Uitgeslapen?

V

oorjaarsmoeheid, kent u het? Dat lusteloze gevoel, dat rondslenteren
tot je zolen tot achter je oren versleten zijn? Die zinloze inleidingen
waar maar geen einde aan komen? Professoren die eindeloos blijven doorleuteren terwijl je met moeite een geeuw kan onderdrukken? Erkende
geneesheren raden u een kuur te Spa aan. Intelligente artsen raden u een
slaapkuur aan en wij, wij stellen voor om eens lekker te sporten.
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Niets is zo verkwikkend als een leuke plensbeurt in het plaatselijke zwembad. Dat dacht
de Sportdienst ook, want zij organiseren
op 17 en 20 maart de cursus Zwanger
zwemmen. De cursus staat open voor zwangere vrouwen en is volledig afgestemd op
zwanger zijn. Dat de cursus niet bedoeld is
voor, noch afgestemd is op incontinente
bejaarden, hadden we al begrepen. Meer
info, tel: 09/243.88.99 • We
hebben nog meer slecht
nieuws voor de zwemlustigen
onder u: het Gentse zwemwater bevat mogelijk te hoge
concentraties chloordampen.
Te hoge chloorconcentraties
zijn schadelijk voor peuters
en zuigelingen. Wij willen bij
deze ook zwangere vrouwen
oproepen om zwembaden te
vermijden. U doet uzelf en
ons er een groot plezier mee.
Meer info, tel: 09/243.88.99
• Gelukkig is het GUSB er
nog. Meer info: zie elders in
Schamper. • Een bezoekje aan het zwembad zit er niet in voor onze buitenlandse
vrienden. Dat is deze keer niet de stelling
van minister Johan Vande Lanotte maar
wel die van de Dienst Internationale
Betrekkingen. Zes februari is Socrates
Welcome day waarop buitenlandse studenten kennis kunnen maken met onze universiteit en haar studenten. Wie er bij wil zijn
om onze buitenlandse vrienden hartelijk te
verwelkomen -met de klemtoon op hartelijk
Tanguy- begeeft zich op zes februari naar
Het Pand. Meer info, tel: 09/264.82.26 •
Wie de studenten in hun eigen taal wil
begroeten, kan nog steeds zijn talenkennis
uitbreiden via het Talencentrum. Op het
programma staan Duits, Engels, Frans, Italiaans, Kiswahili, Nederlands voor Anderstaligen, Portugees en Spaans. Voor meer
info, tel: 09/264.36.81. De telefoon wordt
tot nader order in het Nederlands
opgenomen. • De stad Gent heeft onder-

tussen het Forum voor Etnisch-Culturele
Minderheden opgericht. Etnisch-culturele
minderheden worden op deze manier
betrokken in het beleidsplan van de stad
Gent. De twee meezetelende verenigingen
zijn de Federatie van Vooruitstrevende
Turkse Verenigingen en de Federatie van
Zelforganisaties in Vlaanderen. En wie
wordt weer over het hoofd gezien? Juist ja,

de Kiswahilianen..., de Kiswahiliërs...
,de...euh? Misschien toch maar die cursus
Nederlands voor anderstaligen volgen. Meer
info, tel: 09/234.14.45 • En na onze herbronning lustig telefoontjes plegen. Naar
Radio Roeland bijvoorbeeld. Elke dinsdag
van 11 tot 12 uur worden uw vragen aan
politiek verantwoordelijken van het Gentse
stadsbestuur voorgelegd. Meer info, tel:
09/223.24.32. Urgent blijft weer schandelijk in de kou staan. Wie met existentiële
levensvragen worstelt, mag hier altijd de
fijne mensen van Urgent mee lastig vallen.
Bel hen op 09/264.67.29 maar vermeld ons
niet. • Urgent -steeds op zoek naar nieuwe
luisteraars- zal alvast dr. Cécile Vereecken
niet meer kunnen bereiken, tenzij God de
Vader ook op Urgent afstemt. Het moet niet
altijd Radio Vaticaan zijn, maar Urgent? • De
rouwbrief van Professor Vereecken vermeldde bloemen noch kransen noch feestkledij. Het MIAT heeft dan maar deze
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vrolijke taak op zich genomen. Tot 27 mei
loopt in het MIAT de tentoonstelling Feestkledij verplicht. Meer informatie, tel:
09/223.59.69 • Kledij is dan weer gewenst
tijdens Jane Goodall’s bezoek aan de
Gentse Universiteit op 21 maart. Professor
dr. Johan Braeckman is nog steeds op
zoek naar vrijwilligers om de avond in goede
banen te laten lopen. Meer info:
johan.braeckman@rug.ac.be. • En voor
hen die maar niet genoeg kunnen krijgen
van onbaatzuchtigheid, is er nog meer goed
nieuws. vzw RoeMeenje wil het lijden van
de Roemeense gekken verlichten en trekt
daarom elk najaar terug naar België. De
zomers spenderen ze in de Roemeense
instelling Sectia Psychiatria. Vrijwillige(rs) Allocatie of hebben we
het weer verkeerd begrepen? Meer
info: griet_derechter@hotmail.
com. • Waarom gekken kijken in
Roemenië terwijl wij hier onze
eigenste mediagenieke dorpsidioot hebben? De terugkeer van
Jan Hoet, deze keer geflankeerd
door Raoul De Keyser en Luc
Tuymans. Onze eigenste kardinaal Richelieu heeft nog twee
andere musketiers gevonden: Rui
Chafes en Harun Farocki. Eén
voor allen, allen voor één. Meer
info, tel: 09/221.17.03 • Het
SMAK organiseert opnieuw publieke nocturnes. De eerste nocturne vindt plaats op
woensdag 7 februari. Kunst bij nacht en
ontij? Moet kunnen. Het SMAK bij nacht en
ontij? Waarom niet? Grappen over moderne
kunst en duisternis, bij nacht en ontij? Geen
commentaar. Wij vragen van Jan hetzelfde. •
De ‘gemakstoel’ van Jozef II, zou de titel
kunnen zijn van een modern kunstwerk. Het
betreft hier echter een uniek meubelstuk
dat toebehoorde aan Jozef II. De stoel staat
opnieuw in de Troonzaal. Ga erheen voor
uw fantasie op hol slaat. Meer info, tel:
09/269.37.30 • Maar ga vooreerst in vrede.
Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

Joseph Bikala
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In de eerste Schamper van dit academiejaar heetten we hem hartelijk welkom. Steeds meer
fans van dit mythisch figuur verwelkomen hem nu met dolenthousiast getier en gezwaai. In
horden staan ze hem op te wachten. Zo erg zit het met de Roeland Raes-manie dat de arme
man niet eens meer de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan bijwonen.
Vrijdag 26 januari 2001, dag van de Raad van Bestuur, kwam Roeland Raes opnieuw een
uitzinnige menigte tegen. De Vlaams Blok-senator had voor de gelegenheid een vijftiental
sympathisanten mee. Ook enkele leden van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV)
lieten hun geschoren kopje zien. De betogers vormden een stevige barrière en blokkeerden
vol overgave de toegang. De rector probeerde te bemiddelen maar de studenten wilden niet
wijken en Raes wou dat de rector toegang gaf aan de politie om tegen de studenten op te
treden. Maar de politie - waarvan er trouwens maar een drietal waren - bleef fluitend vanop
de zijlijn toekijken.
Sommigen interpreteren het “njet” van de rector als een duidelijk signaal. Op de vorige actie,
in december, deed rector Willems nog pogingen om Raes mee naar binnen te loodsen. Dat
werd door sommige mensen als een reactie pro-Raes opgevat. Nu ziet men dat de rector wel
degelijk rekening houdt met de academische hetze tegen de aanwezigheid van de Vlaams
Blok-senator. Raes zelf heeft de feiten laten vaststellen en dagvaardt nu de universiteit en de
stad Gent omdat de politie niet wilde ingrijpen. Daardoor kunnen de beslissingen die de
Raad van Bestuur zonder hem heeft genomen ongeldig verklaard worden. Het siert rector
Willems dat hij dat risico nam.
De universiteit is echter nog niet met een expliciet standpunt tegen Raes naar buiten
gekomen. Dat vinden de organisatoren van de acties, het Anti-Raes Comité, bijzonder spijtig.
De rector heeft in een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, Norbert De Batselier, wel al zijn ongenoegen over Raes’ aanwezigheid geuit. In de brief rapporteerde de rector over de eerste protestactie aan het Rectoraat. Zijn schrijven dateert van 21 december
2000. Een citaat : “Ik wil u van deze situatie op de hoogte brengen, er bijvoegend dat ik het
zeer jammer vind dat het Vlaams Parlement een lid van de Raad van Bestuur van de RUG
heeft aangesteld die voor een groot deel van de universitaire gemeenschap niet aanvaardbaar is.”
Uit dit citaat blijkt duidelijk dat rector Willems Roeland Raes liever ziet gaan dan komen. Dat
kan ik alleen maar toejuichen. Op een gesprek met het Anti-Raes Comité leek de rector zich
toch wat terughoudender op te stellen. Men vroeg hem ook waarom hij drie studentenvertegenwoordigers van de Raad van Bestuur enkele dagen voor de ludieke sit-in van 26 januari bij zich geroepen had. Eén van hen is sterk betrokken bij de protestacties. De rector
en vice-rector hadden ook professor Vermeersch uitgenodigd. Die moest de studentenvertegenwoordigers er met morele argumenten van overtuigen druk uit te oefenen op het
Anti-Raes Comité om de actie te staken. De studentenvertegenwoordigers voelden zich
danig geïntimideerd maar konden de actie niet tegenhouden.
Ik hoop dat er naar de buitenwereld, naar de Raad van Bestuur en vooral naar het Vlaams
Parlement een duidelijk signaal gegeven is. De studenten moeten Roeland Raes niet. De rector heeft te kennen gegeven in zijn brief dat hij ook niet de beste vriend is van Roeland Raes.
En ik val nog eens in herhaling en zeg wat ik in de eerste Schamper van dit academiejaar al
eens gezegd heb. Vergeef mij het gebruik van deze taal, en nog specifieker het gebruik van
dit werkwoord, maar bijna zeker namens alle studenten en assistenten en proffen en personeelsleden van de RUG met enig gezond verstand: fuck off Roeland Raes.

Tim Van der Mensbrugghe
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Is Roeland Raes een toffe peer?
V

Studenten vinden van niet

rijdag 26 januari 2001 werd er alweer eens betoogd tegen Vlaams Bloklid Roeland Raes. Raes is afgevaardigde van het Vlaams Parlement in de
Raad van Bestuur van de Universiteit Gent (RUG). De studenten wilden met
hun actie voorkomen dat Raes de vergadering van de Raad van Bestuur bijwoonde. Ze vormden daartoeeen menselijk cordon voor de ingang. Er was
geen doorkomen aan voor Raes.

De studenten herhaalden daarmee hun trucje van vrijdag 15 december 2000. Toen
organiseerden ze hun eerste ‘ludieke sit-in’.
In plaats van toegang tot het Rectoraat te
krij-gen, kreeg Raes twee slagroomtaarten in
zijn gezicht. Raes droop toen af om te vermijden dat “de studenten opgepakt zouden
worden door de politie”. De studenten
verenigden zich in een Anti-Raes Comité.
Hun doelstellingen zijn duidelijk: Roeland
Raes uit de Raad van Bestuur van de RUG,
geen Vlaams-Blokkers in de raden van bestuur van onderwijsinstellingen en meer
inspraak voor studenten en personeel van
de universiteiten. Er gaat ook een petitie
rond die al door 2500 studenten, proffen,
assistenten en personeelsleden van deze
universiteit ondertekend is. Naast acties
organiseren, wil het comité zich ook rechtstreeks naar het Vlaams Parlement richten.

Niemand maakte aanstalten om Raes op een
ongewone manier met een megafoon kennis te laten maken. Rector Jacques
Willems kwam, begeleid door vice-rector
Andreas De Leenheer en Schampers beste
vriend, regeringscommissaris Yannick De
Clercq, naar buiten om te bemiddelen.

Vrijdag 26 januari 2001 slaagden de studenten er voor de tweede keer in Raes uit de
Raad van Bestuur te houden. Alle ingangen
van het Rectoraat werden in het oog
gehouden. Iets voor 13.30u, het aanvangsuur van de vergadering, stroomde heel wat
volk toe naar het Rectoraat. Een kleine 120
man, tweemaal zoveel als bij de vorige actie.
Nogal overweldigend, niet? Vooral studenten van een (extreem) linkse strekking kwamen opdagen, wat te zien was aan de vele
rode plasticzakjes. Nu weten we ook welk
afval daar in moet. Raes kwam maar om
14.20u opdagen, waarschijnlijk hopend dat
de stomme studentjes alweer achter hun
cursussen zaten. De studenten vormden een
levende ketting voor de ingang van het Rectoraat. Raes had een vijftiental nors kijkende
mannetjesputters meegebracht die er zo
gevaarlijk uitzagen dat zelfs wij niet durven
spreken van een knokploeg. Maar de
lijfwachten waren niet nodig. De actievoerders bleven mooi in het gelid, ondertussen minder mooie slogans scanderend.

Uiteindelijk trok hij zich terug. Hij liet een
advocaat wel die feiten vaststellen. Die advocaat was Rob Verreycken, een Antwerps
Vlaams Blok-raadslid.

Cordon
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Het lawaai van de studenten overstemde
echter de dialoog tussen de Rector en die
boze meneer die niet naar binnen mocht.
De Rector weigerde om de politie te laten
ingrijpen. Dat vond de heer Raes niet zo
prettig: zijn angst dat de studenten door de
politie opgepakt zouden worden, leek over.

Het Anti-Raes Comité is
alvast van plan door te gaan
met acties zolang dat nodig
is

Verreycken is al beschuldigd van diefstal met
geweld en braak, vernielingen, slagen,
inbreuk op de wet tegen de rassenhaat,
bedreiging en smaad. In november 1997 zou
Verreycken een politiefotograaf in het
ziekenhuis hebben geslagen. Rob Verreycken schrok er enkele maanden geleden niet
voor terug om een brief aan de decaan van
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Johnny Devreker, te sturen om zich over een
assistent geschiedenis te beklagen. Hij verweet de man, Jan Dumolyn, ervan de universiteit te misbruiken om politieke ideeën
te verspreiden.

Vlaams Parlement

Momenteel is het Anti-Raes Comité druk aan
het lobbyen bij de politieke fracties om een
decreetswijziging door te voeren. Het be-

treft het ‘bijzonder decreet betreffende de
universiteit Gent en het universitair centrum
Antwerpen’ van 26 juni 1991. Onder andere
de fracties van Agalev (Anders Gaan Leven)
en de SP (Socialistische Partij) in het Vlaams
Parlement hebben al hun steun toegezegd.
Dany Vandenbossche en Robert
Voorhamme (beiden SP) willen alle politici
uit de raad van bestuur van de universiteiten
van Gent en Antwerpen. Om het decreet te
wijzigen zullen ze wel een tweederde
meerderheid nodig hebben. Als de
decreetswijziging er komt, krijgen de universiteiten meer autonomie en kunnen ze zelf
de tien externe vertegenwoordigers in de
Raad van Bestuur aanduiden. Nu worden die
aangeduid door de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV) en door het
Vlaams Parlement. Zes komen er van de
SERV, vier van het Vlaams Parlement.
Als de decreetswijziging erdoor komt,
betekent dat dat Roeland Raes uit de Raad
van Bestuur van de RUG en Gerolf Annemans uit de Raad van Bestuur van het Universitair Centrum Antwerpen zullen worden
geschopt. De overige politieke vertegenwoordigers zullen daardoor ook een welgemikte trap tegen hun politiek gekleurde
kont krijgen. Binnen de twee maanden kan
het bijzonder decreet al gewijzigd zijn. Maar
het blijft afwachten op de reactie van de
CVP- en VLD-fracties. In Schamper 386 kon u
al lezen dat fractiesecretaris Edward
Kennes van de CVP de schuld liever op de
kiezer afschuift.
Het Anti-Raes Comité is alvast van plan door
te gaan met acties zolang dat nodig is. Ze
rekenen op de steun van de studenten,
assistenten, proffen en personeel om Raes
naar andere oorden te verdrijven. Niet dat
wij iets tegen Raes persoonlijk hebben, neen
hoor, maar toch zouden wij graag zien dat
zoveel mogelijk mensen van deze universiteit naar de acties komen. En omdat
meneer Roeland Raes ons zelf gevraagd
heeft in dit nummer een objectief artikel te
schrijven, zullen wij hem nu geen oerconservatieve, extreem-rechtse zak noemen
zoals in Schamper 385.

