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Kort / Leve de transfers!

Negers, joden, negationisten, holebi’s of andere leden van een minderheidsgroep, Schamper denkt ook aan u. Allerlei
activiteiten met betrekking tot uw doelgroep lichten we voor u hier toe.Tussen de regels vindt u in meer of mindere mate
nutteloze informatie.
af en toe bijzondere aandacht voor deze
de concertzaal van de Vooruit. In dat
Op 3 en 4 oktober kan je in Flanders
beroepscategorie. Zij kunnen 6 oktober
megalomane socialistische bouwwerk
Expo “Vitasana” bezoeken, de vakbeurs
terecht in Sint-Baafs voor een concert
aan de Leie zal het hart van menig
voor een gezond leven. Wellicht het
van Sängerknaben Zürich. Foto’s van de
rechtenstudent kraken wanneer hij
enige moment waarbij menig student
knaapjes zijn te vinden op http://www.
zal vernemen dat dit ooit het bolwerk
in contact komt met voedsel dat je de
zsk.ch/konzerte/fraumuenster.html. Kijken was van het Gentse socialistische
gemiddelde leeftijd van man of vrouw
en luisteren mag, aanraken tijdens het
corporatisme – een strekking die
garandeert. Benieuwd of er iemand
concert zelf wordt niet zo gewaardeerd.
nu eerder geliefd is in kringen waar
van de universitaire culinaire diensten
Maar daarvoor hebben de architecten
begippen als creatief boekhouden en
deze beurs een bezoekje zal brengen.
van kerken een oplossing voor gevonden, ﬁscale fraude schering en inslag zijn. •
Hoewel, ik kan me niet inbeelden dat
de sacristie. In die katholieke versie van
De geest van Roeland Raes zal aanwezig
Roger van resto de Brug - gelet op zijn
de dark room heeft menig misdienaartje
op de Boerenkrijgcantus van de Vlaams
postuur - zou toelaten dat zijn frieten
ontdekt dat de anus niet alleen dient
Blok Jongeren Gent, georganiseerd op 15
worden gebakken in iets waarin geen
om fecaliën een weg naar buiten te laten
oktober. Nu is de Boerenkrijg niet echt
respectabel percentage dierlijk vet in zit.
vinden • Verkeerd Geparkeerd (VG),
iets waar een Vlaams nationalistische
• Wie kan schatten hoeveel keer Roger
de holebivereniging van Gent, start haar
beweging trots op moet zijn, maar met
tijdens het academejaar ‘Roger, frieten!’
werkingsjaar met een Kick Off. Dat
een aantal goocheltrucs van voornoemde
te horen krijgt, wordt beloond met een
onder de leuze ‘Spel, ontspanning en veel
Raes, wordt de geschiedschrijving
gratis aﬂevering van deze rubriek •
meer’. Vooral de woorden ‘Kick’ en ‘veel
omtrent de Boerenkrijg kwalitatief
Kardinaal Joos wenst niet meer opgebeld
meer’ zijn toch een signaal dat je op 7
gezien ten voordele van de Vlaamse zaak
te worden op het in deze rubriek vorig
oktober het Citadelpark beter maar links
