aankomende
studenten
op de
abituriënten- en
inschrijvingsdagen vriendelijk werden
ontvangen,
dat
een syllabus £n
beschikbaar is én beschikbaar is aan een
redelijke prijs, eventueel via een
centrale cursusdienst, dat alle aandacht
wordt geschonken aan de finanoa le
zorgen van de Sociale Sector ...
Nu kunt U opmerken dat veel van deze
zaken kunnen opgevolgd worden door ...
'anderen' ... dan door studenten.
Juist, in se, hebt U gelijk, maar de
bedenkingen
geformuleerd door die
studenten getuigen juist van een grotere
onafhankelijkheid ten aanzien van de
problemen.

Het is immers zo dat een jonge octopus
veelal minder verstrengeld raakt met
zijn tentakels. Zo'n benaderingswijze
van de problemen is volgens ons van
groot belang voor een goede interne
werking. Gezien dat iedereen zijn
persoonlijkheid en eigen visie heeft,
kan men inderdaad niet verlangen dat een
interne samenwerking gepaard gaat zonder
enige spanning. Deze samenwerking vergt
echter een totale loyaliteit ten
opzichte van de eigen instelling, de
Rijksuniversiteit Gent.
En dit laatste, dames en heren, is zeer
belangrijk ...
Temeer daar ons inziens de externe
spanningen zijn toegenomen. Dit is dan
ook meteen een tweede grote reden waarom
de studenten een oogje in 't zeil moeten
houden. Denkt U maar eens aan de
blokkering van de werkingstoelagen, aan
het
niet meer
subsidiëren
van
overzitters in de eerste kandidatuur
geneeskunde, aan het verminderen van de
toelagen
voor
wetenschappelijk
onderzoek, ...
In verbana mee ait laatste vrezen we dat
alle "wetenschappelijk onderzoek" aan de
universiteit uitsluitend in functie zal
staan van de vooruitgang van de
industrie en niet van die van de

wetenschap. Het gaat, dames en herenm,
immers de richting uit dat een prof. met
een goed idee, en zo heb je er ook nog,
gen geld zal vinden wanneer zijn
onderzoek niet onmiddelijk in het kraam
past van de industrie.
Al deze maatregelen cree ren helaac oen
voedingsbodem voor de verhopi. g van o.q.
het inschrijvingsgeld en daaromtrent
„worden nogal es geschreven en gesproken
woordspelletjes grr—r?ld.
Wanneer men f.ezc redenering koppelt aan
een zeer recente publicatie die het
heeft over de vraag naar onderwijs
louter in functie van de economie en het
nogal onbetamelijk vindt dat een
samenleving universitaire werklozen telt
dan zit men zeer snel op de weg van
inschrijvingsgeldverhoging
naar een
retributieheffing
in
ruil
voor
onderwijs.

Vooral voor minderbegoede studenten zal
dit systeem ongetwijfeld uitmonden in
wat men in diezelfde studie noemt een
contractuele schuldaflossing. Dit, dames
en heren, is volgens ons een nogal
elitaire bedoening. Moet het immers niet
tot dén van de eerste bekommernissen
behoren van de maatschappij om aan
iedereen onderwijs te verschaffen op een
zo'n hoog mogelijk niveau wil diezelfde
samenleving ook op langere termijn de
vruchten plukken.
Nu
hebben
wij
wel
genoeg
relativeringszin om onze inbreng in het
beheer van de universiteit absoluut niet
tot het allesmakende te verheffen . Maar
als er ons teveel inmenging wordt
verweten na, al zeggen we het zelf, een
jaar van zo goed en positief mogelijk
werken dan stellen we ons de vraag: waar
staan wij nu ?
Is het zo dat de optelsom uiteindelijk
zal betekenen dat we er niet op vooruit
zijn gegaan in ons streven naar het
ideale universitaire onderwijs : é é n
positief jaar voorbij ten aanzien van
studentenvertegenwoordiging, dit mogen
we wel stellen, en €€n negatief jaar die
misschien op komst is, maakt immers nul
na een mandaat van twee jaar.
Of kunnen we dan toch hopen dat we
vandaag
6 oktober 1986
halfweg
zijn ... De studentenvertegenwoordiging
in de Raad van Beheer wenst de
rijksuniversiteit in elk geval het
allerbeste voor het nieuwe academiejaar.
Wij hopen U van harte dezelfde wens te
horen uitspreken.