TéVé DM
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Hoogewijs hervormt
administratie
Het STeR-project

adzand, vier januari 2001. Jacques Willems, rector van de Gentse universiteit wordt wakker in hotel ‘De Blanke Top’. Zilvermeeuwen
zweven krijsend boven het dorp; het is nog vroeg in de ochtend. Wanneer
hij aanschuift aan de ontbijttafel zitten daar al op hem te wachten,
Diederik Mangeleer (logistiek beheerder), Robert Hoogewijs (academisch
beheerder), Paul Van Cauwenberghe (decaan Geneeskunde), Ronny Verhoeven (decaan Toegepaste Wetenschappen), Marc De Clercq (decaan
Economie), Geert De Soete (decaan Psychologie), Bert Slagmolen (consultant), Wietse Meersman (consultant) en Andreas De Leenheer (vice-rector).
Deze tien heren willen de administratie van de RUG een nieuw elan geven:
administratieve opdrachten moeten vlotter kunnen worden vervuld. Tijd
dus voor een plan van herstructurering.
We zijn ondertussen een kleine maand
verder en er is al heel wat gebeurd. Alle studenten en het voltallige personeel van de
Gentse universiteit hebben een e-mail ontvangen waarin ze op de hoogte worden
gesteld van de nakende administratiehervorming. Het project heeft de naam
STeR meegekregen. Een acroniem van drie
letters, met de letter S van Servicegerichtheid, de T van Transparantie en
de R van Responsabilisering. In deze drie
woorden kan het project worden
samengevat.
Robert Hoogewijs is een van de bezielers
van STeR en geeft toelichting. “We willen het
rendement van de administratie verhogen.
Er rust te veel gewicht op de schouders van
een kleine groep administratoren zoals de
rector en de beheerders. In de toekomst zal
dit veranderen. Responsabilisering wil
zeggen dat de lagere niveaus van de administratie beter afgelijnde bevoegdheden
zullen krijgen en dat zij binnen die nieuwe
bevoegdheden meer verantwoordelijkheid
zullen nemen. Servicegerichtheid betekent

Rechtzetting

In de vorige Schamper verscheen er een
pulpartikel dat sommige lezers voor waar
namen. FK-preses Ward Capoen is niet
overleden. Wij excuseren ons daarvoor.
De Redactie

dat de administratie op een zodanige manier
wordt gestructureerd dat zij in de eerste
plaats voldoet aan de eisen van de gebruikers, zowel universitaire als niet-universitaire klanten. Transparantie moet ervoor
zorgen dat de klanten gemakkelijk hun weg
vinden en onmiddellijk terechtkomen bij de
bevoegde dienst. Het moet met andere
woorden duidelijker worden wie wat waar
doet en hierbij moet ervoor gezorgd worden
dat de hoogste verantwoordelijken niet
automatisch het aanspreekpunt zijn van de
dienst.”

Sneltrein

De kliek uit hotel ‘De Blanke Top’ doopte
zichzelf om tot ‘Cadzand-denkgroep’ en
beperkt zich verder tot begeleiding. Hoe die
begeleiding er zal uitzien (denkpistes aanreiken, voorstellen toetsen, enzovoort) was
op woensdag 31 januari nog niet geheel
duidelijk. Meersman en Slagmolen, twee
Nederlandse consultants, deden in Cadzand
uitsluitend dienst als moderatoren en zijn als
dusdanig nadien niet meer betrokken bij de
gesprekken. Op het ogenblik zijn het enkel
Gentse figuren die de brainstorming verrichten. Misschien worden er nog externe
consultants aangetrokken. Robert Hoogewijs: “We bekijken nu wat de verdere taak
kan zijn van de ‘Cadzand-denkgroep’. Daarnaast onderzoeken we de wenselijkheid en
de mogelijkheid om opnieuw externe consultants in dienst te nemen.”
Op 23 januari werd een projectgroep gevormd met Hoogewijs als voorzitter. Deze
projectgroep moet in een sneltreintempo de

nodige voorbereidingen treffen zodat op
één oktober de nieuwe administratie een
feit is. De projectgroep bestaat uit de beide
beheerders, twee ‘junior viewers’, te weten
Ellen van Glabbeke (communicatiedeskundige) en Kristof De Moor
(jurist, Centrale Administratie) en twee
‘senior viewers’, waaronder Edmond De
Meester (Centrale Administratie). Hoewel
de projectgroep snel van start was gegaan en
in de eerste week al heel wat werk heeft
verzet, leek het aangewezen om het wat
rustiger aan te doen, kwestie van de zaken
niet te overhaasten. Toch blijft de datum van
één oktober vaststaan. Hoogewijs: “In een
dag zijn er vierentwintig uren. We zullen het
wel halen.”

Rector kweetniet

In mei wordt de nieuwe rector verkozen.
Die zal zijn functie opnemen bij het begin
van het volgende academiejaar, op het
moment dat de administratie haar nieuwe
structuur krijgt. Zal de combinatie van
nieuwe rector en nieuwe structuur niet voor
problemen zorgen? Hoogewijs: “Niet
noodzakelijk. We hadden kunnen wachten,
maar soms is het nodig dat er vaart wordt
gemaakt. Dat was nu het geval. De nieuwe
rector zal hier geen hinder van ondervinden.
Integendeel, hij zal zich onmiddellijk kunnen inwerken in de nieuwe organisatie.” Het
is maar te hopen dat de overgang van oud
naar nieuw inderdaad soepel zal verlopen.
Als er onduidelijkheden zouden optreden,
dan zal beheerder Hoogewijs degene zijn
die de problemen moet oplossen. De oude
rector is weg en de nieuwe moet zijn draai
nog vinden. De projectgroep kan vandaag
nog geen overleg plegen met de volgende
rector en vice-rector omdat nog niet
geweten is wie verkozen zal worden. Pas na
de verkiezingen in mei, zal de projectgroep
de nieuwe rector kunnen instrueren over
zijn nieuwe taakomschrijving en de nieuwe
ondersteuning die hij zal krijgen van de zes
directies en de zeven diensten. De RUG zal
nooit meer dezelfde zijn.

Tom Van de Velde
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Italiaanse spa

De Bolognaverklarin

merkt het misschien niet als u met het fietsje door het knusse Gent
rijdt, maar de universitaire wereld zal grondig door elkaar geschud
worden. Niet de volledige aardbol moet eraan geloven, enkel in Europa
zullen de gevolgen ingrijpend zijn. De oorzaak van dit alles: de Bolognaverklaring. Op 16 januari kwam prof. Guy Haug, afgevaardigde van de
Association of European Universities, over het onderwerp een spreekbeurt
geven in de Aula van de RUG. Schamper luisterde aandachtig mee.

De Bolognaverklaring is een verklaring die
in 1999 werd afgesloten in de oudste universiteitsstad van Italië. Professor Haug is
medeontwerper van de verklaring en een
van de specialisten van de creatie van een
Europese ruimte voor Hoger Onderwijs. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn
betoog heel optimistisch klonk.

De bedoeling

Klaroengeschal en tromgeroffel: de Bolognaverklaring moet zorgen voor de creatie
van een coherente en competitieve
Europese ruimte voor Hoger Onderwijs. De
verklaring is echter maar een stap in een
ruimer proces, het is vooral een actieprogramma, en wel om vier redenen.
Ten eerste heeft de Europese verklaring een
duidelijk en gemeenschappelijk doel: de uitbouw van een Europese ruimte voor Hoger
Onderwijs. Als tweede punt is er een concrete deadline voor deze operatie: tegen
2010 moet alles afgewerkt zijn. Tegen dat
jaar moet het hele boeltje in de praktijk
draaien. Dat houdt in dat de theoretische
uitvoering al in een vroegere fase zal moeten
gebeuren.
Om die doelen te realiseren worden er in de
Bolognaverklaring duidelijke maatregelen
voorgesteld. Er zou een gemeenschappelijk
Europees kader moeten ontstaan waarin de
diploma’s van de verschillende universiteiten aan elkaar kunnen worden getoetst.
Verder moet er iets gedaan worden aan de
huidige versplinterde Europese onderwijssituatie. In sommige landen duren de opleidingen heel lang en zijn er weinig of geen
uitstapmogelijkheden. Bologna voorziet dat
er een diplomaniveau komt na ten minste
drie jaar studeren, dat mogelijkheden biedt
op de arbeidsmarkt. Dit niveau wordt in het
jargon het ‘undergraduateniveau’ genoemd.
Hierop kan dan nog een hoger niveau
groeien, dat aangeduid wordt met de term
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‘graduate’. Dit systeem is beter bekend
onder de noemer van het bachelor-masterssysteem. Volgens Haug gaat de discussie
hier echter over een opleidingssysteem, en
zijn de termen ‘bachelor’ en ‘master’
gewoon etiketten die er opgeplakt worden.
Een andere maatregel is de ontwikkeling van
een Europees systeem van academische
kredieten, een systeem dat moet overeenstemmen met met ECTS-puntenstelsel dat
de basis is van de verdeling van de
studiepunten. Deze hervorming, die in vele
landen nog moest of moet gebeuren, zorgt
ervoor dat de diploma’s gemakkelijker te
waarderen zijn, en kan ook de mobiliteit van
studenten binnen Europa vergemakkelijken.
Wat in Bologna weinig of niet aangeraakt
wordt, is de kwaliteit van het onderwijs. De
ministers spraken enkel van een ‘Europese
kwaliteitsruimte’, een zeer vage term. Haug
vindt alleszins dat het debat dat volgde uit
de Bolognaverklaring ervoor gezorgd heeft
dat dit punt ondertussen al verder is
uitgediept. En ten vijfde moeten alle
obstakels die de mobiliteit van studenten en
docenten in Europa remmen, uit de weg
geruimd worden. Anders kan de Europese
dimensie in het Hoger Onderwijs, het uitgangspunt van de Bolognaverklaring, niet
gegarandeerd worden.

Geen verplichting

Ten vierde legde Haug er de nadruk op dat
het geen topdown-proces is, dat Europa
door de strot van de lidstaten heeft geramd.
De bijeenkomst van de Ministers van Onderwijs van de lidstaten van de Unie heeft geleid
tot een verklaring, niet tot een verdrag. Het
was geen verandering om te veranderen. Hij
erkent wel dat er een probleem is om te
verzaken aan het verdrag: wie niet meegaat,
zal al snel ondervinden dat er van allerlei
kanten druk komt om toch maar op de hervormingsboot te springen. En wie later

opstapt, zal een veel sneller hervormingsbeleid moeten voeren. Op dat gebied is
Bologna niet langer het open en vrijwillige
verdrag dat Haug wil verkopen.
Haug legde ook geduldig uit waarom de
Bolognaverklaring er is gekomen. Volgens
hem is het gewoon een nieuwe fase in het
naar elkaar groeien van de universiteiten in
het hierboven al genoemde Europese systeem van Hoger Onderwijs. Vroeger lag in
deze discussie de klemtoon op de verschillen. Maar door het politieke proces van
de laatste decennia focust men veel meer op
wat we gemeen hebben, aldus Haug. Tot
zover de ideologische inkleuring, want daarna begon Haug via allerlei voorbeelden het
nut van de invoering van Bologna aan te
tonen. Een gemeenschappelijk punt bij al
deze voorbeelden: het opportunisme heerst
en het idealisme laat het afweten.

Voorbeelden

In Duitsland was er midden jaren tachtig een
grote hervorming. De redenen hiervoor
waren uiterst pragmatisch: het aantal internationale studenten daalde en de gemiddelde afstudeerleeftijd was te hoog door de
lange opleidingsduur. De hervorming tot
een bachelor-masterssysteem gebeurde wel
op vrijwillige basis, dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Italië, waar een wet de basis
vormde voor ingrijpende maatregelen.
Oorzaak waren de dramatische slaagcijfers
in het land: van de honderd gestarte studenten behaalden er tweeënzestig geen diploma. Van de achtendertig gelukkigen die de
eindmeet wel haalden, waren er slechts vier
die hun parcours in de voorziene tijd aflegden. De gemiddelde studieduur was 7,8 jaar.
De studententijd mag dan wel een fantastische periode zijn, de situatie was toch wat uit
de hand gelopen. In Italië werd er dus een
wet gestemd, die de onderwijsinstellingen
verplichtte om het bachelor-masterssysteem
in een stelsel van drie en vijf jaar. Ten slotte
is er nog Spanje, dat nog helemaal niets hervormd had tot Bologna ondertekend werd,
en dan maar meteen het hele boeltje
schoeide op de Bologna-leest.
De oorzaken van deze hervormingen
hebben volgens Haug vier redenen. Eerst en
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ring voor u geproefd
vooral hebben de intensieve uitwisselingen
na vijftien jaar Erasmus veel geleerd. Elk jaar
doken voor andere studenten dezelfde
problemen op, waardoor de noodzaak van
een structurele aanpak zich duidelijk liet
voelen. Daarnaast is er de groeiende druk
tussen de nationale onderwijssystemen en
het Europese eenmakingsproces en de
mondialisering. Volgens Haug is er een contradictie tussen nationale diploma’s en het
ontstaan van een Europese arbeidsmarkt.
Vooral de vraag hoe een nationaal diploma
in een Europese context gewaardeerd moet
worden stelt zich. Bij uitbreiding kan deze
vraag gesteld worden in een mondiaal perspectief: er is immers een veelheid aan
Europese degrees, zodat hetzelfde probleem zich op een hoger niveau herhaalt.
Een derde reden voor de hervormingen vist
in dezelfde vijver. Volgens Haug zijn er verschillen in efficiëntie tussen de verschillende
onderwijssystemen, iets wat naar voren
komt bij de verschillen in afstudeerleeftijd
per land. Ook dat geeft concurrentiële problemen op de Europese arbeidsmarkt. Een
vierde pragmatische reden voor de invoering is dat Europa niet langer de eerste
bestemming is voor buitenlandse studenten,
maar dat de Verenigde Staten die rol hebben
overgenomen. Haug verklaart dit fenomeen
vanuit het minder aantrekkelijke onderwijssysteem. Bologna zou dit probleem
moeten oplossen.