verbeterd. Volkomen in overeenstemming
jaar vermelde nummer. De kardinaal
met de beginselen van de partij, wordt er
heeft het immers te druk met zijn functie kan laten liggen. Enﬁn, dit is eigenlijk
een raad die je elke avond kan navolgen,
een gratis vat gegeven. Het festijn begint
als gevolmachtigde voor geloofszaken
teneinde de afdeling gastro-enterologie
om 20 uur, vlakbij de kerk van Overmere.
en behoeder van de persvrijheid in het
van de Gentse ziekenhuizen niet te
Pensen en andere Vlaams verantwoorde
schaduwkabinet van het Vlaams Blok.
overbelasten. • Elio Premier! • Van 1 tot
kost moet u zelf meebrengen.
En hij moet bovendien te vaak naar de
24 oktober kan u in het Caermerklooster
wc snellen om zijn stoma’s te reinigen.
de fototentoonstelling ‘Zoals ik het wil:
Stefaan
• Althans, dat laatste nieuws doet toch
over euthanasie’ bezoeken. Euthanasie
de ronde. Er wordt volop gezocht naar
associeer ik meteen met belangrijke
een waardig alternatief. Alexandra
historische ﬁguren
Colen, Paul Beliën en Eva Pauwels
zoals Fritz Lenz, Carl
maken het meeste kans. • De stap van
Clauberg en Joseph
de kardinaal naar de Nationalistische
Mengele. Over
Studentenvererniging (NSV) is een die
raszuiverheid zal het
snel genomen is. Joos zou immers een
hier wel niet gaan, IG
waardige Jozef Cardijn zijn voor deze
Farben is immers al
onschuldige kale knikkertjes. De NSV
jaren failliet. • Zorg
opent het academiejaar met een heus
vooral dat u tegen 14
gratis vat. Plaats van het gelag is het
oktober beantwoordt
smaakvolle etablissement De Hoed. De
aan het clichébeeld
Gentse skinheadscene kom daar samen
van de geföhnde
op 5 oktober. Voor meer info over dit
rechtenstudent. Snel
gebeuren kunt u terecht bij Kristien
bijvoorbeeld naar
Verbelen, telefonisch te bereiken op
de dichtsbijzijnde
0478/83.39.15. Liefst na de kantooruren.
Burberry-verdeler
• Weinig waarschijnlijk overigens dat
of kraak een ﬂes
er veel skinheads last hebben van
Taittinger, want het
trichotillomanie. • Priesters vormen
eerste bacchanaal
in onze huidige maatschappij meer en
van de rechten
meer een minderheidsgroep. Dat is ook
vindt plaats in
uw dienaar niet ontgaan. Vandaar hier
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Schamper is het kritische en
onafhankelijke studentenblad van de
Universiteit Gent. De redactie bestaat uit
vrijwilligers en komt elke dinsdag om 20
uur samen op het volgende adres:
Schamperredactie
Kelder Studentenhuis De Brug
St. Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.ugent.be
Lezersbrieven zijn welkom. Naamloos is
prullenmand. De redactie behoudt het recht
voor om ingezonden stukken verkort weer
te geven, of om technische redenen niet te
plaatsen.

