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Dit is de vraag die men zich han stellen, 
wanneer men enerzijds het gehuil hoort 
bij de anti-crisiswet en anderzijds eens 
nakijkt welke uitgaven de universiteit zo 
allemaal doet. Om te begrijpen hoe de 
RUG fa illie t kon gaan, en toch rijk b lij-
ven, is een inzicht nodig in de financië-
le structuur van de unief.
Er zijn twee grote delen :
1° de staatssector : betaald via de wer- 

kingstoelage van het ministerie van 
Onderwijs.

2° het universiteitsvermogen : het zgn.
patrimonium (dus de werking van de uni-

versiteit die NIET door de werkingstoelage 
van onderwijs betaald wordt)

1 . S taa tsse c to ij^

wordt dus gefinancierd via de werkings- 
toelage (volgens de normen bepaald in 
de verschillende financieringswetten] 
Beiflrag voor 1 978 : —  2,8 miljard.
Het geld dient voornamelijk om personeel 
te betalen : professoren, assistenten, 
administratief en technisch personeel. 
Deze lonen lopen met * 2,1 miljard weg 
(1977) (=*81%). Dan gaat er nog 320 
miljoen (1977) naar "centrale adminis-
tratie" : ó.a. rectoraat, computercen-
trum, centrale bibliotheek, kuisen van 
ruiten, schoonmaak van lÈkalen, gas, 
licht, verwarming... De rest (ong.180 
miljoen in 1977) gaat naar onderwijs en 
onderzoek (vnl. materieelaBnkopen : 
meubilair, bureaumateriaal...)
Het saldo van de staatssector liep in 
1 977 terug van 97 miljoen naar 24 mil-
joen... Zodat men nu met de anticrisis- 
wet wel heel dicht bij een totaal defi-
cit aanloopt !!

2• b§t_uniyersiteitsvermogen_of_patrimonium

Deze sector is de "autonome” sector van 
de unief. Tot 1971 was het beheer hier-
van een voorrecht van de rector. Nu is 
deze taak aan de raad van beheBr toever-
trouwd, maar van werkelijk beheer is nau-
welijks sprake. Voor het patrimonium 
zijn er slechts enkele wetteksten (sinds 
1976) maar de administratie van het rec-
toraat kan of wil zich nog steeds niet 
aanpassen hieraan. Zo voorziet de wet 
een geaffecteerd patrimonium (=gelden met 
een bepaalde bestemming) en een niet-ge- 
affectfeerd patrimonium (=gelden waarmee 
de universiteit geheel vrijelijk kan doen 
wat ze wil); in de begroting voor 1979 is 
dit onderscheid echter nog nergens te mer-

ken. Voorlopig (?) is het patrimonium 
dus opgedeeld in 6 sectoren, sectoren 
die ongeveer een autonoom bestaan leiden, 
in die zin dat de ene sector (welvarend) 
niet tussenkomt in het eventueel deficit 
van een andere. ^

a ?§2 t°E JJniyersitaire j^erking (250.10 Fr)

Opbrengsten van obligaties, aandelen, le-
ningen; inschrijvingsgelden, afhoudingen 
op kassen (zie verder) vormen de inkomste 
Uitgaven : personeel van rectoraat, cen-
trale diensten, ceremoniën, socio-cultu- 
rele toelagen (FC Universiteit!), verze-
keringen. De begroting 1979 is in even-
wicht; ëe reserves belopen ong. 600 mil-
joen !

Q
b Sector_ontvangsten (1,25.10“ Fr)

Opbrengsten van bezoldigde prestaties voc 
derden : vnl. opbrengsten van de polykli- 
nieken £ laboratoria van het Akademisch 
Ziekenhuis. De uitgaven zijn voor beta-
ling van personeel en werkingskosten van 
de dienst; ook deel afhouding voor sector 
a. Begrotingsoverschot 1979 : 65 miljoer 
(ach ja, het binnenkomend geld wordt in 
kassen vergaard: elke prof beheert "zijn' 
kas ong. autonoom.) g 

c §92ïal§-§§21-92 (250.10 Fr)

Inkomsten : toelage van ministerie; op-
brengsten van homes, restaurants, kin-
derdagverblijf» PAS en de studentenacti-
viteiten (ong 4 miljoen)
De begroting 1979 is in evenwicht, ten 
koste van opslag maaltijden, cafetaria 
en homeprijzen ! g

d Sector_kredieten_en_fondsen (330.10 Fr)