Universiteitsworst

Volgens Haug zal deze hervorming niet tot
doel hebben om alle Europese onderwijsinstellingen te uniformiseren naar een strak
model. De hoofdbedoeling van Bologna is
de mobiliteit verhogen, en een grote diversiteit kan alleen maar een positieve invloed
hebben op de uitwisselingen. Het omvormingsproces wordt immers niet gestuurd
vanuit Europa, maar is eerder een proces
van interne verandering. Er staan dus geen
limieten op de diversiteit. Haug gaf als praktisch voorbeeld de kwaliteitscontrole in het
nieuwe systeem. Die zou heel bureaucratisch kunnen gebeuren op Europees
niveau, maar Haug zou liever werken via een
systeem van bonafide universiteiten. In dit
Advertentie

systeem worden universiteiten gecontroleerd door plaatselijke (regionale of
nationale) centra voor kwaliteitscontrole,
die dan door Europa gevolgd worden.
Tot zover, en dat is al een heel eindje, de
woorden van een van de protagonisten van
de Bolognaverklaring. De vragen en kritische opmerkingen die volgden, zijn talrijk.
Zo had minister Vanderpoorten al laten
weten dat in een systeem van drie plus twee
jaar, het vijfde en laatste jaar niet meer gefinancieerd wordt. De curricula van de opleidingen zullen moeten worden hervormd.

omdat er na drie jaar een uitweg moet zijn
naar de arbeidsmarkt. De Bolognaverklaring
zal dus voor niets minder dan een aardverschuiving zorgen, die het hele universitaire
landschap van uitzicht zal doen veranderen.
En toch is er maar weinig aandacht voor de
meest diepgaande hervorming in jaren. Kritische bedenkingen en vragen zijn er echter
genoeg. Het vervolg krijgt u in een volgende
Schamper.

Tom De Paepe

N

Afscheidsinterview

a acht jaar en twee mandaten neemt Jacques Willems aan het einde
van het academiejaar afscheid als rector om weer te keren naar zijn
vakgroep bij de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Schamper, een witte
zakdoek in de hand, trok naar het derde verdieping van het rectoraat voor
een afscheidsinterview (van het rector zijn welteverstaan), blikte terug op
de periode en durfde zelfs even verder te blikken.

SCHAMPER: Hoe is uw academische carrière aan de RUG verlopen?
Willems: “Ik ben in 1958 begonnen als student. Tijdens mijn studies was ik leerlingassistent, wat betekent dat ik in mijn laatste
jaar oefeningen moest geven, iets wat nu
niet meer bestaat. In het begin was dat wat
zenuwachtig zijn, maar ik heb het toch graag
gedaan. Nu geef ik nog een uur per week les.
Dat is trouwens wat ik het meest gemist heb
als rector, het echte contact met de studenten.”
SCHAMPER: Waarom bent u dan in de
richting van de bestuursfuncties gegaan?
Willems: “Wellicht omdat in onze faculteit
niet veel mensen geïnteresseerd waren in de
administratie, en ik dat het meest opvolgde.
Eerst was ik voorzitter van de toenmalige
onderwijscommissie van de faculteit, wat ik
blijkbaar niet slecht gedaan heb, want men
heeft mij toen gevraagd om secretaris, en
later decaan van de faculteit te worden. Zo
heb ik de mensen van de universiteit leren
kennen, en omgekeerd. Toen heeft men mij
wat aangepord om mij kandidaat te stellen
voor deze functie.”

SCHAMPER: Had u concrete doelstellingen
of achtergrondideeën toen u aan uw mandaat begon?
Willems: “Op dat ogenblik dacht ik dat mijn
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ervaring als decaan van de faculteit mij kon
helpen om een bijdrage te leveren. Wat mij
in de eerste plaats interesseerde, tot op de
dag van vandaag, en waar ik het meest aan
gewerkt heb, is het onderwijs. In mijn beide
mandaten heb ik bij de taakverdeling tussen
de vice-rector en mezelf de kant van het
academisch onderwijs gekozen, terwijl de
vice-rector meer de onderzoekskant
genomen heeft. Wat niet betekent dat ik niet
geïnteresseerd ben in onderzoek: dat is voor
mij een evidente en evenwaardige taak. Ik
denk dat ik de oprichting van de kwaliteitscellen onderwijs en de onderwijsdirecteurs
kan zien als iets waarover ik tevreden mag
zijn. Niet dat er vroeger geen aandacht voor
was, integendeel, maar die aspecten zijn nu
meer structureel ingebouwd tot op het facultaire niveau, waar het het meest nodig is.”

Anonimiteit

SCHAMPER: U hebt de expansie meegemaakt van een universiteit van enkele
duizenden studenten naar een mastodont
van ruim tweeëntwintigduizend studenten.
Willems: “Ik herinner mij dat, toen ik student was, de vierduizendste student gevierd
werd. En een paar jaar geleden heb ik de
twintigduizendste student mogen verwelkomen. Het gevoel dat ik heb, is dat er
een stuk anonimiteit gegroeid is tussen de
studenten, terwijl menselijke contacten

vroeger meer vanzelfsprekend waren.”

SCHAMPER: Is dat ook op bestuursniveau
merkbaar?
Willems: “Ik denk dat het toeschuiven van
verantwoordelijkheden naar faculteiten een
logisch gevolg is. Er zijn nu faculteiten die zo
groot zijn als de gehele universiteit toen ik
student was. Ik ken niet meer alle profs,
bijvoorbeeld. Als er dan in de Raad van
Bestuur een dossier komt, is het niet meer
zo dat je onmiddellijk de persoon erachter
kunt plaatsen. Dat betekent dat we meer
moeten steunen op het niveau faculteit,
waar men ook nog de persoon achter het
papier kent.”
SCHAMPER: Bemoeilijkt dat niet het uitstippelen van een klare lijn in het beleid?
Willems: “Het bestuur moet de grote lijnen
uitzetten, en de faculteit vult dat in volgens
zijn eigen specificiteit. Een universiteit is
één, maar toch met een grote verscheidenheid van faculteiten die niet noodzakelijk op
dezelfde manier moeten werken. Wel in de
grote lijnen, niet tot in de details.”

SCHAMPER: Ziet u die expansie zich nog
verderzetten, of heeft de RUG zijn maximum bereikt?
Willems: “Maximum is het woord niet, maar
ik denk dat er een stabilisatie zal optreden.
In het buitenland,gaat ongeveer 50% van de
jongeren hoger onderwijs doen. In de huidige maatschappelijke situatie blijft het aantal
overal daar hangen, en wij zijn daar nu ook.
Ik denk dat er dus geen spectaculaire stijging meer zal zijn. Integendeel, als je het
demografische aspect meerekent, denk ik
dat een lichte vermindering voor de hand
ligt.”
SCHAMPER: De expansie heeft altijd
samengehangen met de financiële kant
van de universitaire medaille. De RUG is de
slechtst gefinancierde universiteit in Vlaanderen. Komt er verbetering?
Willems: “Gent is op dit ogenblik,
betrokken op de studenten, de minst goed
gefinancierde universiteit, om historische
redenen. De huidige regering heeft voor de
volgende vijf jaar een overgangssituatie vastgelegd waar de minst goed gefinancierde
universiteiten een inhaalbeweging maken.
De andere blijven bestaan op het huidige
niveau, zodat we wat dichterbij komen. Wat
nog betekent dat we de minst goed gefi-

ew van een rector
nancierde universiteit zijn. In principe komt
het erop neer dat we de helft van de achterstand gecompenseerd krijgen.”

SCHAMPER:Heeft dat gevolgen gehad voor
uw beleid?
Willems: “Mijn voorganger had net een
sterke herstructurering doorgevoerd, en tijdens de eerste jaren van mijn rectoraat
moesten er bijgevolg veel mensen afvloeien.
Daardoor kwam er na een paar jaar meer
ruimte voor nieuwe mensen, niettegenstaande de minder goede financiële subsidiëring. Ik denk dat ik het geluk gehad heb
dat na die sanering zelfs in de eerste jaren
een lichte, en later een sterke vernieuwing
mogelijk geworden is wat het academisch
personeel betreft. Er zijn nu nieuwe aanwervingen en meer mogelijkheden tot
bevorderingen en verschuivingen, die zes
jaar geleden nog niet mogelijk waren. Dat
motiveert de mensen toch meer om hier te
werken.”

Gebouwen

SCHAMPER: Ook de infrastructuur van de
RUG is altijd een probleem geweest. Moesten
daar keuzes gemaakt worden?
Willems: “Eerst en vooral zijn er de stijging
van het aantal studenten en de stijging van
het onderzoek, het verstrengen van de veiligheids- en mileu-eisen, en de financiële
toestand die meespelen. We hebben die veiligheids- en milieu-eisen eerst genomen, en
dat betekende zeer veel niet-zichtbare
investeringen. Een van de problemen is de
verspreiding van onze gebouwen en campussen over de stad. In de jaren ‘60, toen
bijvoorbeeld de Blandijnberg is gebouwd,
waren wij zeer goed uitgerust. De homes
bijvoorbeeld zijn na deze periode achtergebleven, maar dat is een taak waarover
onlangs in de Raad van Bestuur een
langetermijnplanning is opgemaakt. Voor
mij is het in goede banen leiden daarvan één
van de hoofdopdrachten. Door de betere
financiële situatie van de voorbije jaren en
een zuinig beleid hebben we toch de
mogelijkheden kunnen opbouwen om de
infrastructuur te verbeteren. Maar je bouwt
niets op één jaar, personeel kun je veel vlugger aanwerven. Infrastructuur is duidelijk
een prioriteit die nu dringend wordt, en
waar men zich ook toe verbonden heeft.”
SCHAMPER: De perikelen met de universitaire gebouwen hebben enkele keren aan-

leiding gegeven tot studentenprotest. Hoe
stond u daar tegenover als rector?
Willems: “Aan de ene kant begrijp ik de
verwachtingen dat het beter zou kunnen.
Anderzijds waren de middelen beperkt, en
men heeft gekozen voor personeelsondersteuning als prioriteit,. Zo zijn de infrastructuurverbeteringen wat achteruit geschoven.
Dat was een bewuste en volgens mij
verdedigbare keuze. Als het van mij afhangt,
moet een infrastructuurverbetering op alle
vlakken gebeuren, zowel wat onderwijs-,
onderzoeks- als studentenvoorzieningen
betreft. Op dat gebied ben ik blij dat het
eerste initiatief dat we genomen hebben de
bouw van een studentenhome is, als symbool dat dat prioriteit is.”

Studenteninvloed

SCHAMPER: Hebt u genoeg naar de stem
van de studenten kunnen luisteren tijdens
uw twee mandaten? Zijn studenten genoeg
vertegenwoordigd?
Willems: “Mijn persoonlijk gevoel is dat er
inderdaad naar de studenten geluisterd
wordt. Als je het zuiver op bestuursvlak bekijkt, mag je de verhouding van de stemmen
niet evenredig maken met de verhouding
van de invloed. Ik denk dat vooral op het
gebied van zaken die het onderwijs aanbelangen, zeker in de Raad van Bestuur, studenten meer dan wat hun aantal betreft, corresponderende invloed hebben. Er wordt
naar hen geluisterd. Ik heb daar ook altijd
achtergestaan, zij voelen aan den lijve wat er
gebeurt. Toch kunnen we niet op alle vragen
ingaan. Als proffen benoemd worden, zijn
niet alleen het lesgeven, maar ook de
vakkennis en het onderzoeksdossier, waar
de student minder van afweet, belangrijk.”

SCHAMPER: Vindt u dat het engagement
veel veranderd is tegenover vroeger? Zijn ze
nu meer geïnteresseerd in het beleid van de
universiteit?
Willems: “Dat heeft ook iets te maken met
de omvang van de universiteit. Naar mijn
gevoel spreekt het bestuur op rectoraatsniveau hen de voorbije jaren minder aan dan
het faculteitsniveau. De opkomst voor de
verkiezingen van het bestuur was klein, ik
denk dat dat te maken heeft met de omvang
en de decentralisatie van de universiteit. Ik
heb echter de indruk dat het dit jaar een
beetje aan het keren is, dat men er toch in
slaagt om de studenten die geëngageerd zijn
in de faculteit, de indruk te geven dat het

bestuur naar hen luistert.”

SCHAMPER: Een ander heikel punt dat de
studenten gemobiliseerd heeft is de zaak
Roeland Raes. U hebt bij de laatste sit-in een
duidelijk standpunt ingenomen door de
politie toe te laten op het terrein.
Willems: “De actievoerders hebben een
duidelijk signaal gegeven. Volgens sommige
mensen heb ik mijn verantwoordelijkheid
genomen, volgens anderen niet, men kan
daarover oordelen. We hebben er soms
voordeel bij om een gemeenschapsuniversiteit te zijn; het nadeel is dan wel dat we
niet vrij zijn om het bestuur te kiezen. Als we
een gemeenschapsuniversiteit zijn, moeten
we ook aanvaarden dat die gemeenschap
een - zij het beperkte - vertegenwoordiging
heeft. Onze inrichtende macht is het parlement, en controleert niet alleen, maar is
mee betrokken in onze strategie. Ik denk
niet dat dat onze autonomie in enige mate
verminderd. De vertegenwoordigers zijn
onze communicatie met de inrichtinde
macht.” (nvdr: dit interview is afgenomen
voor de nieuwe evoluties in het dossier)
SCHAMPER: Hoe kijkt u terug op die acht
jaar?
Willems: “Ik heb zaken meegemaakt die ik
anders niet gezien zou hebben. Allemaal niet
wereldschokkend, maar ik heb in mijn leven
een fase doorgemaakt waarvan ik nooit had
gedacht dat ik ze zou doormaken. En toen ik
begon, had ik nooit echt het besef wat het is.
Het is meer werk dan ik had gedacht, vooral
op het gebied van tijdsbesteding. Het legt
een sterke druk op het gezin, de
afwezigheid is groot. Dat heeft ook meegespeeld bij mijn beslissing om een tweede
ambtstermijn op te nemen. Ik ben blij dat ik
het gedaan heb; of ik het goed gedaan heb,
moeten de anderen beslissen.”
SCHAMPER: Hebt u tot slot nog een goede
raad voor uw opvolger?
Willems: “Ik zou zeggen: een rector is geen
zuivere manager, maar iemand die naar de
studenten en professoren toe een van de
hunnen moet blijven. Daarom heb ik altijd
moeilijkheden met vergelijkingen met een
baas van een groot bedrijf.”
foto: W. Woussen