Edito / J’accuse
Rien Emmery - Hoofdredacteur
Dat de studenten in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte vanaf dit academiejaar stuk voor stuk
semesterexamens hebben, is voor een groot stuk de schuld van de studentenvertegenwoordigers
in de faculteitsraad L&W. Het contrast met de succesvolle inspanningen die hun collega’s in de
faculteitsraad Rechten in de strijd om het jaarsysteem hebben geleverd, is schrijnend. Eveneens
toont het aan dat studentenvertegenwoordiging aan de Universiteit Gent niet één rampzalig zootje
is, maar eerder een zaak van individuele verantwoordelijkheid.
Een uitgebreider relaas van de semestersaga leest u op de pagina’s 10 en 11. Het komt er op neer
dat de Raad van Bestuur op 4 juli 2003 voor alle eerste bachelors vanaf dit jaar het semestersysteem
oplegde. De faculteitsraden mochten echter autonoom beslissen of ze als dan niet de andere
kandidaturen en licenties met examens in januari opzadelden. Vorig jaar in oktober riep Schamper
de studentenvertegenwoordigers op om het jaarsysteem nog zo lang mogelijk te behouden.
In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte gaven de stuvers aan deze oproep geen gehoor. De reden
daarvoor is even simpel als schandalig: de overgrote meerderheid bleef gewoon afwezig op de
maandelijkse vergaderingen vande raad. Gemiddeld daagden er van de dertien studentenvertegenw
oordigers amper twee (!) op. De helft van de verkozenen kwam zelfs naar geen enkele van de meer
dan twintig vergaderingen, en op maar liefst zes faculteitsraden was de voorbije twee jaar niemand
van de studentengeleding aanwezig. Eén maal gaven vijf van de dertien stuvers present. Een droevig
record.
Het moet gezegd: in de grote familie van raden en commissies aan de Universiteit Gent zijn de
faculteitsraden zo’n beetje de debiele stiefbroertjes. Ze hebben weinig te zeggen, en niemand lijkt uit
vrije beweging in hun buurt te willen komen. De voorbije studentenverkiezingen waren er zelfs drie
faculteiten waar geen stemming plaatsgreep – het aantal kandidaturen oversteeg gewoon het aantal
verkiesbare plaatsen niet. Zo daagden voor de zestien zitjes in de faculteitsraad Wetenschappen
welgeteld twee geïnteresseerde studenten op. Het hoeft niet gezegd welke gevolgen dat heeft voor
algemene opkomstcijfers, die de voorbije jaren rond een schamele 20 procent zweefden.
Hoe kan men echter verwachten dat studenten op verkiezingsdag uit hun zetel komen, als ze hun
stem enkel aan chronische absenteïsten kunnen toevertrouwen? Hoe kan je verwachten dat de
decaan en het academisch personeel een eenzame student, omringd door een hoop lege stoelen,
als representatief beschouwen voor de honderden anderen die elke week naar hun lessen komen?
Hoe kan je verwachten dat studentenparticipatie – een verworven recht waar de UGent eigenlijk in
excelleert – gaat doorwegen op het facultair beleid, als een bende lusteloze no shows ze verknoeit?
En toch is het mogelijk. Dat bewezen de stuvers van de faculteitsraad Rechten immers door hun
rol bij het verkrijgen van een graduele invoering van het semestersysteem in hun faculteit. In
samenspraak met studentenkring het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) oefenden ze druk uit op
de faculteitsraad. Met een petitie, een betoging en wat goede argumenten vierde de wil van de
studenten hoogtij. Door hun plichtsbesef en volharding genieten alle rechtenstudenten, van tweede
kandidatuur tot derde licentie, de volgende jaren namelijk van twee examenvrije maanden in het
begin van elk kalenderjaar.
Zo niet in de Letteren en Wijsbegeerte, waar de studentenvertegenwoordigers – als ze al aanwezig
waren – zich in het semesterdossier door de woordspelletjes van de decaan en de bluf van de
onderwijsdirecteur lieten rollen. En ze zich vooral wentelden in hun eigen lamlendigheid. Eenvoudig
tegen de semex stemmen kan een hond met een hoed op namelijk ook. We zouden die hond zelfs
graag onze stem toevertrouwen, indien hij zich ergens in zou kunnen vastbijten. Een dossier, om
maar iets te noemen.
Soit, je moet de vorige lichting stuvers één iets nageven. “Verkozen Studentenvertegenwoordiger in
de Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte”, het oogt mooi op het CV van zelfs de meest afwezige
onder hen.
Toch?
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Bologna nekt ManaMa’ers
Studenten die na hun Master nog een jaartje
willen bijstuderen, zijn vanaf dit jaar niet meer Strijden
Ook het inschrijvingsgeld kan onder
beursgerechtigd. Dat er wel een sociaal vangnet bepaalde voorwaarden verlaagd worden
je blijft natuurlijk genieten van
bestaat voor MaNaMa’ers, lijkt op het eerste gezicht en
studentenkortingen. Maar voor onder
andere een MaNaMa’er is dit natuurlijk een
maar een doekje voor het bloeden.
Wat is er precies gebeurd? Tot vorig jaar
kon iemand die na zijn licenties een
voortgezette opleiding ging studeren
(nu MaNaMa’ers) een beroep doen op
een Jokerbeurs. Zo kwam bijvoorbeeld
een jaartje Journalistiek of Conﬂict and
Development niet zo hard aan in de
portemonnee van mama en papa. Vanaf
nu is dat anders.
De Vlaamse regering heeft immers de
invoering van het Europese BAMAsysteem
aangegrepen
om
haar
studiebeurzendecreet te herzien, met
enkele nieuwe benadeelden tot gevolg.
In het decreet dat dit voorjaar werd
goedgekeurd, staat bijvoorbeeld dat de
mogelijkheden van de Jokerbeurs worden
teruggeschroefd. Dit betekent concreet
dat een student die zijn academische
carrière altijd beroep heeft kunnen doen
op een studiebeurs, dit niet meer kan als
hij nog een jaartje wil bijstuderen. De
inschrijvingsgelden moeten dus volledig
uit eigen zak betaald worden, en die zijn
niet altijd van de poes.