Geld dus voor wetenschappelijke onder-
zoeksprogramma's. Duistere begroting 
die... in evenwicht is. g 

e Sector PE2?f220^29 (10.10 Fr)

Diergeneeskunde en landbouwwetenschappen 
f Sector_Academisch_Ziekenhuis (2.10 Fr)

Ontvangsten vnl. via de ligdagprijs, 
kredieten en medicamenten.
Uitgaven voor bezoldigingen, werking en 
apotheek.
Begroting van 1979 vertoont deficit van 
124 miljoen !

Tot zover de verstarde financiële structuur 
Hoe heeft de Raad van Beheer dit aangepakt 
op 2 9 september 1 978 ?

De begroting op de R.v.B. 29 sept. '78

Na een aanloopje waarin de vergaderdata en 
de rekeningen van 1977 worden goedgekeurd, 
begint de uitstippeling van het "beleid” 
dat zal gevoerd worden in '79, bij middel 
van de begroting.

a. sektor universitaire werking.

Tijdens de bespreking houden we het begro-
tingsoverschot voor ogen: we starten op 
1,8 miljoen. De reserves van de unief 
(600 miljoen) leveren een niet onaardige 
opbrengst van 40 miljoen. De professoren 
Claesens en Dechaene pleitten dat deze 
40 miljoen terug zou gaan naar de kassen, 
daar het in feite de opbrengst is van het 
overschot van sommige kassen. Dit werd niet 
aanvaard omdat binnenskamers nog gesprek-
ken aan de gang zijn. Een eerste dreigend 
tekort op deze begroting is hiermee om- 
zeild.

Intussen zien we dat van kas 234 een te-
rugbetaling van een lening (2 miljoen) 
plus intrest (0,8 miljoen) verwacht wordt. 
Deze grote intrest volgt uit het feit dat 
deze kas nog nooit haar lening (en de jaar-

lijks groeiende intrest) heeft kunnen te-
rugbetalen en dit waarschijnlijk ook NOOIT 
zal kunnen! We krijgen dus eer, teoretisch 
begrotingstekort van 1 miljoen. De inkom-
sten van GUSB gaan de hoogte in. Intussen 
heeft iedere sportminnende student dit al. 
ondervonden aangezien de tarieven reeds in 
september '78 zijn opgeslagen. Eigenaar-
dig: de R.v.E. voorziet deze opslag slechts 
vanaf 1 januari '7 9 !
Bij de bespreking van de inschrijvingsgel-
den van studenten, lanceert de rektor al-
vast een aanval op lange termijn, Wégens 
de piketten bij de inschrijvingen zouden eer 
duizend studenten naar Kortrijk zijn ge-
gaan ! Dit zal wel juist zijn en het is, 
ons inziens inderdaad een flater van het 
Aktiekomitee tegen de 10000 dat deze aktie 
niet nationaal werd gevoerd.De bedoelingen 
liggen echter elders, dat zal later blijken. 

Intussen kunnen we vreugdevol meedelen dat 
wegens een onderschatting van de inkomsten

aan inschrijvingsgelden (ong. 20 miljoen) 
we terug een begrotingsoverschot hebben van 
19 miljoen ( dit zal teoretisch raar weinig 
meer naar beneden gehaald worden.)
Bedenking in de marge: voor het uitoefenen 
van hun privépraktijk in het A.Z. en ge-
bruik van de machines aldaar betaalt een 
prof 30.000 frank per jaar.
Zo belanden we dus bij de uitgaven.Ondanks 
verwoede pogingen slaagt José er niet in 
een van de geneeskunde gescheiden uitke-
ring voor uitgaven aan onderwijs en onder-
zoek voor de tandheelkunde te verkrijgen. 
Prof Claesens zegt dat dan de tandheel-
kunde eigen dekanaatsonkosten zal moeten 
dragen met deze uitkering, wat tennvbele van 
de thk zelf zou zijn ! Bij de post werkings- 
uitgaven van personeelsgroepen vraagt het 
O.P. (= profs) een som ( nog onbepaald) 
om hun werk als lid van de R.v.B. te dek-
ken, net als voor W.P. (assitenten) en 
A.T.P. (administratief en technisch perso-
neel). Zij krijgen dit. De opmerking om 
voor dergelijke onkosten iets te voorzien 
voor de leden van de R.v.B. uit de sociale 