T&T

9

DOSSIER

Studeren als je al
werkt

W

at doe je als je al jaren werkt, en je wil opnieuw studeren? Hoe
combineer je je job met universitaire studies? Welke mogelijkheden heb je? In dit dossier onderzoeken we welke faciliteiten de RUG
biedt, en vergelijken we met het aanbod aan andere universiteiten. U mag
alvast éénmaal raden welke universiteit de laagste score zal halen…
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over studenten die bijklussen om meer te kunnen
zuipen in de Overpoort en evenmin over studenten die zelf hun studies moeten betalen
maar nog wel van een studentenjob kunnen overleven. We hebben het over mensen die
al jaren in het arbeidscircuit zitten en vele langdurende engagementen zijn aangegaan:
een huis en een auto op afbetaling, een gezin met kinderen,… mensen die hun werk
onmogelijk kunnen opgeven.
Dat betekent niet dat zij geen goede reden kunnen hebben om een universitair diploma
te willen halen. Velen konden of wilden op hun 18 jaar geen universiteit beginnen, maar
hebben daar nu spijt van. Bovendien kunnen steeds meer jobs, die vroeger voor iedereen
openstonden, tegenwoordig enkel nog ingevuld worden door universitairen. Als je niet
uitgerangeerd wilt worden, moet je tegenwoordig nog een extra diploma halen.
Maar dat is moeilijk. Het gewone dagonderwijs is nauwelijks haalbaar, want je kan nooit
naar de lessen en practica, en voor de examens moet je al je verlofdagen opofferen — als
je al het geluk hebt dat je baas je een hele maand verlof wil toestaan in juni. Aan sommige
faculteiten (maar niet allemaal!) kan je een studie deeltijds te volgen: je moet dan ieder
jaar maar de helft van de vakken doen van een studiejaar, en het daaropvolgende jaar de
tweede helft. Dat vermindert de studiedruk wel, maar een nadeel is dat alles tweemaal
zolang duurt, en de lessen kan je nog steeds niet bijwonen. Een andere mogelijkheid is
examen afleggen voor de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag dan
de lessen niet bijwonen, maar wel examens afleggen. Er zit echter een addertje onder het
gras: voor vakken waar het noodzakelijk is om lessen bij te wonen, bv. voor practica,
oefeningen of spreekbeurten, moet je toch telkens een bijkomende inschrijving nemen.
Maar als je werkt, kan je die nog steeds niet volgen.
Tot slot kan je aan de RUG een diploma halen aan de Open Universiteit. Dit gebeurt
volledig via afstandsonderwijs, op basis van schriftelijke cursussen en zelfstudie (zie ook
enkele bladzijden verder). Voorwaar het ideale systeem om werken en studeren te combineren! Helaas zitten ook hier een paar nadelen: het inschrijvingsgeld ligt erg hoog, het
aanbod is veel beperkter dan het dagonderwijs, en de cursussen zijn niet op Vlaamse maar
op Nederlandse maat geschoeid.
Kan de werkende mens dan echt geen andere kant uit? Aan de RUG niet, nee. Maar u heeft
daarnet goed geraden, aan de andere Vlaamse universiteiten wordt méér gedaan. In Leuven kunnen werkstudenten hun examens spreiden tussen januari en september, maar
Brussel en Antwerpen spannen de kroon: een groot deel van de opleidingen kan men daar
ook in avondonderwijs volgen. Welke voordelen daarmee gepaard gaan kan u lezen
verderop in dit dossier. Uiteraard blijft het zelfs in het avondonderwijs moeilijk om de
druk én van een job én van een studie het hoofd te bieden. Maar het feit dat lessen niet
meer samenvallen met lesuren is alvast een enorm voordeel. Het feit dat de RUG dit nog
steeds niet aanbiedt, is een enorme, gemiste kans.
Meer info:
Deeltijds programma:
http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Intern/deeltijds.html
Examencommissie: http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/excovl.html
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”Als werkend

S

Charlotte De

tuderen als je al werkt, het is
niet evident. Daar kan Charlotte
De Backer van meespreken.
Momenteel zit zij in haar laatste jaar
communicatiewetenschappen en
zetelt ze als studentenvertegenwoordigster in de Sociale Raad. Ze
begon haar studies in combinatie
met haar werk, maar ervaarde al
snel dat de combinatie te zwaar was.

Charlotte De Backer was na haar achttiende beginnen werken in de AVA. Ze was
trots op het feit dat ze ook zonder hoger
diploma genoeg geld kon verdienen om zelfstandig te leven. Maar na drie jaar wou ze
toch graag een diploma halen aan de universiteit, en besloot ze zich in te schrijven in de
eerste kandidatuur pol en soc.
De Backer: “Ik ben altijd al geïnteresseerd
geweest in genetica, dus ik had liever een
natuurwetenschappelijke richting gedaan,
zoals biologie of bio-ingenieur. Maar dat leek
me helemaal niet haalbaar, omdat ik daar te
veel verplichte lesuren en practica zou
hebben op de uren dat ik moest werken.
Daarom koos ik voor een menswetenschappelijke richting, waar het aantal lesuren lager
ligt en het bijwonen van de lessen minder
belangrijk is.”
SCHAMPER: Was het dan gemakkelijk om
die studie te beginnen in combinatie met je
werk?
De Backer: “Helemaal niet. De drempel om
opnieuw te beginnen is enorm groot als je al
een aantal jaren uit het studie-milieu bent. Je
bent het hoogdravende taalgebruik niet
meer gewoon, en er is nauwelijks sprake van
begeleiding voor werkende studenten. Noch
op het Adviescentrum, noch bij de Sociale
Dienst kon ik op bruikbare steun of begeleiding rekenen. Ook de studiebegeleiders
gedroegen zich de eerste maanden uitermate argwanend. Ik vermoed dat ze me niet
au serieux namen, omdat ze dachten dat ik
het toch snel zou opgeven. Pas toen ik na de
proefexamens in januari nog steeds bleef
langskomen om raad te vragen, zijn ze me
beginnen helpen. Gelukkig, want ik was vele
cursussen op een compleet verkeerde
manier aan het studeren.”
SCHAMPER: Kon je elders op begrip rekenen
voor je keuze om weer te gaan studeren?

nde student ben je een buitenbeetje”

De Backer heeft het allemaal meegemaakt
De Backer: “Mijn ouders steunden me
volledig in mijn beslissing, maar als werkende student ben je zowat overal een
buitenbeentje. Op mijn werk was ik ‘anders’
omdat ik plots opnieuw studeerde, en sommigen vonden dat ik daardoor pretentieus
werd. Van de studenten kende ik amper
twee mensen, omdat ik nooit naar de les
kon gaan en ik ook schrik had dat ze me niet
zouden aanvaarden. Aangezien ik werkte en
al een paar jaar ouder was, voelde ik me ook
daar een vreemde eend in de bijt.”

SCHAMPER: Kon je bij proffen op enig
begrip rekenen?
De Backer: “In mijn eerste kan waren er
slechts een paar proffen die me ondanks
mijn moeilijke situatie aanmoedigden, zoals
Els De Bens en Walter Prevenier (die
inmiddels geen les meer geeft aan de RUG nvdr.). Maar de andere professoren steunden me niet echt. Ze begrepen misschien
wel dat ik het moeilijker had dan de
doorsnee student, maar gedroegen zich daar
vrij onverschillig tegenover. Je weet wel,
sommigen nemen dan frasen in de mond als
‘Je moet nu eenmaal een keuze maken in
wat je wil’. Alsof een werkende mens ervoor
kan kiezen zijn werk op te geven!”
SCHAMPER: Dat is niet evident, neem ik
aan.
De Backer: “Zodra je werkt, wordt je leven
veel duurder. Je hebt geen ouders meer die
braaf je studies en je levensonderhoud betalen, je moet het allemaal zelf financieren.
Mijn werk opgeven en bij-klussen als jobstudent was ook geen alternatief: als je een aantal jaar voltijds hebt ge-werkt, ben je ook een
aantal engagementen aangegaan waar je niet
onderuit kunt. De meeste mensen hebben
dan een huis of een auto gekocht die afbetaald moet worden, of ze hebben kinderen
die onderhouden moeten worden,… Dat
kan je niet financieren met een studentenjob.”
SCHAMPER: Ben je uiteindelijk geslaagd
dat jaar?
De Backer: “Ja, maar het heeft me de grootste moeite gekost. Ik had maandenlang geen
enkel uurtje vrije tijd en nooit de kans om
even uit te rusten van het werken of het
studeren. Ik begreep dat ik dat geen vier jaar
kon volhouden, en daarom heb ik mijn baan
opgegeven. Intussen was ik ook terug bij

mijn ouders gaan wonen. Zo heb ik de volgende jaren toch nog kunnen voortstuderen
dankzij de sponsoring van mijn ouders, maar
dat is een luxe die niet iedere werkende
mens ter beschikking heeft. Ik had trouwens
nog een voordeel dat vele anderen niet
hebben: mijn werkgever was vrij soepel voor
mij, zodat ik af en toe naar een les kon of
met een prof kon gaan babbelen. Vele
werkgevers willen echter geen enkele
toegifte doen tegenover hun werknemers.
Het is niet alleen de unief die het moeilijk
maakt om studeren en werken te combineren, ook de werksector zou veel flexibeler moeten zijn.”

Beter in het buitenland

SCHAMPER: Leuven biedt werkende studenten de mogelijkheid hun examens te spreiden, en in Antwerpen en Brussel worden
vele universitaire opleidingen in avondonderwijs gegeven. Waarom ben je daar niet
gaan studeren?
De Backer: “Ik had toen amper gehoord
over dergelijke faciliteiten, want informatie
daarover is zeer moeilijk te vinden. Alle
informatie uit het hoger onderwijs is op
achttienjarigen gericht. Bovendien lag de
Universiteit van Gent vlakbij mijn werk, en ik
zag het toen niet zitten om iedere avond
heen en weer te pendelen. Ik heb nog wel
een tijdje Open Universiteit overwogen,
maar hun inschrijvingsgelden zijn exuberant
hoog, terwijl hun aanbod eerder beperkt is
en alle cursussen op Nederlandse maat zijn
geschoeid.”
SCHAMPER: In de meeste andere Europese
landen is studeren als je al een tijdje werkt,
of zelfs studeren terwijl je werkt, eerder
regel dan uitzondering.
De Backer: “Dat klopt, de eerstejaarstudenten zijn meestal veel ouder in het buitenland
dan in België. In Duitsland, Oostenrijk,
Engeland,… werken de meeste mensen
eerst enkele jaren om daarna hogere studies
te beginnen, vaak in combinatie met een
job. Daardoor krijg je een veel rijpere en
gemotiveerdere studentenpopulatie, maar
ook veel meer voorzieningen voor werkende studenten. Neem nu het Nederlandse
systeem: daar kunnen studenten zelf kiezen
op welke dag ze hun tentamens afleggen,
weliswaar binnen een bepaalde termijn; in
België is het nog steeds de onderwijsinstelling die bepaalt wanneer je examens mag

doen, en als je door je werk die dag niet kan,
dan heb je pech. Je kan er ook zelf tot op
zekere hoogte je vakken kiezen, zodat je een
pakket kan samenstellen dat is aangepast
aan je werkuren. Bovendien bestaat er in
Nederland een onderscheid tussen personeel dat les geeft en personeel dat onderzoek verricht, terwijl in België de proffen
meestal beide zaken moeten combineren; in
Nederland kunnen de lesgevers daardoor
veel meer tijd besteden aan hun studenten,
en kunnen ze veel flexibeler omgaan met de
noden van studenten die ook werken.

SCHAMPER: Nog ideeën uit het buitenland
die je hier zou willen invoeren?
De Backer: “Ik pleit voor een systeem van
een studielening, zoals dat onder meer
bestaat in de Scandinavische landen en als ik
me niet vergis ook in Nederland. Je krijgt
dan een ruime lening waarmee je je volledige studies kan betalen, en na je studies moet
je die dan in schijfjes terugbetalen. Let wel,
per maand mag dat niet meer dan zo’n 7%
van je loon zijn, zodat je niet zonder geld
zou komen te zitten als je werkloos blijft of
een job zou hebben die weinig betaalt. Ik
ben ook voorstander van een semestersysteem, maar dan wel zodanig dat je niet voor
een heel jaar geslaagd hoeft te zijn, maar dat
één of meerdere ‘blokken’ van vakken volstaan. Op die manier zou je de ene helft van
het jaar kunnen werken, om de volgende
helft van het jaar één semersterblok te studeren, om daarna weer een half jaar te
werken, enz… Zolang je echter voor alle
vakken van een heel jaar tegelijk geslaagd
moet zijn, is zo’n systeem onmogelijk. Het
wordt tijd dat men een systeem van ‘creditpunten’ invoert.”
SCHAMPER: Conclusie?
De Backer: “In vergelijking met het buitenland doet Vlaanderen zo goed als niets om
de combinatie studie en werk mogelijk te
maken. Hier word je verondersteld eerst te
studeren, en dan de rest van je leven te
werken. Ik vind het bovendien erg dat Gent
dan nog het manke broertje is in Vlaanderen. Binnenkort breng ik een dossier naar
voren op de Sociale Raad; ik hoop daar een
paar mensen te kunnen overtuigen dat de
RUG dringend meer aandacht moet besteden aan werkende studenten.
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Universitair avond

Maar natuurlijk wee

ensen die een studie willen combineren met hun job, kunnen dat
aan de RUG door deeltijds te studeren, via de Open Universiteit, of
voor de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Maar zoals je
elders in deze Schamper kan lezen, hebben die allemaal een aantal nadelen of beperkingen. Diezelfde mogelijkheden worden ook aan alle andere
Vlaamse universiteiten aangeboden, maar in tegenstelling tot de RUG
bieden zij nog een aantal extra faciliteiten voor werkende studenten.
Uiteraard blijft het altijd moeilijk om én een
studieloopbaan én een job te combineren
zonder ‘overstressed’ te geraken. Maar het
helpt wel als je je examens over verscheidene maanden kan spreiden, zoals in Leuven, of als je alle lessen ‘s avonds kan volgen,
zoals in Antwerpen of in Brussel. Daar kan
de RUG nog wat van leren.

Examenspreiding

Aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
hebben ze alvast begrepen dat iemand die
werkt niet op alle examens aanwezig kan
zijn, laat staan dat hij voldoende tijd zou
hebben tijdens de blokperiode om alle leerstof te verwerken. Daarom kunnen mensen
met een voltijdse arbeidstaak genieten van
een ‘Uitzonderlijke regeling voor bijzondere
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groepen’. Karel D’Huyvetters van de
Dienst Studentenbeleid legt uit: “Het gaat
om vier soorten mensen: mensen met een
handicap, met het statuut van topsporter of
van actieve kunst-beoefenaar en mensen
met een voltijdse dagtaak. In ons examenreglement is een artikel 40bis ingevoegd, dat al
deze groepen toelaat hun examens te spreiden tussen januari en september, in plaats
van ze op de reguliere examendata te
moeten afleggen. Sommigen nemen die
spreiding letterlijk, en leggen bijvoorbeeld
om de drie weken één examen af. Anderen
verleggen slechts één of enkele examens.
Bovendien biedt artikel 40bis de
mogelijkheid om een tweede maal examen
af te leggen ook vooraleer men over alle cursussen een eerste keer examen heeft

afgelegd. Het is met andere woorden niet
meer nodig alle examens een eerste keer
gedaan te hebben voor men zijn tweede zit
kan beginnen.”
Momenteel hebben zo’n 50 werkende
mensen dit bijzonder statuut aangevraagd.
Op de vraag of dit allemaal mensen met een
voltijdse dagtaak zijn, antwoordt D’Huyvetters: “In principe wel, dus mensen met een
4/5-job komen normaal niet in aanmerking.
Al zijn uitzonderingen mogelijk: een moeder
bijvoorbeeld die overdag met haar kinderen
haar handen vol heeft, willen we ook toelaten tot de regeling voor bijzondere
groepen.”

Avondlessen

Examenspreiding is een mooi ding, maar als
je niet naar de lessen kan, blijf je met een
handicap tegenover andere studenten zitten. Aan de universiteiten van Antwerpen en
Brussel bestaat daarom de mogelijkheid om
volledige opleidingen in avond- en weekendonderwijs te volgen. In Antwerpen gaat
het om de opleidingen rechten, Toegepaste
Economische Wetenschappen (TEW), wijsbegeerte, politieke en sociale wetenschappen en communicatiewetenschappen. Aan
de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar
men officieel over “Begeleidingsprogramma’s” spreekt, is het aanbod nog veel uitgebreider: rechten, criminologie, TEW, handelsingenieur,
pol&soc,
communicatiewetenschappen,
wijsbegeerte,
Romaanse talen, geschiedenis, kunst en
archeologie, psychologie, pedagogie, informatica, kinesitherapie, gerontologie en
medisch-sociale wetenschappen, naast een
hele hoop aanvullende opleidingen.
Thierry Fiermans van het avondsecretariaat van de VUB licht toe: “Het avondonderwijs is een opleiding identiek aan de opleiding van overdag, met dezelfde proffen en
assistenten en dezelfde cursussen. We richten dit in voor mensen die wegens hun
beroepsactiviteit de dagcolleges niet kunnen
volgen. De voorwaarde om toegelaten te
worden is dat men voltijds werkt of een

ndonderwijs? Het bestaat!

eer niet aan de RUG
activiteit uitoefent die daarmee is
gelijkgesteld, zoals freelancers of moeders
met kinderen. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden komen ook in aanmerking voor
onze begeleidingsprogramma’s, maar jongeren die nog in hun wachtperiode zitten
niet: zij moeten zich voor het dagonderwijs
inschrijven.”