richtingen te kiezen. Het hypothekeert
ook de studie zelf wegens de extra druk en
stress, én het hypothekeert het latere leven
omdat het minder evident wordt om
een engagement op te nemen,” zegt Jorn
Peeters van VVS. “Studeren is bovendien
veel meer dan zomaar een economische
investering voor je latere carrière.”
Hij legt de vinger op nog een andere
wonde en wijst op het belang van goed
uitgebouwde
studentenvoorzieningen:
“Zolang we met een zeer beperkt en
selectief studietoelagestelsel zitten, zullen
er mensen uit de boot vallen. Het gaat
om mensen die een tweede Master doen,
die een derde Bachelor aanvangen of een
tweede keer bissen, buitenlanders die niet
in aanmerking komen voor een beurs, maar
vooral mensen die onterecht net naast een

Hypotheek

Het alternatief om de behoevende student
wat tegemoet te komen valt toch wat
tegen. Men herneemt namelijk het systeem
zoals dat twee jaar geleden bestond. Toen
konden zittenblijvers en studenten die
een voortgezette opleiding volgden via
de sociale dienst van de universiteit een
renteloze lening aangaan. Bij alle grote
Vlaamse universiteiten kan je dit vandaag
nog doen. Twee jaar na het afstuderen
begin je dan het verschuldigde bedrag
terug te betalen.
De Vlaamse Vereniging van Studenten
(VVS), die de studentenraden van de
Vlaamse hogescholen en universiteiten
overkoepelt en op alle mogelijke manieren
de belangen van de student behartigt,
wijst op het hypothekerend effect van zo’n
lening: “Het hypothekeert de studiekeuze
omdat men zich dikwijls genoodzaakt
zal zien om voor de eerder rendabele
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peulschil vergeleken met de studiebeurs
waar hij/zij vorig jaar wel nog een beroep
op had kunnen doen. Bovendien kan
het inschrijvingsgeld voor eenzelfde
MaNaMa aan verschillende instellingen
ver uit elkaar liggen, iets waar de VVS
zich in het verleden om begrijpelijke
redenen heeft tegen verzet: “Voor
sommige studenten vormt een MaNaMa
een essentieel onderdeel van het wat ze in
het hoger onderwijs willen leren, zoiets
als de MaNaMa theaterwetenschappen
of journalistiek. Ze moeten zich voor dat
laatste jaar in de schulden werken, of eerst
een andere job zoeken tot ze voldoende
geld vinden om dan het diploma van hun
dromen te halen”, aldus Peeters. Een hoog
inschrijvingsgeld en geen beurs slaat die
droom gemakkelijk aan diggelen.
Al bij al is de VVS tevreden met de eisen
die ze in het nieuwe decreet hebben
binnengehaald, zoals de internationale
meeneembaarheid van de beurs en het
vereenvoudigen van de regels. Maar
toch blijven ze strijden. Peeters zegt
immers nog dat er extra middelen
vrijgemaakt moeten worden, want “alleen
al in vergelijking met andere Europese
landen geven we belachelijk weinig aan
studieﬁnanciering.”

Prioriteit

beurs grijpen. Voor al die studenten is
het goed dat de studentenvoorzieningen
enerzijds universeel zijn, waardoor ze
de studiekost naar beneden halen door
bijvoorbeeld goedkope maaltijden, en
anderzijds heel speciﬁek selectief, door
studenten aan voorschotten, leningen en
studentenjobs te helpen.”

Samen met het optrekken van de gelden
voor studentenvoorzieningen blijft het
uitbreiden van de groep beursgerechtigden
de belangrijkste prioriteit van de VVS. “In
het algemeen vinden we immers dat men
te veel op de kleine groep beursstudenten
heeft gefocust – 18% van de studenten
waar men extra zaken voor regelt – in
plaats van op het feit dat die groep gewoon
te klein is.”
Slotsom: het gaat goed, voor de rest gaat
het slecht.
Meer info op http://www.ond.vlaanderen.
be of op http://www.vvs.ac
Joost

Verkeerd Geparkeerd?
Parking Kantienberg betalend
Voor de vele studenten die het openbare
vervoer te min vinden en ﬁetsen stijlloos,
is het slijkerige, pokdalige lapje grond aan
de Kantienberg een welkome haven om
de heilige koe te parkeren. Dicht bij de
belangrijkste sites van de universiteit, zelden
volzet en bovenal enorm gratis. Een arme
student heeft wel betere dingen te doen dan
de stadskas spijzen. Nieuwe velgen voor
zijn Golfje kopen, bijvoorbeeld. Aan alle
sprookjes komt helaas een einde, sinds 24
mei jongstleden is de parking betalend.
De Universiteit is samen met de
Artevelde Hogeschool eigenaar van het
onlangs aangekochte parkeerterrein
op de Kantienberg. In afwachting
van een deﬁnitieve bestemming voor
het verloederde lapje grond – een
spliksplinternieuw studentenhome naar
men zegt – gaf men het in vruchtgebruik
aan NV Kinepolis, uitbater van de
nabijgelegen Decascoop. “Hoera”, dachten
die, “parkeerplaatsen dicht bij onze deur!”
Maar dat was niet genoeg voor de snode
kapitalisten. Ook als er geen vertoningen
zijn, wilden ze hun parkeerplaats zien
renderen en dus schakelden ze een
parkeerbedrijf in voor de praktische
beslommeringen van de exploitatie. Nu
vraagt Parketing NV een volle euro per
drie uur aan al wie zijn ros kwijt wil op de
parking in kwestie.