milieus en voor de studenten bleef zonder 
gevolg. De rektor greep dit wel aan om de 
studenten te zeggen dat ze al genoeg kon- 
venten hadden en het te gemakkelijk was 
om er nieuwe op te richten (?? dit was dan 
een tweede aanval maar let op, binnen enkeli 
ogenblikken barst de hel los !).
Verder kunnen we ons verheugen op een nieuw 
groot feest aan de unief: de dies natalis- 
vierihg waarvoor het budget opgetrokken 
werd van 400.000 tot 600.000 frank. In 
deze begroting zien we dat de club voor 
- en enkel voor - afgestudeerden aan 

onze unief het Pand een groot vat zonder 
bodem wordt: 1978: 73C.000 frank weggegooid 

1 97 9: 1, 9 miljoen weggegooid 
(denk aan uw 10.000 frank beste lezer).
Met grote vreugde besluit ik deze bespre-
king want sektor a is nog steeds bereid de 
leninglast van de sociale sektor te dragen.

t. sektor ontvangsten (kassen).

Met schaamte, beste lezer, meld ik u dat 
ik deze doolhof nog steeds niet heb kunnen 
doorgronden. Dit vooral omdat de kassen 
volledig onder de bevoegdheid van de dienst» 

hoofden die er liever weinig over kwijt 
wi H e n .
-Eén positief resultaat misschien. Op aan- 
dringen van José zal er een onderzoek ge-
beuren m.b.t. de naar onze mening te 
hoge waarborgsommen die de studenten van 
de licenties THK moeten betalen.

? reaktioneel. 

wat nu weer ?

• Eerst: het is verbazend goed weer voor 
de tijd van het jaar.
tweeds en secoendo: het begint ferm de 
keel uit te hangen dat ene Johan Van 
Herreweghe voortdurend zijn pionnen naar 
de Schanperredaktie stuurt om luister-
vinkje te spelen. Chrisje kan niet meer 
komen en dan komt Pietje maar. Komaan 
Van Herreweghe, je bent nu al lang genoeg 
puber geweest, niettegenstaande uw 
assistenten' gheid.
drieds: het moet gedaan zijn allerlei 

! waardeloze doch bruikbare colli's uit 
het redaktielokaal te verwijderen, dag 
werkgroep Arbeid.

kwarto: de nachten zijn mooi als de 
hemel bloot is.

quintet: u kan nog steeds abonneren op dit 
saaie blad door vijftig frank op gelijk 

j welke wijze in handen van de redaktie te 
spelen.

sexten Volgende week weer Kunstjes.

septenter: ook volgende week:
MAANDAG 16 OKTOBER 20u 
in de Brug
gaat een rédaktievergadering door met 
bijzondere aandacht voor het tema: 
STUDENTENRESTAURANTS.
Alle mensen die willen meewerken aan 
dit temanummer, op de een of andere manier 

I iets kunnen en/of willen bijbrengen zijn 
ten zeerste verzocht.

octo: tot volgende week.

1°: Om niet in de rode cijfers te komen
dreigen we volgende prijsverhogingen te
slikken.(smakelijk eten).
middagmaal 50 -» 55
koffie/tee 7 ->10
broodje 10 -»15

Homes:
beursstudenten+gelijkgestelden:
1450 ■> 1650

-niet-beurs studenten:
1650 ■> 2000

Wel heren studenten nu kan u kiezen tus-
sen: goedkeuren en verderwerken of af- 
keuren en uw sociale sektor verlies laten 
lijdën en hem sluiten.

2°: hier gaan de poppen aan het dansen.

het vervolg volgt in Scnamper 65.

Jo Maete
Johan 0e Oredt.
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Bosmans is een naam zoals zoveel 
andere.
Uard Bosmans is iemand van de Soci-
ale Raad van Leuven.
Op zichzelf natuurlijk niks bijzon-
ders, uas het niet dat hij zich eens 
gebogen heeft over de studiebeurzen. 
Verschrikkelijk nieuwsgierig als hij 
is, is hij een aantal zaken gaan on-
derzoeken. Hij wou een antwoord 
hebben op twee verschrikkelijk in-
teressante vragen. Ten eerste wilde 
hij absoluut weten wie er nu in fei-
te recht heeft op een studiebeurs. 
Tegelijkertijd stelde hij zich de 
vraag of de .toekenning van studie-
beurzen een invloed had/heeft op de 
demokratisering van het onderwijs.