inschrijvingen

haast je ! nog enkele plaatsen
Hoewel het nog wat te vroeg is om met
definitieve cijfers uit te pakken, willen
we hier toch al enkele tendenzen aangeven
die tot uiting komBn bij de cijfers van
de nieuw ingeschreven eerstejaars. 0m een
duidelijker beeld te krijgen, gingen we
ons licht opsteken in het PAS,het Psychologisch Adviescentrum voor Studenten aan
het Sint-Pietersplein.
Globaal gezien ging het aantal inschrijvingen achteruit aan de rijksuniversiteit
Gent(bissers,trissers en quadrupleerders
niet meegerekend).Toch vallen er intern
heel belangrijke verschuivingen waar te
nemen. Een deel daarvan bevestigen de
lijn die reeds on de voorgaande jaren
tot uiting kwam, enkele zijn echter
nieuw. We behandelen hier enkel de meest
opvallende trends.
De hoofdtendens die zich in de voorbije
jaren reeds duidelijk manifesteerde, namelijk het sukses van de richtingen die op
dit moment het meeste waarborg bieden
voor afgestudeerden, zet zich verder.
Jongeren gaan duidelijk meer studeren
in funktie van hun werkgelegenheidskansen.
Fakulteiten waar deze niet zo gunstig
zijn gaan dit jaar spectaculair achteruit.
Vooral de richtingen waarvan de voornaamste uitweg na de studie het onderwijs
vormt, kennen een sterke terugval. Het
is de eerste keer dat werkgelegenheidsperspektieven de studiekeuze zo fundamenteel bepaald hebben.
Beginnen we met de fakulteiten die een
duidelijke, soms zelfs bijna katastrofaleterggang kennnen. De onderwijsmaatregelen van het Sint-Annaplan en de voorspelde gevolgen ervan, hebben in de
traditionele onderwijsgerichte fakulteten huis gehouden wat betreft de eerstejaars. Hier wordt vooral de fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte het zwaarst getroffen. In bepaalde richtingen noteren
een ronduit spektakulaire daling. Zo zijn
de geschiedenis met nauwelijks één vierde
van het aantal inschrijvingen van 4 jaar
voordien, en de moraalwetenschappen ,met,
amper 1/5de, wordt het zwaarst getroffen.
Andere richtingen, zoals de niet-Westerse,
tonen dan weer een stijgende tendens. Dit
heeft eerder te maken met de hang naar het
exotische dan met reeëletewerkstel1ingskansen. De uitspraak van premier Martens
als zou een 4/laming die Chinees kent, in
één dag werk vindt, mag gerust naar het <j
rijk van de fabeltjes verwezen worden.
Maar niet alleen de Blandijn heeft reden
om zich zoren te maken. Ook de lichamelijke
opvoeding en de Aardrijkskunde zullen met