Ook in Antwerpen omvat het avondonderwijs precies dezelfde materie als het
dagonderwijs. Greet Boels van de Dienst
voor Studieadvies en Studentenbegeleiding
van de UFSIA (Antwerpen): “Inderdaad, het
gaat om dezelfde materie, er worden aan de
studenten evenveel eisen gesteld qua kennis, en de meeste lessen worden ook door
dezelfde proffen gegeven. Wel is het zo dat
vele proffen dat als een bijkomende belasting zien, en daarom sommige cursussen
maar om de twee jaar geven in het avondonderwijs.”

Een groot succes

De kolonie werkstudenten aan de VUB is
een gevestigde waarde. Fiermans: “Aan de
VUB bestaat er een lange traditie van avondonderwijs. In 1975 reeds is men daarmee
begonnen in de rechtenopleiding, en sindsdien heeft het aanbod zich gestaag uitgebreid. Vandaag zijn zo’n 1200 studenten
ingeschreven in het avondonderwijs, wat
neerkomt op zo’n 19 percent of één vijfde
van alle studenten van de VUB. En dat zal de
komende jaren zeker nog stijgen!” In
Antwerpen liggen de inschrijvingsaantallen
iets lager, maar dat komt natuurlijk omdat
de universiteiten van Antwerpen niet zo uit-

Ook aan de KUL loopt sinds dit jaar één
experiment met avondonderwijs, maar
enkel voor de opleiding wijsbegeerte, en
dan nog enkel voor de kandidaatsjaren. Dit
komt omdat vele licentiestudenten dit als
bijstudie wilden volgen. “Maar ook vele

moeten de studenten een dag verlof nemen.
Daar staat wel tegenover dat de meeste
mensen in loondienst recht hebben op ‘educatief verlof’; dat betekent dat ze tot 180 uur
extra verlof per jaar kunnen krijgen,
bovenop hun gewone verlofdagen. Educatief verlof wordt verleend aan iedereen die
een bijscholing of opleiding volgt naast zijn
werk, zolang het maar avond- of weekendonderwijs betreft. Die extra verlofdagen
kan je handig gebruiken om deel te nemen
aan de examens.”

De
investering
waard

niet

Examenspreiding, avondonderwijs,… het
zijn zaken die men aan de RUG blijkbaar niet
nodig vindt. Nochtans bewijzen de andere

foto Samson

”In het avondonderwijs zijn er wel minder
hoorcolleges dan in het dagonderwijs om
dezelfde leerstof te behandelen,” aldus Fiermans. “Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd doordat men in kleinere groepen
zit, doordat de studenten meer aan zelfstudie moeten doen en doordat de doelgroep meer gemotiveerd is dan de achttienjarigen uit het dagonderwijs. Je kan die
mensen ook op een volwassener manier
behandelen dan de achttienjarigen.”

gebouwd zijn als de VUB. “Bij ons zijn er 140
werkstudenten ingeschreven,” zo vertelt
Chantal Bogaerts van het Studentensecretariaat van de UFSIA. “Ons aanbod is echter
nog in volle opbouw. Zo worden handelsingenieur of communicatiewetenschappen
nog maar sinds enkele jaren in avondonderwijs aangeboden. De andere richtingen
bestaan al sinds 1979. Sinds 1992 kan men
alle avondprogramma’s ook deeltijds volgen.”

werkenden van tussen de 30 en 40 jaar volgen de opleiding, “aldus Tom Van Den
Berghe van de vakgroep wijsbegeerte, “en
nog een aantal andere mensen van diverse
leeftijden. In totaal zijn het zo’n 60 mensen,
waarvan er tot nu toe nog geen enkele heeft
opgegeven. Als experiment vinden wij dit
erg geslaagd!”

Educatief verlof

”De examens voor werkstudenten worden
gewoonlijk overdag afgenomen, samen met
de reguliere studenten in het dagonderwijs,”
zo vertelt Greet Boels ons. “Al kunnen voor
mondelinge examens wel andere afspraken
gemaakt worden met de examinator.” Fiermans beaamt dit: “Mondelinge examens
kunnen meestal wel ‘s avonds gepland worden, maar voor de schriftelijke examens

universiteiten dat er wel degelijk vraag naar
is. Karel D’Huyvetters vat het enigszins
cynisch samen: “Kleine universiteiten
proberen hun doelgroepen te vergroten
door extra faciliteiten aan te bieden aan
mensen die anders niet aan bod zouden
komen. Voor de grote universiteiten vormen
die mensen een te kleine doelgroep om in te
investeren.” Ach ja, waarom zou je nog geld
uitgeven aan onderwijs…
Meer info:
KULeuven:
http://www.kuleuven.ac.be/sa/studie/werk/
VUB:
http://www.vub.ac.be/studeren/herb.html
UA: http://www.ua.ac.be/onderwijs/
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Open Univ

ooit meer naar de les gaan, alle cursussen thuis krijgen, enkel moeten
studeren wanneer je tijd hebt en examens afleggen wanneer het je het
best uitkomt… Wie zou daar niet voor tekenen? Het is allemaal mogelijk
aan de Open Universiteit.

Aan iedere Vlaamse universiteit bestaat een
studiecentrum van de Open Universiteit
(OU). In Gent is dat in het gebouw aan het
Sint-Pietersplein nr. 5. Coördinator Hubert
De Saedeleer legt ons geduldig uit wat de
OU inhoudt. “De bedoeling is om een
nieuwe kans te geven aan mensen die
vroeger geen kans gehad hebben om een
universitair diploma te halen. Meestal
moeten die mensen werken of een
huishouden runnen, waardoor ze niet aan
het reguliere onderwijs kunnen deelnemen.
Wij bieden hen de mogelijkheid te studeren
via afstandsonderwijs. Ze zijn niet gebonden
aan vaste uren of vaste studieplaatsen, maar
studeren waar en wanneer ze willen (en
kunnen), in het tempo dat ze zelf verkiezen.
Dat gebeurt volledig via zelfstudie, aan de
hand van een speciaal daartoe ontwikkeld
cursussenpakket.”

Je eigen tempo

De Saedeleer: “Het feit dat het een soort
tweedekansonderwijs is, betekent allerminst
dat het om tweederangsonderwijs gaat. De
kwaliteit is gelijkwaardig aan die van het reguliere onderwijs, alle cursussen zijn van
academisch
niveau.
Ze
worden
samengesteld door een keur aan professoren en auteurs. Deze cursussen zijn
volledig opgesteld met het oog op zelfstudie: ieder hoofdstuk (wij spreken van
‘leereenheid’) bevat uitleg over de bedoeling van het hoofdstuk, studeeraanwijzingen
en testen waarmee de student zichzelf kan
toetsen. Daarnaast maken we steeds meer
gebruik van multimedia: video’s, geluidsdragers, CD-ROM en Internet. Maar oordeelt
u zelf maar over de cursussen.” (De
Saedeleer haalt enkele cursussen boven en
geeft uitgebreide toelichting)
SCHAMPER: Ik moet toegeven, daar kunnen vele proffen nog wat van leren. Maar
het blijft toch moeilijk om volledig op jezelf
te studeren?
De Saedeleer: “Studenten kunnen altijd
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schriftelijk of via de telefoon om begeleiding
vragen, of ze kunnen daarvoor naar het
studiecentrum komen. Bovendien staan hier
computers en andere audiovisuele apparatuur ter beschikking. Voorts kunnen zij hier
de examens van voorgaande jaren inkijken.
Voor nieuwsgierigen organiseren we hier
ook ter kennismaking ‘open avonden’ — de
eerstvolgende open avond heeft trouwens
plaats op 5 april, en op 7 april is er een ‘open
dag’. Tot slot organiseren we ook tweemaal
per jaar een ‘kennismakingtraject’, het
eerste start op 1 september en het tweede
op 1 februari. Bij zo’n kennismakingstraject
krijg je de eerste basiscursussen van een
door jou gekozen opleiding, waarbij we
extra ondersteuning geven die bestaat uit
een cursus vaardig studeren, een cursus
werken met Internet en een multiplechoicetraining.”
SCHAMPER: Tweemaal per jaar? Je hoeft je
dus niet per se bij het begin van een academiejaar in te schrijven?
De Saedeleer: “Helemaal niet, aan de OU
kan je starten wanneer je maar wilt. Wij
werken hier niet met ‘normale’ schooljaren,
maar met een opbouwend systeem van
modules. Eén module komt gewoonlijk
overeen met één vak in het regulier onderwijs, en omvat ongeveer 100 à 120 uur zelfstudie. Een volledige opleiding tot het licentiaatsniveau omvat 56 modules, dus zo’n
5.600 uur studeren. De studenten kunnen
zelf bepalen hoelang ze over één module
doen. Zo kunnen ze zelf hun studiedruk
regelen en bijvoorbeeld een vergelijkbare
universitaire studie van 5 jaar in 8 of 10 jaar
afwerken. Ze kunnen ook tijdelijke onderbrekingen nemen zonder de behaalde uitslagen voor bepaalde modules te verliezen.
Iedere module kan trouwens ook als losse
cursus gevolgd worden.”
SCHAMPER: Hoe groot is de keuzemogelijkheid?
De Saedeleer: “We hebben in totaal zo’n

Universiteit va
300 cursussen in 14 afstudeerrichtingen. Het
onderwijs is verdeeld over 8 faculteiten:
Bedrijfswetenschappen, Bestuurskunde,
Algemene
cultuurwetenschappen,
Economie, Ingenieur Technische Informatica, Nederlands Recht, Psychologie en Milieunatuurwetenschappen.”
SCHAMPER: En hoe zit het met de examens?
De Saedeleer: “Bij ons leg je geen examens
af, maar tentamens, naar analogie met het
onderwijs in Nederland. Per inschrijving heb
je drie tentamenkansen. De tentamens zijn
gewoonlijk multiple-choice, soms ook met
enkele open vragen. Je kan die op de reguliere schriftelijke manier afleggen, of via
een nieuwe geautomatiseerde en geïndividualiseerde manier die we sys-tentamens
noemen. Voor de schriftelijke tentamens
kan je je (per cursus) maar drie maal per jaar
aanmelden op vooraf vastgestelde data. Een
sys-tentamen kan je daarentegen om het
even wanneer afleggen: gewoon twee
weken op voorhand aanmelden in het
studiecentrum van je keuze, en op de gereserveerde datum aanwezig zijn. Het is pas
sinds dit jaar dat de sys-tentamens in de
Vlaamse studiecentra mogelijk zijn. Onmiddellijk na je tentamen geeft de computer je
voorlopige uitslag weer. Die sys-tentamens
zijn een hele vooruitgang, want je hoeft nu
geen maanden te wachten tot de eerstvolgende examendatum, waardoor je je cur-

niversiteit

vanuit je sofa
sussen sneller kan laten opeenvolgen.”

D e N e d e r l a n d s e o v e rheersing

SCHAMPER: Waarom spreekt u van ‘tentamens’ naar Nederlands model?
De Saedeleer: “Dat komt omdat de Open
Universiteit eigenlijk een Nederlandse
instelling is, met een aantal studiecentra in
Vlaanderen. Sta me toe even de historiek te
schetsen. In de nasleep van de democratiseringsbeweging van de jaren ‘60 werd in
1971 in Engeland de Open University
opgericht. De Labourregering wou toen
onderwijs toegankelijk maken voor
iedereen. Dat opzet vind je trouwens nog
steeds weerspiegeld in onze toelatingsvoorwaarden: iedereen boven 18 jaar mag zich
inschrijven, ook als je geen enkel diploma
hebt. Ook voor gevangenen en gehandicapten hebben wij extra voorzieningen.
Maar goed, in de rest van Europa wou men
het Engelse initiatief navolgen, maar door de
crisis in de jaren ‘70 is dat onder andere in
ons land nooit gelukt. In 1984 is in Nederland toch een OU van start gegaan. In Vlaanderen werd toen geopperd een gezamelijke
Vlaams-Nederlandse OU op te starten, maar
de Vlaamse regering wou hier pas aan
werken nadat ze een Open Secundair
Onderwijs had opgericht — dat trouwens
nog steeds niet bestaat. Toen hebben de
Vlaamse rectoren het heft in eigen handen

genomen en een overeenkomst met de Nederlandse OU getekend om in Vlaanderen
een aantal studiecentra op te starten. Zo
komt het dat de cursussen nog steeds allemaal Nederlands zijn en dat de Vlaamse studenten enkel een Nederlands diploma kunnen halen. Via een procedure van equivalentieverklaring kan je dat diploma wel officieel
laten erkennen in België.”
SCHAMPER: Is die afhankelijkheid van
Nederland geen groot nadeel? Ik kan me
voorstellen dat cursussen uit richtingen
zoals Recht of Bestuurskunde niet echt relevant zullen zijn voor Vlamingen.
De Saedeleer: “Dat klopt, je noemt daar de
twee richtingen die dan ook nauwelijks door
Vlamingen gevolgd worden. Ook in andere
richtingen zitten er wel een paar cursussen
die minder relevant zijn voor ons, zoals
‘Inleiding tot de Nederlandse Economie’.
Maar de meeste studenten ervaren dat niet
als een probleem. Onze studenten zijn
enorm gemotiveerd om een diploma te
halen, en nemen die kleine ongemakken er
graag bij.”
SCHAMPER: Is er nooit een poging geweest
om ook Vlaamse cursussen in het aanbod
te integreren?
De Saedeleer: “In 1987 is daartoe een
poging ondernomen, maar dat project is
mislukt. Het construeren van de cursussen
nam uiteindelijk te veel tijd in beslag, en het
bleek onmogelijk om de cursussen om de
vijf jaar te herschrijven en te updaten, zoals
in Nederland gebeurt. In Nederland is er een
hele schare auteurs, en worden die cursussen ook gecommercialiseerd; in Vlaanderen hebben we nooit genoeg mensen
bereid gevonden om aan Vlaamse cursussen
mee te helpen. Ik vind dat enorm jammer.
Het probleem is nog steeds dat er geen
goede regelgeving bestaat in Vlaanderen. De
Vlaamse regering kan bijvoorbeeld niet eens
informatiecampagnes voeren voor de Open
Universiteit, omdat er geen decretale reglementering is die dat toestaat! Ikzelf ben nog
steeds voorstander van het oprichten van
een grote Vlaams-Nederlandse Universiteit,
waar ook op Vlamingen gerichte cursussen

worden gegeven. Vlaanderen heeft de middelen niet om het helemaal zelfstandig te
organiseren, en daarom wordt het tijd dat
men werk maakt van een regelgeving voor
het hele Nederlandse taalgebied.”

Wakosta?