Vorige week vertelde hij ons op een 
perskonferentie op welke (weten-
schappelijke) (!) wijze hij zijn 
onderzoek u.i.tvoerde, en welke be-
sluiten hij kon trekken.
En of je d'er nu mee moet lachen of 
niet, hier zijn de feiten.

1* Studiebeurzen worden eerst en
vooral toegekend op basis van het 

aantal "personen ten laste" in het 
gezin. Bat betekent dat grote ge-
zinnen - 4 of meer kinderen -
in dit studiebeurzenstelsel danig 
bevoordeligd worden. Als jongere 
uit een klein gezin - 3 kinderen of 
minder - moet je vader (en/of moeder 
n.v.d.r.) al werkelijk miserabel 
weinig verdienen eer je ook van de 
koek kan snoepen.
Deze kennis vergelijkt Uard Bosman 
met de volkstelling van 1970 .
'Jat vindt hij ? Uat iedereen zou 
kunnen vinden : dat grote gezinnen 
voornamelijk voorkomen in de hogere 
en laagste loonkategorie. De midden-
groep, de geschoolde arbeiders, de 
opklimmende bedienden..., beperken 
hun gezin meestal - en dikwijls uit 
puur ekonomische overwegingen ! - 
tot 2 a 3 kinderen.

2* Jelk verband is er nu tussen het 
huidige studietaurzenstelsel en 

de demokratisering van net onderwijs 
Wel, stucieoeurzen worden vooral ge-
geven aan personen uit grotere ge-
zinnen, uit. gezinnen uit de hogere 
er. laagste loonkategoriën dus !
Maar, koretateert 3csmans : ersoner

uit de laagste loonkategorie korren 
er zeer weinig toe hun studiebeurs 
aan te vragen ! Ze worden reeds in 
het lager en middelbaar onderwijs 
weggeselekteerd : ze ondergaan van-
uit hun sociaal milieu weinig druk 
om "grote studies" aan te vatten.Het 
zijn diegenen die reeds op vroege 
leeftijd verplicht worden de boeken-
tas voor de schoftzak te verwisselen 
Wanneer er dan toch eentje zijn stu-
diebeurs aanvraagt krijgt hij die 
dikwijls niet : meestal gaan zijn 
broers of zussen reeds op vroegere 
leeftijd werken en worden ze e i/h i e t 
langer beschouwd als 'persoon ten 
laste'.
De studiebeurzen komen op die manier 
ten • dele ten goede aan mensen uit 
hoger-loonkategoriën,sluiten de 
grote midden groep uit en leggen zo-
veel mogelijk beperkingen op aan 
kinderen uit de gezinnen van de 
laagste locnkategoriën.

Het studiebeurzenstelsel werd ontwik-
keld om aan alle jongeren - uit alle 
sociale lagen - het recht op onder-
wijs tot waarheid te maken .
Duist door de basis waarop die beur-
zen worden toegekend mislukt het 
daar degelijk in !
Dat is de vaststelling vai Bosmans . 
Hij voorziet ook een oplossing daar-
voor, maar daarover volgende week 
meer .
Misschien heb je daarvoor ook wel 
een oplossing ? Schrijf ze ons dan 
vlug !

Ron Hermans

r a a i
Toen vorige week een student zich 
kwam insch rijven op de Blandijn is 
dit hem niet gelukt, üp het ogen-
blik dat hij tegenover de pedel 
stond (je weet wel, die vriendelij-
ke mensen achter hun hoge banken) 
zei die dat hij (de student) niet 
zou ingeschreven worden. Na wat over 
en weer gepraat bleek dat de student 
zich op het rektoraat moet inschrij-
ven, bij Van Durme (meneer V.D.). 
Daargekomen is er niets aan de 
hand: de student krijgt zijn studen-
tenkaart. Uanneer hij echter vraagt 

waarom hij wel op het rektoraat, 
maar niet op de Elandijn wordt in-
geschreven, komen nietszeggende ant-
woorden: "dat is een interne rege-
ling en dat gaat u niet aan."
Een Schamper-redakteur belt wat 
later Van Durme en vraagt wat uit-
leg over die handelwijze . Zijn 
reaktie is kort:"Dat is een interne 
regeling en dat zijn mijn zaken.
Dat gaat u niet aan en bovendien ben 
ik de baas van de inschrijvingen."