Vroeger betekende een universitair diploma
een grondige inkrimping van het eersteimmers veelal een sleutel waardoor vele deujaarsbestand rekening moeten houden.
ren openqingen. Er kwam echter een negatief
Er zijn echter niet alleen de op het
qnderwijsgerèchte fakulteiten die met
imago op de markt. Niets is echter minder
01t probleem gekonfronteerd worden;
waar. Dat er vele afgestudeerde universitairen werkloos zijn, valt niet te ontkennen,
de kampagne tegen de geneeskunde in het
algemeen en de veraadiging van de markt
voor de geneesheren in het bijzonder die
maar uit de RVAstatistieken blijkt duide voorbije jaren werd gevoerd, heeft dit
delijk dat hoe hoger het diploma, hoe
jaar nog duidelijker dan de vorige jaren
lager de kans op kans op werkloosheid.
vergaande gevolgen. De onzekerheid over
ER is nog meer : je hebt meer kans op
het statuut van de studnet geneeskunde
werk als je meer diploma's hebt.
(denk aan de aangekondigde maatregel betreffende de bissers en het in vooruitzicht, Dat dit gegeven een realiteit is, wordt
bovendien onderschreven door het steeds
stellen van eventuele verdere schikkingen)
- toenemnd aantal studenten dat nog een
heeft ongetwijfeld een psychologische
aanvullende of zelfs een nieuwe studie
weer slag gehad. Meer nog dan in andere
aanvat. Dat in de RUG ingespeeld werd op
richtinaen soelen ook hier de ouders een
deze vraag bewijzen de vele postgraduate
belanariike rol. Necen iaar betalen voor
opleidingen.Het is immers harde realiteit
een richtina zonder veel toekomst is voor
dat op de verzadigde arbeidsmarkt de werkvelen van hen eveneens niet beDaald een
oevee steeds meer eisen gaat stellen, en
aantrekkelijk vooruitzicht.
De tandheelkunde heeft met dezelfde proble- de hooostoekwalificeerde het meeste kans
maakt. Studeren aan de univ heeft dus nog
men te kampen. De antikampeone door de
zin, en de stelregel blijkt : hoe langer
(h)0rde van de tandartsen, uitgerekend
op de laatstejaarsstudenten uit het middel- hoe beter.
baar onderwijs, blijkt heel efficiënt te
Bi i dit alles enkele bedenkingen.Er is
zijn gexeest. In deze richting zou het
uiterst lage aantal eerste kanners wel eens neen reden voor mensen uit een zone?pnvoor onoverkoombare problemep kunnen zorgen. de richting zonder toekomst om echt pesHet aantal bereikt nog nauwelijks één vijfde simistisch te zijn.De fluctuaties van
de arbeidsmarkt, kunnen heel grillig
van wat het vijf jaar geleden ooit was.
eijn. Het beste voorbeeld hiervan is
Dan zijn er nog de suksesrichtingen.Op kop
de fakulteit scheikunde. Drie jaar testaat hier de Toegepaste <wetenschappen,
rug waren er scheikundigen zat,zodat men
dé richting in expansie. De rechten, die
deze richting ging afraden aan eerste
de grrotste groep eerstejaars voor zich
jaars. De voorbije twee jaar kam er
opeisen, blijkt nog een stijging te kennen,
zij het niet meer zo spektakulair alq voor- echter een enorme opbloei van de cheheen, (nvdr: onze bronnen spreken van cijfers mische industrie. Er ontstond zelfs
gaand van 750 tot 1000 man.)De Ekonomie blij ft een tekort aan bekwame scheikundigen.
De reperkussies van dit alles laten
noq steeds hooq scoren, doch het lijkt er
zich gelden op het aantal eerste kanniet op dat er een groei komt in vergeners dit jaar: hun aantal verdubbelde
lijking met verleden jaar. Opvallend is de
heel duidelijke heroplevinq van de fakultegenover vorig jaar.
Wat betreft de onderwijsgerichte richteit Diergeneeskunde wat betreft het aantal ingeschreven nieuwe eerstejaars, ondanks tingen is de toekomst ook niet zo
slecht, wanneer men de toestand op
de gebouwenperikelen zoals zij enkele
iets langere termijn qaat beschouwen.
maanden geleden in de aktualiteitenrubriek
Volqens De Potter van het PAS is het
Panorama aan de orde van de(donder)dag
heel waarschijnlijk dat er na 1995 een
kwamen.
golf van pensioenen zou komen in het
onderwijs. Zij die in deze periode op
Een ander niet te verwaarlozen fenomeen is
rust gaan , behoeren tot die generaties
dat het aantal nieuw ingeschreven eerstedie heeft kunnen profiteren van de sterjaarsstudenten afneemt. Hiervoor zijn twee
ke bevolkingstoename van na 1945.
belangrijke voor de hand liggende verklaDeze oolf zou zelfs problemen kunnen
ringen. De eerste is dat ook de RUG de gevolgen ondervindt van de lagere denataliteit scheooen wanneer de huidige evolutie
van het eind der zestiger jaren. Een tweéde, van het zich afwenden van het onderwiis
zich verder zet, en er zelfs een tekort
dieprliqqende verklaring is dat universiaan leerkrachten zou kunnen ontstaan.
tair gediplomeerden geen werk hadden.

Vandaar dat net onverscanuiy zuu zijn
om de verdeelseutels binnen de universiteit te wijzigen.
De afbouw van momenteel minder bevolkte
fakulteiten kan de uitstraling van de
universiteit schaden en legt bovendien
een zware hypotheek op de toekomst.
Anderzijds is het zo dat de huidige
suksesrichtingenn vooral deze zijn die
vandaag hun afgestudeerden een serieuze mate van werkzekerheid bieden.
Binnen hier en vier of vijf jaar kan
dit alles veranderd zijn.
Zo is er bijvoorbeeld een hele tijd
een behoefte geweest aan ekonomen,maar
stilaan raakt de vraag voldaan.
Wie nu ekonomie begint te studeren heeft
echter niet de garantie dat de toestand
binnen vijf jaar nog gunstig zal zijn .
Koen Dewanckele
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Bel ons nog vandaag:

091/ 27.33.35
van 17 tot 19u.

OFUP
Gen. Eisenhowerlaan
1030 BRUSSEL

TVintig

z.m.v. ann geeraert en jan van wlnckel waarvoor dank