SCHAMPER: Er is nog een tweede drempel
om studies aan te vatten aan de OU: het
inschrijvingsgeld.
De Saedeleer: “Het inschrijvingsgeld ligt
inderdaad heel hoog: 7.700 BEF voor een
losse module, 21.100 BEF voor 3 modules en
42.300 BEF voor 6 modules. Dat komt
omdat ook die gekoppeld zijn aan de
inschrijvingsgelden in Nederland aan reguliere universiteiten, en daar liggen die een
stuk hoger dan in Vlaanderen. Maar je moet
wel rekenen dat in dat bedrag alle cursusmateriaal inbegrepen is, en dat je nauwelijks
verplaatsingskosten moet doen of een extra
kot huren, wat in het Vlaamse dagonderwijs
wel het geval is. In totaal kost het dan ook
niet zoveel meer dan een reguliere studie. Er
zijn bovendien kortingen tot 80% mogelijk
voor mensen die van een bestaansminimum
leven. (de maximumgrenzen liggen wel
wat lager dan die voor een studiebeurs,
nvdr.)”
SCHAMPER: Kan u tot slot nog vertellen wat
voor mensen er studeren aan de OU?
De Saedeleer: “In Gent zijn er momenteel
zo’n 980 studenten ingeschreven. Ze zijn van
alle leeftijden, maar het merendeel vind je
toch tussen de 25 en de 35 jaar. Uit een
enquête blijkt dat de meesten van hen OU
volgen om hun arbeidspositie te verbeteren
of gewoon om hun intellectuele capaciteiten
te ontwikkelen. Wat me echter vooral opvalt,
is hoe gemotiveerd alle OU-studenten wel
zijn.”
SCHAMPER: En dat kunnen we niet van alle
reguliere studenten zeggen!
Meer info: O9/264.35.52, 09/225.91.08 of
http://openuniv.rug.ac.be/
Foto’s: V. Janssens
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”Subsidies niet
objectief verdeeld”

et Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Gent (KVHV) is niet tevreden met de verdeling van de subsidies binnen het Politiek-Filosofisch
Konvent, waaronder het genesteld zit. De vereniging verwijt het PFK een
gebrek aan professionalisme, veelvuldige onwettige handelingen en gesubsidieerd extremisme. Het KVHV klaagt ook over de onwettigheid van het
conventensysteem.

Het KVHV-Gent, opgericht in 1918, is de
oudste studentenvereniging in Vlaanderen.
Haar studenten strijden voor de Vlaamse
ontvoogding en de christelijke moraal. Ze
geloven graag dat hun aanwezigheid aan de
Gentse universiteit een doorn in het oog is
voor alles wat zich als links, belgicistisch,
progressief en multicultureel profileert.

Het KVHV was jarenlang omstreden in Gent
door rellen in 1974. Die kwamen er na een
toneelstuk van de MLB waarin Cyriel Verschaeve, Vlaams-nationalistisch priester en
vermeend collaborateur niet zo lief werd
voorgesteld als het KVHV zou gewild
hebben. In 1976 werd de Gentse afdeling
ontbonden om in 1984 weer opgestart te
worden. Na alweer ter ziele gegaan te zijn,
verrees ze in 1991 voor de derde keer als
een feniks uit zijn as. Ze probeerden herhaaldelijk maar tevergeefs erkend te worden. In 1997 werd het KVHV dan toch erkend door het PFK. Maar, in datzelfde jaar
nog verloren ze alweer hun erkenning door
een homofoob artikel dat verscheen in ‘Ons
Nieuw Verbond’, het tijdschrift van de
vereniging. Maar de feniks redde zich door
procedurefouten en kroop vanuit zijn hete
as de universiteit weer binnen. Vorig jaar
werd de vereniging geschorst na een vermeende infiltratie van extreem rechts. Maar
opnieuw brachten procedurefouten redding.

wordt van de belastingbetaler komt, moet
de verdeling op onberispelijke en professionele wijze geschieden. Volgens het KVHV
tonen de verslagen van de PFK-vergaderingen aan dat de werkelijkheid anders is. Zij
maken gewag van “lachwekkende en folkloristische toestanden”.
Folklore of niet, een convent werkt nog
steeds volgens zijn statuten. De statuten van
elk convent worden ieder jaar gecontroleerd
door de Juridische Dienst van de RUG. De
toekenning van subsidies gebeurt volgens
de statuten. In de statuten van het PFK staat
dat iedere lidvereniging een budget krijgt
dat gelijk is aan het totale budget van het
convent gedeeld door het aantal lidverenigingen. Iedereen gelijk dus. Vindt het
KVHV zich meer gelijk dan de anderen?

Onwettig

Het KVHV stuurde enkele weken geleden
een boze brief naar het Bestuurscollege van
de Gentse universiteit. Met de brief wilden
ze wijzen op juridische en feitelijke tekortkomingen die in het systeem om politieke studentenverenigingen te erkennen,
geslopen zouden zijn. Het KVHV beweert
dat de essentiële regels van rechtszekerheid
en redelijkheid met voeten worden getreden binnen het PFK.

Omdat het PFK beslist over het toekennen
van subsidies, moet zij het administratief en
grondwettelijk recht toe te passen. Onze
conservatieve confraters vrezen dat het PFK
al meermaals handelde in strijd met de wettelijke verplichtingen en dat daardoor elk
individueel lid van een bij het PFK aangesloten vereniging verwikkeld kan raken in
gerechtelijke procedures. Zoals al vermeld,
gebeurt de toekenning van subsidies volgens de statuten. Wettig dus. Het PFK heeft
vorig jaar wel onwettig gehandeld door het
KVHV te schorsen. Het PFK kan verenigingen volgens zijn statuten alleen maar uitsluiten. Als de andere verenigingen vanuit
hun ideologie hadden gehandeld, was het
KVHV waarschijnlijk wél uitgesloten. Het
ingaan tegen de statuten was dus veeleer
een blijk van goodwill dan van kwade trouw.
Toch beweert het KVHV dat vier van de
negen stemgerechtigde verenigingen onder
het PFK blijk zouden geven van een ondemocratische en extreemlinkse gezindheid.

Omdat het geld dat binnen het PFK verdeeld

Het KVHV twijfelt ook sterk aan de wet-

Folklore
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Objectief

tigheid van het conventensysteem. Zij zijn er
heilig van overtuigd dat enkel de neutrale
administratie de nodige waarborgen kan
voorleggen voor een professionele en objectieve beoordeling van subsidieaanvragen. Ze
stellen voor de bevoegdheid over de erkenning en subsidiëring van studentenverenigingen exclusief over te laten aan de
Dienst Studentenactiviteiten (DSA). Zij noemen de DSA een goed uitgebouwde en
degelijk werkende administratie die nu al
een aantal belangrijke bevoegdheden uitoefent. We zien coördinator Raf Burm van de
DSA al jubelen bij deze evaluatie.
Het KVHV stelt dus voor om alle macht bij
één persoon te leggen: de coördinator van
de DSA. Opeens lijken de principes van
democratie minder belangrijk te zijn voor
onze rationele hoogstudenten. Burm vindt
het zelf geen goed idee. “Onze dienst
bestaat hoofdzakelijk uit niet-studenten. Wij
moeten neutraal blijven en de erkende
verenigingen ondersteunen. Het zou niet
mogen dat de DSA zelf het studentenleven
inkleurt. De verenigingen moeten zelf de
verantwoordelijkheid dragen.”
Het terugdringen van de rol van de conventen beschouwt het KVHV als een grondige
administratieve vereenvoudiging. Het
principe van de inspraak is volgens hen al
voldoende gerealiseerd op andere niveaus
van de universiteit. Het KVHV is stout
genoeg om te vermelden dat ze hiermee de
faculteitsraden en de Raad van Bestuur
bedoelen. De vraag is natuurlijk wat een faculteitsraad te maken heeft met de subsidies
die aan de door de DSA erkende studentenverenigingen verstrekt worden. Niets, helemaal niets.
Om de klachten van het KVHV in één zinnetje samen te vatten: ze willen gewoon
meer geld. In plaats van eens samen te
werken met de andere verenigingen en collectief meer geld te eisen voor studentenactiviteiten. Maar neen. Ach, als de boeren niet
klagen en de kerken niet klagen, is het het
einde der dagen.

TéVé DM

advertentie
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Moet er nog

Goed nieuws voor a

et zwembad van de GUSB heropent zijn deuren op 9 februari. Na een
lange sluiting om het zwembad aan te passen aan de VLAREM II bis
reglementeringen, kan er eindelijk weer gezwommen worden. Schamper
zette zijn snorkel op, nam een kijkje in het zwembad en daalde zelfs af in
de catacomben.

Op 2 februari 1976 werd het toen hypermoderne zwembad plechtig geopend. Nu 25
jaar later is het zwembad opnieuw state-ofthe-art. Toen VLAREM II bis (Vlaamse reglementering betreffende milieuvergunning)
werd goedgekeurd in 1995 was dit best
welkom voor de universitaire poel. Na bijna
20 jaar dienst dook hier en daar de eerste
slijtage op. Tijd voor vervanging dus.
Eerst werd een grondige studie uitgevoerd
door Prof. Bruggeman van de vakgroep
Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit.
De RUG gaat niet over een nacht ijs en
eigenlijk moet worden gezegd dat door het
nodige getalm het zwembad bijna definitief
gesloten was. De VLAREM II bis norm moest
in principe uitgevoerd zijn tegen 1 januari
1999. Gelukkig was de toenmalige regering
niet al te kortzichtig en kregen de zwembaden 2 jaar uitstel. En nu is het zo ver.
Zwemmen zal na VLAREM II bis inderdaad
nooit meer hetzelfde zijn.

Nieuwe tegeltjes

Het gerenoveerde zwembad is bijna
onherkenbaar veranderd. De vertrouwde
inkom is behouden, maar dat is zowat alles.
Tegen maart 2001 zou zelfs een compleet
automatisch toegangssysteem geïnstalleerd
worden. “Bedoeling is dat de toegangscontrole dan geheel automatisch gebeurt. Wie
zijn studentenkaart of toegangskaart (voor
andere RUG-mensen) niet bij heeft, komt er
dan niet meer in.” aldus Sonja Seyssens.
Een knap high-tech snufje zal het worden,
want het zal mogelijk zijn om via RUGintranet te kijken hoeveel zwemmers in het
zwembad aanwezig zijn.
“Door de nieuwe norm is het aantal zwemmers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in het
zwembad beperkt tot maximum 49 individuele zwemmers en tot 60 voor verenigingen
of scholen. Voor het instructiebad is dit
beperkt tot 26.” vertelde Sonja. Voorlopig is
de automatische controle echter nog
toekomstmuziek en hanteert men nog een
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klassieker systeem.

Vol verwachting stapten we na een grondige
inspectie aan de ingang het zwembad binnen. Wat ons onmiddellijk opviel, was de
schitterende betegeling. We wierpen eerst
even een blik in de gemeenschappelijke
kleedkamers die, zo verzekerde Jean Vanden Thoren ons, ook enorm verbeterd
waren. “Iedereen heeft nu zijn eigen indivuele kleerkastje, wat de kans op diefstallen
drastisch vermindert. Bovendien mag de
hele kleedkamer niet meer met schoenen
aan betreden worden. Daarvoor werd speciaal een lage scheidingsmuur gebouwd. Modder in de kleedkamers is dus voortaan geen
probleem meer en het is ook veel hygiënischer zo,” aldus Jean. “De kleerkastjes zullen
in de toekomst beveiligd worden met een
automatisch systeem, maar voorlopig
gebruiken we nog de klassieke sleutels”.
Naast de gemeenschappelijke kleedkamers
bevinden zich twee sauna’s die een nieuw
uitzicht kregen. Meer hygiënische spoelkoppen op de douche en betere waterafloop
zorgen hier voor een bacterievrije te omgeving.
De individuele kleedkamers zijn schitterend
heringericht. Azuurblauwe glazen wanden
vervangen de vorige houten versie. Matte
glazen natuurlijk, in een oogopslag kan
gezien worden of een hokje bezet is, maar
binnenkijken kan niet. “In het verleden werden al eens gaatjes geboord in de kleedhokjes. Dat waren echt niet alleen studenten die
dat deden hoor.” zei Sonja. Jean voegde
eraan toe dat hij zelfs wist dat in sommige
gevallen professionele boormachines werden binnengesmokkeld. “Nu zou het glas
barsten of breken als iemand zoiets
probeert,” glimlacht Jean.

Waterloos!

Voorzichtig zetten we de tocht verder. Niet
in badpak, maar gewoon gekleed liepen we

richting sproeiers. De vloeren hebben een
uitstekende antisliplaag gekregen. Het
klassieke voetenbad is vervangen door een
trap. “Een continue stroming voorkomt
voetschimmels en andere onaangename
toestanden veel beter, dit trapsysteem is
veel hygiënischer” aldus Sonja. Het oogt ook
mooier, vonden we en gelukkig stroomde
het water nog niet. De muren hebben ook
hier allemaal een gloednieuwe betegeling
gekregen, de hoeken en boorden in alle gangen zijn afgerond, zodat schaafwonden
hopelijk tot het verleden zullen behoren.
Niet alleen de teenkaas moet worden
weggespoeld, ook de rest van het lichaam
moet onder de sproeiers door. Je wassen
voor je het zwembad inspringt is immers
noodzakelijk. “Vroeger kon je gewoon het
“oogje” bedriegen, je hield er iets voor en je
kon droog het zwembad in. Nu wordt je
gegarandeerd nat!” zei Sonja verheugd.
Hygiënischer zal het in ieder geval wel zijn.
Sonja keek even vlug of het systeem echt
nog niet functioneert en stapt voorzichtig
door de sproeiers. Na even aarzelen volgden
we haar dan maar, per slot van rekening
wouden we niet in een nat plunje verder
moeten.
Het zwembad ligt sereen schitterend te

g water zijn?

r alle waterratten...
wezen. Ook hier vinden we weer prachtige
blauwtinten terug in het kleurenpalet. Het
geluid van kabbelend water zorgt voor een
sfeervol effect. Toch blijkt dit slechts een
aangenaam neveneffect te zijn. Het zwembadpeil is met 16 centimeter verhoogd,
zodat het water continu over de rand kan
stromen. De vroegere randen waar men zich
aan kon vastklampen zijn nu uit den boze.
De grote muur van het zwembad wordt
gesierd door een echt kunstwerk “surf golf”.
De bodem van het instructiebad heeft een
heel leuk kikkermotief gekregen. Het zwembad heeft een nieuwe akoestische isolatie
gekregen. De isolatieplaten zijn wederom in
het terugkerende blauw geschilderd. Speciale verlichting werd aangebracht vlak
onder het waterniveau. Als deze lichten
branden, wordt een bijzonder serene sfeer
gecreëerd. “Die verlichting gaan we
gebruiken bij het sfeerzwemmen op de
openingsdagen” verzekerde Sonja ons. Niet
alleen mooi, maar ook enorm functioneel.

Rolstoelvriendelijk

Het zwembad heeft al rolstoelfaciliteiten van
voor de vernieuwing. Toch zijn ook hier een
paar verbeteringen aangebracht. Een ruime
ramp leidt de rolstoelgebruiker van een speciaal voorziene parkeerplaats naar de speciaal voor rolstoelgebruikers ingerichte kleedkamer. De kleedkamer wordt wel tegelijk
gebruikt als EHBO-kamer, maar daar zal
waarschijnlijk geen probleem mee zijn. De
kleedkamer/EHBO-kamer heeft een ruim
toilet. Eens omgekleed komt de rolstoelgebruiker onmiddellijk in het zwembadgedeelte. Nieuw is de speciale heflift,
waar de rolstoelgebruiker zich mee in het
water kan hijsen. Toch wist Sonja ons te
vertellen dat ze vermoed dat de meeste rolstoelgebruikers zo behendig zijn dat ze de
lift zelfs niet zullen gebruiken. Toch kan je
maar beter zo’n lift bij de hand hebben voor
het geval iemand hem echt nodig zou
hebben.