Uat betekent dit ?
Mag een student zijn ongenoegen over 
de 10.G00 fr-maatregel niet uiten 
door mee piket te staan, zonder daar-
voor door bureaukraten te worden ge-
plaagd ?
Uat moet een pedel beslissen of ie-
mand ja dan nee zich mag inschrij-
ven ? En wat met slechtziende 
pedellen ?
Maar je kan het ook luchtig opne-
men : de studenten die meegewerkt 
hebben aan de 10.000 fr. akties be-
lonen zichzelf voor hun moeite en 
gaan zich spontaan inschrijven op 
het rektoraat^ op die manier ver-
mijden ze immers het vervelend ge- 
drum rond de hoge banken. ^

Is een zaal aanvragen een formali-
teit ?
Een student uit de psychologie 
meende van wel en met de doelbewus-
te formele papieren trok hij naar 
het rektoraat (vijfde verdieping). 
Een heer, die drie verdiepingen 
lager thuis'noort-in een ander ge-
bouw-, bekend om zijn liefde voor 
de vrouwen, zijn kristelijk geloof, 
zijn lange neus, stond hem te woord 
Mijnheer, zei hij tot de student, 
die papieren zijn niet in orde.
De student keek verbaasd, wist dat 
er van schriftvervalsing geen spra-
ke kon zijn, en vroeg wat er aan 
scheelde.
Ter informatie weze nog geweten dat 
de zaal werd aangevraagd ivm met 
de '10.000'-aktie.
'Uie zal er spreken', vroeg de heer 
'Enkele studenten', zei de student. 
'Uie zijn dat?', vroeg de heer. 
'Mensen uit de zaal, antwoordde de 
student.
' U zijt bang om namen te noemen, 
zei de heer.' Mij moogt ge het wel 
vertellen.
Vervolgens wende de heer zijn blik 
af van het papier, en bekeek (ja-
loers) de lange haren van de stu-
dent. '0 hebt daar veel sukses mee 
bij de meisjes, zeker', vroeg hij 
toen .
Over de heer zelf zullen we in dat 
verband misschien later een boekje 
opendoen. Laten wo een kwis orga-
niseren, met slechts één vraag '
Uie is d heer ?
Mensen, tewerkgesteld in het rekto-
raat mogen niet meedoen ?

De belangstelling voor aklieve stu-
denten is niet van gisteren. Reeds 
zeker weten wij dat er adressen en 
n imtïn dcorgespael J worden naar rijk: 
wacht en politie. Zeker weten wij 
ondertussen nok dat noen bedienden, 
nnch ander personeel hiervoor ver-
antwoordelijk is. Uie dan wel, 
v r a a g t  de l e z e r ?

Het antwoord leest u in volgende 
Schampers.

Het is niet onapreciabel als een prof 
(Verzele, organische scheikunde) als 
inleiding voor zijn eenzijdige lessen^ 
het eens wil hebben over de impakt 
van zijn vak op het leven en de pro-
blemen die eruit voortstrenar 
Mij beroepend op de nood aan pluralis-
me (ik schreef toch wel plurasme) 
nodig ik me uit, de gebruikte argu-
mentering te bespreken.
Er zijn 4 Miljard mensen op deze 
wereld, zonder de organische schei-
kunde zouden er slechts 4 miljoen 
zijn en daar zou u zo goed als zeker 
niet bij zijn, aldus prof Verzele.
10 Op deze manier kan je iedere 
verloren gegane spermacel gaan be-
treuren
2° Uaar het om gaat is de kwaliteit 
van het leven. Is er voor een groot 
aantal mensen en tegen het eind van 
hun leven niet een lijdensweg, door 
het kunstmatig rekken ervan, door 
verkeerde medikatie, door nevenver-
schijnselen van bepaalde orodukten 
enz...