vrij kan beschikken.
Op 27 april jongstleden stuurde de
persdienst van de universiteit een
ronkend persbericht de wereld in. “Zowel
het personeel als de studenten” zouden
dankzij hun ingenieuze onderhandelings
technieken gratis ende voor niets kunnen
parkeren. Meer dan een sticker afhalen,
een kleine formaliteit, was niet nodig. Het
enthousiasme onder de studenten was
ongezien, denken we. Tot De Standaard op
15 september wist te vertellen dat alle 200
parkeervignetten al uitgedeeld waren, aan

Barricaden

Ofﬁcieel wachtte de universiteit op de
deﬁnitieve inschrijvingscijfers, die pas op
15 oktober bekend raken. Beetje lullig,
aangezien de vraag bij de studenten
onmiskenbaar is.Daarnaast voert Kinepolis
ook nog een telling uit om te zien hoeveel
plaatsen effectief op dit moment bezet
worden. Na die telling zou de universiteit
eventueel ook aan studenten vignetten
verstrekken. Op de bevoegde diensten kon
men ons nog geen uitsluitsel geven over
de uiteindelijke beslissing. Telkens werd
de hete aardappel doorgeschoven naar de
superieuren.

Grootkapitaal

Toch zwichtten unief en hogeschool
niet volledig voor het grootkapitaal. Ze
verkregen dat 60% van de zevenhonderd
parkeerplaatsen voor hun personeel
en studenten tijdens de kantooruren
voorbehouden zou worden. Dertig
procent voor de UGent en, zoals het bij
een salomonsoordeel betaamt, dertig voor
de Artevelde Hogeschool. In concreto
heeft de universiteit dus tweehonderd
plaatsen tot zijn beschikking waarover ze

Prinselijk bezoek
We kunnen ons 20 september 2004
levendig voorstellen: een paar klasjes
uit de nabijgelegen basisschool met
tricolores, enkele verloren gelopen
bejaarden en een cameraploeg uit
Vilvoorde die zelf ook niet echt wist wat
ze nu weer kwamen doen. Een bezoek
van het prinselijk paar Filip en Mathilde

anoniem wil blijven – ons te vertellen.
Toch blijft de parking op de Kantienberg
nog relatief goedkoop in vergelijking
met de andere centrumparkings. Stad
Gent vraagt tussen de 2 en 4 euro per
uur, meer dan het dubbele. Velen stellen
zich ook de vraag of het opportuun is
om de vignetten eerst aan het personeel
te verstrekken. Zij beschikken immers al
over meerdere andere parkeerterreinen
in de buurt van hun faculteiten.
Alleen faculteiten Wetenschappen en
Toegepaste Wetenschappen beschikken
niet over een eigen parkeergarage.
“Altijd weer zijn de studenten de dupe”,
mompelt men in de wandelgangen.
Toch kan niet gezegd worden dat de
universiteit geen inspanningen doet voor
studentenmobiliteit, al trekt ze wel voluit
de kaart van de ﬁetsers.

personeelsleden weliswaar. De studenten
vertegenwoordigers protesteerden heftig,
de studentenpopulaite gromde.
“Na de superboetes, de verkeersbelasting en
de hoge accijnzen is dit de zoveelste aanslag
op portefeuille van de arme student die zich
geen Lijn-abonnement kan veroorloven”,
weet A. – een student geschiedenis die
omwille van zijn juridische verleden
aan de Universiteit Gent lokt altijd
wel een publiek. Wij konden er helaas
niet bij zijn - ons vervloekte dossier bij
Staatsveiligheid, weet u wel.
Prinses Mathilde zag er bijzonder fris
uit. Tweemaal geworpen en toch nog
een dergelijk voornaam voorkomen, het
verdient ons respect. Toch stal vooral onze
kroonprins de show. Kunstig veinsde hij