Voor de techneuten

Een aangename badwatertemperatuur van
ongeveer 28 graden is natuurlijk perfect. Het
chloorgehalte mag niet te hoog zijn en het
zoutzuurgehalte ook niet. Nieuw is
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trouwens ook de Vlokfilter, waarbij zelfs de
kleinste vuilpartikels weggezuiverd kunnen
worden. Dit alles wordt gecontroleerd door
een hypermodern computersysteem, dat
zowel in het zwembad zelf als in de grote
controlekamer constant temperatuur,
chloor-, PH- en Vlokgehalte weergeeft.
Dagelijks worden ook manuele controles
uitgevoerd. Nieuwe luchtzuiveringssystemen die trouwens in het hele GUSB-complex werden aangelegd, maken de lucht in
het zwembad aangenaam en nagenoeg
chloorvrij. Geen vervelende chloordampen
meer.
Jean gaf ons een technische uitleg en een
rondleiding door de catacomben. “Het lijkt
nu net de machinekamer van een schip.” zei
hij niet zonder trots. “Vroeger was dit allemaal een grote ruimte, maar nu is de installatie veel complexer geworden.” aldus Jean.
Complex is het zeker, onder het zwembad
bevinden zich twee grotere buffertanks die
het waterpeil van het grote en het kleine
zwembad controleren. De twee zwembaden
hebben trouwens elk hun eigen gesloten circuit, zodat afzonderlijke temperatuurregeling mogelijk is. Voor mensen die zich
niet meer in een zwembad wagen uit schrik
voor legionella is dit goed nieuws: de sanitaire leidingen zijn volledig vervangen en er
werd een desinfectie installatie geïnstalleerd. Dat de RUG milieubewuster wordt
met de jaren is duidelijk. Het water van de
filterspoeling wordt aangewend voor het
doorspoelen van alle toiletten in het
gebouw.

De chemische tanks bevinden zich buiten
het zwembad. Vroeger stonden die gewoon
in de kelders. De grote chloortank, Vloktank
en zoutzuurtanks bevinden zich in een klein
bijgebouwtje. Deze producten worden nu
overgetapt in een kleinere dagtank, waar
zich de dagvoorraad bevindt. Goed om te
weten is dat de temperatuur in het zwembad
zelf geregeld kan worden: “Vroeger was dit
niet zo en waren we afhankelijk van de
buitenlucht voor een aangename temperatuur, vooral in de zomer zal het hier nu
beter zijn” wist Jean.

Wij waren in ieder geval onder de indruk van
de rondleiding. Op valentijnsdag wordt een
rondleiding in het technisch lokaal gepland.
Dat vinden wij alvast een aanrader. Elkaar de
liefde verklaren aan de voet van de zoutzuurtank, romantischer kan het niet.

Let’s go swimming

Elke reden voor een feest is goed, maar de
heropening van het zwembad is goed voor
een hele week gevuld met festiviteiten. Donderdag 8 februari wordt het GUSB-zwembad
belegerd voor de plechtige inhuldiging. Rector Willems zal daar een toespraak ten berde
brengen, waarna hij zelf de eerste duik zal
nemen in een rode bolletjeszwembroek
(nvdr tenminste dat hopen wij). Een
overzicht van alle activiteiten die gepland
zijn, zou ons te ver doen uitwijden. Het
GUSB heeft trouwens naar aanleiding van de
heropening een prachtig krantje uitgegeven,
dat geïnteresseerden kunnen vinden in de
diverse resto’s, homes en andere universiteitsgebouwen. Toch willen we nog even
aandacht vestigen op het aperitiefzwemmen, waarbij elke zwemmer een drankje zal
aangeboden krijgen. Ook het sfeerzwemmen is een vermelding waard. De sfeervolle
verlichting wordt hiervoor aangezet en new
age muziek zal voor een speciaal aura zorgen. Of wat dacht u van een kennismaking
met waterpolo? Of gaat u liever kajakken op
de Lesse? Probeer dan eens deel te nemen
aan de kajakinitiatie, iedereen zal onder de
indruk zijn dat u de kajak wel rechtop krijgt.
Het openingsweekend zal ongetwijfeld een
succes worden. Het GUSB-zwembad is naar
onze bescheiden mening een echte parel in
het sportjuweel geworden.
Meer info over het openingsweekend:
GUSB-krantje.
Het openingsprogramma op internet:
http://aivwww.rug.ac.be/GUSB/zwembadprog.html
Openingsuren zwembad en GUSB:
http://aivwww.rug.ac.be/GUSB/uren.html
Met dank aan Sonja Seyssens en Jean Vanden Thoren.
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Wijlen de Boekentoren ?

R E P O R T E R

e boekentoren is een begrip in Gent. Velen gebruiken het als een
oriëntatiepunt en een enkeling mijmert wel eens over de boekentoren
en zijn vele geheimen. De boekentoren als donkere toren, moet kunnen.
Hoewel, als het van een aantal mensen binnen de commissie Gentse
Boekentoren (GB) afhangt, zou dit binnenkort wel eens tot het verleden
kunnen behoren. U zwanst, is het niet? Was het maar waar.

Er is een nieuwe commissie in het leven den. Er zijn dan ook meerdere scenario’s op
geroepen die zich enkel dient bezig te tafel gelegd. Eén ervan is de bibliotheek in
houden met de Gentse Boekentoren. In een zijn hoedanigheid van bibliotheek houden
gesprek dat Schamper vorig jaar had met maar enkel voor de Letteren en Wijshoofdbibliothecaris prof. dr. Hendrik begeerte. Maar of dit dan wel financieel haalArmagneau had, werd al duidelijk dat de baar is, weten we niet.”
boekentoren dringend aan renovatie toe
was. Prof. Armagneau toonde ons enkele De RUG heeft er een aardje van weg om haar
verrotte boekenplanken en zei toen dat het
slechts een kwestie van tijd zou zijn voor er Nu nog te bewonderen: de Boekenernstige ongelukken gebeurden. De
toren. Dra niet meer?
boekenplanken in kwestie hebben het
ondertussen inderdaad begeven. De schade
bleef beperkt maar het is een teken aan de
wand. De oorzaak van de ondraaglijke stank
die de vierde verdieping sinds enige weken
teisterde, is gevonden: een medewerker
vond het kreng van een kat achter een stapel
boeken. Hoe het dier daar geraakt is, blijft
een raadsel.

L I E G E N D E

Professor Armagneau heeft al meermaals de
kat de bel aangebonden en te kennen laten
geven dat het zo niet verder kan. De commissie erkent de problemen maar gaf een
onverwacht antwoord: afbreken die handel.
Professor Armagneau zegt geschokt te zijn
door de uitspraak. Ook de ontwerper en
architect van de boekentoren is niet te
spreken over de beslissing. Henry Van de
Velde spreekt over een schandaal. “Ik heb
de boekentoren ontworpen als ode aan de
wijsheid. Enkele jaren geleden maakte men
nog een prachtig boek over de boekentoren.
Toen dacht ik dat het als eerbetoon gemaakt
werd, maar nu weet ik beter. Ze wilden een
laatste bewijs.”

D E

Woordvoerder Peter Sloterdijk zegt dat de
zaak uit zijn context gerukt is. “Het is inderdaad zo dat de commissie de functie van de
boekentoren wil evalueren maar een afbraak
is slechts één van de opties. De commissie
beseft goed welke symbolische waarde de
boekentoren heeft. Bovendien zou een
afbraak duurder kunnen uitvallen dan een
renovatie. En wat met de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte? Wij kunnen onmogelijk het
hele gebouw ontruimen voor enkele maan-
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patrimonium te verwaarlozen en wij vrezen
dat het nu niet anders zal zijn. Sloterdijk laat
weten dat een herevaluering van de boekentoren hoog op de agenda staat. Joris van de
Severen, stichtend lid van het Nationalistisch StudentenFront (NSF), wist ons het
volgende te vertellen: “Wij hebben uit goede
bron vernomen dat de commissie overweegt
om de boekentoren aan de stad Gent te
verkopen. Deze zou hier dan een vluchtelingenkamp of asielcentrum van maken. De
actie van enkele linkse studenten twee jaar
geleden heeft Gent laten geloven dat alle
studenten voor ‘les sans papiers’ zijn. Wel,
wij vertegenwoordigen ook studenten en wij
zijn het hier niet mee eens. Geen asielcentrum aan onze unief. Wij plannen dan ook
acties.”

Sloterdijk : “Ik vrees dat uw informant zijn
bronnen slecht gecheckt heeft. De stad Gent
heeft inderdaad laten weten dat zij geïnteresseerd is in de Boekentoren. Maar of zij
daar een asielcentrum vestigen, kan ik niet
bevestigen. Enkele leden hebben
voorgesteld om de boekentoren te verhuren
aan privé-instellingen. De beruchte bovenverdieping met biljart heeft hen op ideeën
gebracht. Het zou een mooie bron van
inkomsten zijn, die de universiteit ten goede
zou komen. We moeten echter nog onderzoeken hoe, en of, we dit wettelijk kunnen
regelen.”
De Gentse organisatie Zes na Twaalf is
alvast geïnteresseerd in de Boekentoren als
locatie. Marc Duyvetter, woordvoerder
van de organisatie, ziet in de boekentoren
een interessante site. “We hebben al fuiven
georganiseerd in het Atomium en in het
Gentse Postgebouw, de Gentse Boekentoren is voor ons dan ook een gedroomde
locatie.” Maar niet alleen Zes na Twaalf heeft
haar oog op onze boekentoren laten vallen.
Ook Jan Vermeyen, diensthoofd audiovisuele kunst en animatie aan het Instituut
Sint Lucas heeft plannen voor de toren. “Ik
werk momenteel met twee groepen studenten aan een remake van King Kong. Zoals u
weet, werd het origineel in 1933 gefilmd
waarbij de stop-motion techniek heel belangrijk was. Bij wijze van knipoog willen wij
een remake maken die zich in Gent afspeelt.
Het succes van Chicken Run bewijst dat het
grote publiek interesse heeft in dit soort
ambachtelijke films. Ons idee is om de oude
beelden met de nieuwe te vermengen.
Alleen zal King Kong de boekentoren beklimmen in plaats van The Empire State
Building.”
En wat denken de studenten er zelf van?
Ferdinand Vanden Burch, student Germaanse talen: “Ik vind het positief dat ze de
bibliotheek willen afschaffen. Dit zal een
positieve invloed hebben op onze lectuuropdrachten. We zullen er minder moeten
maken.” U merkt het, de ‘boekentoren
nieuwe stijl’ zal voor- en tegenstanders kennen. Er staan ons nog spannende tijden te
wachten.
Foto: archief

Josathan Bael
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Aquablue, Uitgeverij Blitz, Cailletau,
Vatine, Ciro Tota en Isabelle Rabarot

Sim

Papa Roach - vaders luizen

E

Papa Roach - zes februari - Vooruit - URL:
www.paparoach.com; www.linea77.com

Je Bompa Roach

K

Broken Home, Papa’s tweede single is een
niet onaardig riedeltje dat menig jeugdhuis
op stelten zal zetten, mits er genoeg drank
aanwezig is natuurlijk. Papa Roach heeft een
belangrijk pluspunt: ze zijn sympathiek.
Limp Bizkit en Three Doors Down ogen als

I

In Limp Bizkits kielzog verrezen groepen die
ronkende gitaren aan rappende / schreeuwende zangers koppelden. De nieuwe trend

was succesvol en rijfde de ene groep na de
andere binnen. Lemmings storten zich massaal in zee. Een nieuwe jonge god aan het
bizkit-firmanent is Papa Roach. Wie
geregeld naar TMF zapt, heeft hen vast al
eens gehoord. Het concept: ronkende
gitaren gekoppeld aan een rappende /
schreeuwende zanger.

Wie Papa Roach vóór de grote doorbraak
aan het werk wil zien, haast zich op zes februari best naar de Vooruit. Als voorsmaakje
kan u alvast even naar hun website surfen en
allerlei ongein uithalen alsmede enkele
tracks uit hun debuut beluisteren. En als u
het ons toestaat, mijmeren wij ondertussen
nog even over betere tijden. If it’s too loud,
then you’re too old. Een waarheid als een
koe. You’re getting old gramps. En ooit
gebeurt hetzelfde met jullie.

Z

Tijden en zeden veranderen, tieners worden
groot en groepen splitten. Trends komen en
trends gaan: gitaren werden verbannen en
kwamen terug. Waarmee we maar willen
zeggen dat er een nieuwe trend is doorgebroken: Nu-metal (spreek uit als new-nvdr).
Pioniers Korn en Deftones tekenden de lijnen uit en mindere goden pikten op de
trend in. De heilige drievuldigheid bestaat
heden ten dage uit Limp Bizkit, Three
doors down en Eminem.

een uitgekiende marketingstunt. Het jonge
volkje laat dat niet aan zijn hart komen en
rebelleert (sic.) er vrolijk op los.

U

lke generatie heeft zijn helden - dat heeft men ons toch altijd wijs
gemaakt. Wie medio de jaren zeventig het levenslicht zag, vond in
R.E.M. , Pixies en Bad Religion de nodige voorbeelden. Tegendraadse alternatieve rockers en smerige punkhelden als de heilige drievuldigheid van
de muziek. Meer moest dat niet zijn.

M

E

Aquablue! Cailletau en Vatine dachten op
een goeie vrijdag: laten we eens een nieuw
universum bedenken. Het werd niet Grasgreen of Skinpink maar Aquablue, een niet
zo’n vredig heelal waar droïdes en mensen
geregeld een duchtig robbertje vechten. Op
de planeet Stalion loopt echter de gagagoeroe Kardinaal Cantor rond. Deze niet zo
fijne mens is een soort bloeddorstige tiran
die robotten verboden heeft. De held van
het verhaal, Noa, heeft met Cantor nog een
oude rekening te vereffenen en gaat in het
ondergrondse verzet. Noa -met rambozweetband en jaren zestig haircut- gaat er
samen met z’n vriendjes hard tegenaan en
binnen de kortste keren steigert de bevolking van Stalion. Het regime wordt omver
geworpen (drie keer gooien voor honderd

Na vijf delen echter had tekenaar Vatine er
genoeg van en werd hij vervangen door
Ciro Tota en Isabelle Rabarot. Gewoon
verdergaan met deel zes zou te eenvoudig
geweest zijn en daarom werd een tweede
reeks opgestart onder de naam
‘Aquablue/de Witte ster’. Behalve de naam
veranderde er niets en daar zijn wij blij om.
De verhalen zijn wel vrij voorspelbaar, maar
soepel als we zijn kan ons dat geen bal schelen. Het stoomt allemaal haastig voort en
pagina 48 is sneller in zicht dan u lief is. De
tekeningen zijn fijn afgewerkt, de inkleuring
schept erg veel sfeer en levert een waardevolle bijdrage. Het doet allemaal een beetje
routineus aan maar het is dan wel het soort
routine dat ook vakwerk is. Geen Rolls
Royce dus, maar wel een lekkere BMW. Het
moet ook niet alle dagen feest zijn.

R

Na deze Freudiaanse vrije associatieronde
die ongetwijfeld de beerput van uw ziel
heeft opengesmeten stomen wij lustig
verder naar echt belangrijke dingen: leve

frank) en op het einde is alles koek en ei.
Jump for joy.