Dit zeer in het kort, betreffende 
een belangrijke levensvraag

Vanwege een lesnemer
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The Secretary}
StudentUnions of Rijksuniversiteit 
te Gent,

St.-Fietersnieuwstraat 26 Ghent

Mr. CHU LUN-CHAN

van mandag 16 to t vrijdag 20 oktober, 

de franse kineast s te l t  voor :
1 6 / 1 0 - 2 0 U . : Une Partie de campagne 

J . Renais
22 u . : Educard et Caroline 

J . Becker
1 7 / 1 0 - 2 0 u . : Paradis Perdu 

Abel Gauce
22u . : Goto 1' i le  d'amour 

W. Borowczyk
1 8 / 1 0 - 2 Ou. : Celine et Ju lie  vont en 

J . Rivette
1 9 / 1 0 - 2 0 U . : L' écume des jours 

C. Belmont
22 u . : Rak

C. Belmont
2 0 / 1 0 - 2 0 U . : Pour Cleirence 

C. Belmont
8., WAN SHUN ST.

3/FL.
HUNG HOM,

HONG KONG

27th. aug. 1978 
Dear Sir,
I Should be obliged tc you i f  you 
would be so kind as to circulate to 
your members about my intention of 
givirg a correspondence course of 
Chinese. The course is conducted by 
me (in Chinese), and compiled tc two 
aims: I. tc prenjiae a substantial 
background for further on self-teach -  

ing
II.by the time of finished, one 

will be able tc carry on daily con-
versation and read simple Chinese.
Any one interested is requested to 
write t o  me.

Inkan : 40 f r .  per voorstelling 
in  de akademie straat .

TEAXER

NTG Sacco en Vanzetti
Za 14' ZC 15 Ma 16 Do 19 

Vr 20 Za 21 telkens om 20 u. 
KAFHATEATER (Pabot straat 42)

Jean-Jacqeus Rousseau 
Do 19 7r 20 Za 2& on 20u20 . 

ARENA khrat - Sade van ?. Vèiss.
elke wo do vr en za on. 20ul5 

ARCA Kaspar var. F. Handke.
Za 14 Z0 15 Za 21 or. 20 u .

FROKA

Fototentoonstelling "De mens in beeld / 
18 Europese fotografen".

Elke dag to t en met 2 2 oktober \ar. 10 
to t 12 en van 14 to t 17 U.
Ir. de akademie in de Akademie s tra a t.

VOORUIT

Thank you for your attention. 
Sincerely 

CHU LUN-CHAN

La vie devant soi
van île she Mizrrahi end 8.15 en 12 u. 

Ca sarova
van Fed. F ellin i on. 1̂  u en 21.15u.

STUDI0SK00P

week van vr 13 to t  do 19 oktober

ZAAL I : Eutch Cassidy and the sundance 
kid van G R H ill 20 u.
I I  Decamerone

van Fhsolirti 22.30u.

ZAAL II : film in verlenging om 19.30 U. 
Het spel met de appel

a n  V. Chytilova. 22u.

Onder het m s t f g "de vrijdagen van 
het stapelhuis" :
-13/10 AFRIKA IN BEUECING 
sprekers : Rudy Doom en

Ernst Gülcher.
-20/10 BREKEN MET DE TRADITIE 

IN HET 0NDERUI05 
met sprekers en diamontage van 
AKO-UERP .

Organisatie : 'rood' jsm Ral gent 
er uoeha .allen 

daarheen.

CE VOEDSELMAALTIJDEN .

Madag / Aspergeroom.-.oep .
Boeuf à la mode + IiloemkoCl 
Vissticks me t sla + g ri-
bje h s s a u s 
Ijskreen of fruit

DI D A G / D u b a r r / s o e p
K i, pafrikasse' m s t tu inkom 
Hamburger met spinazie 
Yoghcurt of p r u i t .

'Jodeg / Kervelsoep
Braadworst rat selaor 
Gegratineerde macaroni 
Rijstpudding of fruit

D 0 D A G  / S e i d e r s o e n
'dienders h n i t z e 1 1 1 r c v e n c a Ie
r' j-, f *" Q • <

T a a r1 of fruit

V ic a' / Tomatensoep of. ap. 
Paling in 't y r o en 
1 rood vleet met a p f e 1 moe •> 
Pudding of fruit.

ik ben do baas.