T

o nu en dan wordt er hier iets fijns binnengesmeten: een lekkere redactrice, een krat relatiegeschenken van een uitgever, of zoals nu, 48 pagina’s Aquablue. U weet dat deze kolommen over strips behoren te gaan,
maar laten we het voor éénmaal niet verpesten. Proef Aquablue op de tong.
Waar denkt u aan? Een diep uitgesneden blauw badpak? Een zwembadblauwe cocktail? De achtergrondkleur van de hemel? De blauwe tint van de
VLD? Of gewoon de kleur van uw gemoed als uw liefste weer haar/zijn
nagels in uw hart heeft getrokken?

S

Z

Aquablue en de
azuurblauwe BMW’s
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Film Plateau vs Miat

F

ebruari, de maand van de geliefden? Inderdaad, zij het dat het filmsgewijs een bizarre kronkel in zich draagt. Film Plateau en het Miat
brengen u enkele pareltjes uit het Horrorarchief met als thema: liefde en
aanvaarding. Wie dacht dat horrorfilms zich enkel bezighielden met afgehakte ledematen en wulpse tieners, kent zijn klassiekers niet. De oude
Universal horrorfilms zijn kleine drama’s, overgoten met een horrorsausje. We pinkten zowaar een traantje weg.
De mensen van Film plateau hebben onze
smeekbede verhoord en programmeren
Bride of Frankenstein. Bride of Frankenstein hebben we trouwens al uitvoerig
bewierookt in Schamper 388. Gods and
Monsters, geprogrammeerd samen met
Bride of Frankenstein, is een ode aan James
Whale. Whale, notoir homoseksueel,
pleegde in 1957 zelfmoord. Gods and monsters vertrekt vanuit deze premisse om een
dramatisch liefdesverhaal uit te bouwen.
Whale raakt geïntrigeerd door zijn tuinman
en vraagt of deze voor hem wil poseren.
Tussen de homofiele Whale -een prachtrol
van Ian McKellen- en zijn heteroseksuele (!)
tuinman ontstaat een erotische vriendschap.
De film eindigt -uiteraard- met Whale’s zelfmoord. Opgelet: Gods and monsters is, op
Whale’s zelfmoord na, volledig verzonnen.

Memento

Het verhaal had kunnen uitdraaien op een
echte tearjerker, met Whale’s dood als
apotheose, maar weet door zijn ingetogenheid de juiste snaar te raken. Het verhaal
mag dan wel fictie zijn, de ontroering is echt.
Film wordt weer eventjes magie.
Tod Browning serveert andere koek. Wie
Dracula gemist heeft, krijgt bij het Miat een
herkansing. Brownings versie is de klassieker bij uitstek met een diabolische Bela
Lugosi in de rol van de graaf. Een obscuurder werk is Brownings Freaks. De rijke
dwerg Hans huwt de onbetrouwbare
trapeze-artieste Cleopatra. Cleopatra en haar
minnaar Hercules spannen samen tegen
Hans. De freaks ontdekken het complot en
nemen wraak op Cleopatra en Hercules. De
film dankt zijn succes in de eerste plaats aan
de echte freaks die een hoofdrol in dit

W

anneer weet u dat iets echt belangrijk is? Juist, u hebt het op uw
hand geschreven om te zorgen dat u het niet vergeet. En daar zijn
we dan: wat echt belangrijk is, wordt vergeten. Het lijkt vreemd maar het
klopt perfect, de meest irritante idioterieën weigeren halsstarrig te vervagen, maar de naam van uw vriendin (om maar iets te zeggen) die ontglipt
u telkens weer. Als dit zo is moet u zich misschien wat meer zorgen beginnen te maken over het tempo wanneer u lieven verslijt, maar het punt is
bewezen: alles wat u vergeet is belangrijk. Voilà.
Voor onze herinnering zich sambadansend
naar de uitgang van ons geheugen begeeft
zeggen we het maar aan het begin: we
hebben een fijne film gezien. Sterker nog,
we waren er wild van. Deze informatie
tussen de driemaster en de blote vrouw op
onze borst tatoeëren hoeft vooralsnog niet.
Wij zijn in tegenstelling tot het hoofdpersonage van Memento nog altijd gezegend
met een lang termijn geheugen. De man
weet wie hij is, wat voor werk hij doet en wie
z’n vrouw is, maar alles wat er nieuw
bijkomt, dat verdwijnt: nieuwe mensen
herkent hij niet. Hij vertelt honderdmaal
hetzelfde verhaal en laat zich twee hotelkamers aansmeren omdat hij vergeten was dat
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hij er al een had. Een moeilijk woord (dus
meer dan twee lettergrepen) hiervoor is
‘anterograde amnesie’. Om zich in die totale
erwtensoep een beetje te kunnen focussen,
schrijft het hoofdpersonage briefjes aan
zichzelf. Er is echter meer: onze vriend is op
wraak belust. Om ervoor te zorgen dat hij
dàt vooral niet zou vergeten, laat hij die hele
klerezooi op zich tatoeëren. Kinky.
Meer vertellen over het verhaal zou ten
eerste te moeilijk zijn en eigenlijk zou het
zelfs niet eerlijk zijn. Dit is het soort film dat
je best nog eens wilt bekijken om te zien of
hij echt zo goed in elkaar zit als je denkt. Een
beetje het ‘The Usual Suspects-effect’ dus.
Een andere film die dat ook had was ‘The

FFILMM
drama vervullen. Browning was niet de
klassebak die Whale was maar de film heeft
zijn verdiensten. Browning weet in zijn film
de freaks als gewone mensen af te beelden;
de echte monsters zijn de knappe Cleopatra
en krachtpatser Hercules. Naar hedendaagse
normen misschien belegen, maar de film
verdient toch een plaatsje binnen de
geschiedenis, al was het maar vanwege de
ongewone cast.
Film Plateau en het Miat brengen u in deze
liefdevolle tijden enkele pareltjes uit de
filmgeschiedenis. En laten ze nu nog eens
alle vier op hun eigen manier iets over de
liefde zeggen. Whale speelt het spel flink
tongue-in-cheeck terwijl Browning voor de
passie en het bedrog gaat. U zal er zich
ongetwijfeld in terugvinden.
Bride of Frankenstein + Gods and Monsters
- Film Plateau - 8 februari
Freaks - Film Plateau - 15 februari
Dracula - MIAT - 11 februari - 10.00u
De films in Film plateau worden ingeleid.

James Browning

FFILMM

Sixth Sense’. Jammer genoeg zag je toen bij
de tweede lezing dat de film buiten ‘de
vondst’ eigenlijk een ongelooflijk lam
vehikel was. ‘Memento’ zal je dat niet lappen. De solden zijn in de Veldstraat en dat
laat zich merken in Hollywood. We krijgen
gewoon twee voor de prijs van één. De
verkoopstelevisie is er niets bij. Eerst al het
verhaal, dat is gewoon lekker. Dan komt er
nog eens de fantastische montage bij. De
montage is absoluut essentieel en maakt de
film.
U bent niet dom, u merkt het al: ‘Memento’
is een koopje. Eindelijk een studentvriendelijke filmmaker: één betalen, twee halen.
Daar houden wij wel van. Waar wij overigens
helemaal niet van houden is de laatste prijsstijging van de Decascoop. Je hebt winst en
winst, en voor sommigen is dat eerste nog
niet genoeg. Zich druk maken heeft toch
zin, middenstandbloed kruipt waar het niet
gaan kan.

Sim

k r i n g e n e n AAGENDAA
konventen

MAANDAG
5 FEBRUARI

VeGe

Straffe madams, 20u

ESN

Welcomeday

WOENSDAG
7 FEBRUARI

VGesK
MLB

DONDERDAG
8 FEBRUARI

Fuif, Rector
Welke toekomst voor Congo na Kabila?,
19u30, De Brug
Maffiafuif, 21u, De Ongeletterde Liefde
Germaniakwis, 20u, Kelder Blandijn

VNSU

DINSDAG
6 FEBRUARI

MAANDAG
12 FEBRUARI

DINSDAG
13 FEBRUARI

WOENSDAG
14 FEBRUARI
DONDERDAG
15 FEBRUARI
VRIJDAG
16 FEBRUARI

ZONDAG
18 FEBRUARI

Lombrosiana
Germania

Debat: De strategie voor een onafhankelijk
Vlaanderen...en wat daarna?, 20u
Peter-metercantus
Verrassingsactiviteit, 20u, Stedelijke jeugddienst

VDK
VeGe
CDS, LVSV, JS

Debat: herverkaveling politieke landschap

WINA
GUSB
VTK
VLK
VGesK
VGK

Fuif
Zwemmarathon
24 uren van de Tam-Tam
Streekbierenavond, 20u, Paviljoen
Film: “On the Waterfront”, Film Plateau
Dansmarathon 1e kan

VGK
VGK
Lombrosiana
ESN

Bierbowling Overpoort
Fuif 3e kan
Valentine Message Party, Twieoo, 21u.
Pub walk in Gent

VDK
VRG
VeGe

3e proeffuif
cantus
Bi-activiteit, 20u, Stedelijke jeugddienst

Politeia

Galabal, Montini

VTK
VLK

Start filmweek
Gratis vat, Den Draver

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.rug.ac.be

Colofon

Schamper is het kritische en onafhankelijke
studentenblad van de Universteit Gent. De
Redactie bestaat uit vrijwilligers en komt
elke dinsdag samen om 19u op het volgende
adres:

Schamperredactie - Studentenhuis De
Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug.ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35

Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullenmand. Vermeld
ook studierichting, jaar en contactadres.
Op grondig gemotiveerd verzoek laten
wij uw naam weg. Lezersbrieven dienen
betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de RUG in het algemeen
of artikels in Schamper in het bijzonder.
De redactie behoudt het recht voor om
ingezonden stukken verkort weer te
geven, of om technische reden niet te
plaatsen.

Oplage:
4500 exemplaren op gerecycleerd papier,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s
en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Tim Van der Mensbrugghe
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v.
Forelstraat 35
9000 Gent

Redactie:

Hoofdredacteur
Kernredactie
Coördinator
Tom De Paepe
Advertenties
Andy Cobbaut
Eindredactie
Joke Vrijders, Rudy van Doeselaar, Stefanie,
Freya, Jef Van Baelen, Jurgen Boel
Redactie
Bart ‘Mad Max’ Aerts, Meyrem Almaçi, Jurgen ‘Blackadder’ Boel, Andy ‘It’ Cobbaut,
Niels ‘Beauty’ De Decker, Maarten ‘Beast’
De Gendt, Nelleke De Gendt, Tom ‘Darth
Vader’ De Paepe, Simon ‘The Elephant Man’
Desmet, Bert ‘Dr. No’ De Vuyst, David ‘Indiana Jones’ De Wolf, Vincent ‘Rocky I, II &
III’ Janssens, Pieter Jonckheere, Stijn ‘The
Usual Suspect’ Segers, Kristel Van Audenaeren, Jef Van Baelen, Tim ‘Highlander’ Van
der Mensbrugghe, Tom ‘007’ Van de Velde,
Rudy ‘Hannibal’ van Doeselaar, Vicky ‘Cruella De Ville’ Vanhoutte, Elke Van Royen, Jan
‘Terminator’ Vermeulen, Joke Vrijders, Sofie
‘Lolita’ Willems, Wouter ‘Last Action Hero’
Woussen
Vormgeving
Papieren versie: Tom De Paepe
Internet versie: Bert De Vuyst,
Jan Vermeulen
Cover: Tim Van der Mensbrugghe
Cartoons
Maarten De Gendt, David Logie
Foto’s
Vincent Janssens, Wouter Woussen
Schamper op internet
www.schamper.rug.ac.be
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CULTUUR AGENDA
•Maandag 5 februari
Breaking the waves, 20u,
KNS
Patricia Beyssens en Frank
Vercruyssen, 21u, Trefpunt
Enkelriet en Marimba, 12u30,
Bijloke
•Dinsdag 6 februari
Highway 101 (dans), 20u,
SMAK
The Postman always rings
twice,20u, Film Plateau
Aaaaargh!!!, 14u, De Kopergieterij
God en Morgen, 20u, Arca
•Woensdag 7 februari
Film The Trial, 20u, Sphinx
Finterness Ensemble, 20u30,
De Rode Pomp
DWHD, 20u, Backstage
Och Hiere God Toch, Jo
Decaluwe, 20u, Theater Tinnenpot
Publieke Nocturne,18u tot
21u, SMAK

•Donderdag 8 februari
Frankenstein en Gods and
Monsters, 20u, Film
Plateau
Jan Vermeulen pianoforte,
20u30, Rode Pomp
Jukebox 200(0), 20u, Vooruit

• Vrijdag 9 februari
Giselle, 20u, Vlaamse Opera
Natya Veda, 20u, Stedelijk
buurtcentrum
Loose in flights,20u, Vooruit
City Queens. R&B,
22u, Vooruit
De Nieuwe Snaar, 20u,
Vooruit
Mishar (arabische muziek),
21u30, De Centrale
Improvisatiewedstrijd, 20u,
Vooruit

• Zaterdag 10 februari
Pop life: a celebration of pop,
22u, Vooruit
S.W.U.K.-concert, 16u, De
Rode Pomp
Connaissez-vous votre géo
grafie, 20u30, Nieuw-

poorttheater
Hotel op Stelten, 20u,
Pastoor Maghermanszaal
Inspinazie, 20u, Backstage
•Zondag 11 februari
Dracula (Tod Browning),
10u, Miat
Ensemble Polyfoon, 16u,
Arena van Vletingen
Liefdesbrieven, 18u, Arca

•Maandag 12 februari
Michael De Jong, 21u, Trefpunt
Jazzlabsession, 21u, Hotsy
Totsy
Galileo, 14u, De Kopergieterij

•Dinsdag 13 februari
On the Waterfront, 20u,
Film Plateau
Behoud de Begeerte, 20u,
Vooruit
Jam-sessies, 21u30, De
Centrale
God van Morgen, 20u, Arca

•Woensdag 14 februari
Twelfth night, 20u, Sphinx
Elektra, 20u, Tinnenpot
Leance en Lena, 20u, NTG2
Regent en Regentes, 20u30,
Nieuwpoorttheater
Romantisch figuurschijten,
14u30, Sint-Pietersnieuwstraat 45

•Donderdag 15 februari
Freaks (Tod Browning), 20u,
Film Plateau
•Vrijdag 16 februari
Zomara, 20u, De Piramide
Zorba de Griek, 20u30, De
Centrale

Ciné Palace
Het interbellumfilmzaaltje
MIAT
9u30-17u

Bekende en minder Bekende Drongense Kunstenaars
Landgoed De Campagne
10u-12u

Rui Dhafes “Kranke Engel”
SMAK
10u-18u
Shoes or no Shoes
Caermersklooster
10u-17u
Flesh & Blood
Witte Zaal
12u30-18u

150 jaar Landmeetkunde
en Cartografie,
Museum voor Geschiedenis
Wetenschap, De Sterre,
16-11 - 31/6

Oorkussen van de melancholie, Museum voor Schone
Kunsten
tot 25/2
De Vlamingen op de Titanic
Kunsthal Sint-Pietersabdij
tot 2/4

Raoul De Keyser, Luc Tuymans
SMAK
tot 25/3
The fin the vie revisiting
recollections nevermore
door Kajton Cie, Theater Tinnenpot, 20/2 tot 24/2

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg van elk concert
van Logos (www.logosfoundation.org).
Schrijf ons een kaartje op het bekende adres.