Het lot van de gemotoriseerde student ligt
in de handen van de universitaire casanova
en logistiek directeur, Dirk Mangeleer.
Die liet echter al weten dat de studenten
pas aan de beurt zouden komen “als er
geen werknemers kandidaat meer zijn”.
Werp op die barricaden!
Matthias Jacxsens
interesse en liet hij zich rondleiden in
het nieuwe onderzoeksgebouw van de
UGent en het Vlaams Interuniversitair
Instituut voor Biotechnologie (VIB).
Het universitaire persbericht zag in de
visite een “interesse en steun aan de
biotechnologische wetenschappen”. Wij
zagen vooral niet in waarom we niet naar
de broodjeslunch mochten. (mj)
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Vlaamse webpionier Robert Calliau
In het mondaine Genève vind je naast de beau monde
ook een ander uiterste: fysici. Het CERN, het grootste
laboratorium voor deeltjesfysica ter wereld, is daar
gevestigd. In dit verloederd oord kan je ook ingenieurs
en informatici ontwaren. Naar één van hen zijn wij op
zoek: Robert Cailliau, mede-grondlegger van het World
Wide Web, heeft daar immers al 24 jaar lang zijn kamp
opgeslagen.
Robert Cailliau blijkt een parel van de
Gentse alumni te zijn. Afgestudeerd in
1969 als burgerlijk werktuigkundig en
elektrotechnisch ingenieur en beroemd
geworden als een informaticus in een
natuurkundige wereld. In 1990 stond
hij immers mee aan de wieg van het
World Wide Web. Hij wordt samen met
de Brit Tim Berners-Lee als vader van
www beschouwd. Genoeg stof voor een
gesprek.
Hoe kwam u eigenlijk als werktuigkundig
ingenieur in de computerwereld terecht?
Cailliau: “Mijn professionele carrière
begon ik met een doctoraatsthesis over
stromingsleer en ventilatoren. Op dat
moment zocht men meer precisie in de
metingen, dus ik ging alles digitaliseren.
Dit gaf veel nauwkeuriger resultaten
maar was ook heel wat rekenintensiever.
Qua precisie won ik een factor 10, maar
de rekentijd schoot ook de hoogte in.
In plaats van een namiddag namen de
berekeningen al vlug een week in beslag.
Automatisering en computerisering werd
dus onontbeerlijk.”
“Op dat moment hadden we in Gent
wel maar 1 computer. Wacht, misschien
lieg ik wel en was er nog een tweede bij
professor Vandepitte. In ieder geval, onze
IBM had maar liefst 64 kilobyte geheugen.
Ook stond er een plotter op ons beestje.
Noodzakelijk voor mijn werk was dat ik
wat bijleerde over databases. Ik wist toen
nog niet eens wat dat woord betekende en
besloot naar Amerika te trekken.”
Hoe vielen de studies in de VS mee?
Cailliau: “Dat was een grote eye-opener
wat betreft de interactie tussen proffen
en studenten. Maar qua inhoud was
het waarschijnlijk niet nodig zo ver
weg te gaan. Nu nog steeds hebben veel
Europeanen de reﬂex : als we het niet in
eigen land vinden, trekken we de grote plas
over. Ontzettend dom. Je zou beter over
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de Europese grenzen kijken. In Stockholm
had ik zonder enig probleem ook mijn
gading kunnen vinden. Oké, ik moet wel
toegeven dat Europa in de computerwereld
soms een lilliputter is. Software valt nog
mee en in telecommunicatie (GSM,
Bluetooth) horen we bij de top. Hardware

is echter een grote ﬂop. Daarom dat
computerschermen nog steeds – onwettig
– in inches worden verkocht. De dag
waarop ik een monitor kan kopen
met afmetingen in ronde millimetergetallen, dan staat Europa waar het moet
staan. Maar toch kan je ook hier genoeg
noodzakelijke kennis vergaren. Daarom,
een oproep aan alle studenten: trek niet
naar de VS, maar kijk eerst in Europa eens
goed rond.”
Hoe kwam u dan in het fysica-web van
het CERN terecht?
Cailliau: “Na mijn Master of Science in
Michigan, kwam ik terug naar Belgie

en ging ik in het laboratorium voor
regeltechniek werken. Axel Daneels, ook
een oud UGent-student, kwam in Gent
iemand zoeken die kon meewerken aan de
controle van de PS-Booster.” (Dat is een
kleine deeltjesversneller die nu nog steeds
op het CERN gebruikt wordt, nvdr).
“Als begeleider van een van mijn
thesisstudenten kwam ik toen ook aan
het CERN in Geneve terecht. Kort daarop
kreeg ik er een positie als fellow (jonge
afgestudeerden met tijdelijk contract)
en 3 jaar later werd ik dan staff. Voor de
besturingssystemen van de versnellers
hadden ze veel informatici nodig.
Doordat er zoveel mensen werkten,
was het onmogelijk iedereen te leren
kennen. Om infomatie te delen moesten
er kleine notities worden doorgegeven,
een soort post-its. Toen begon ik ook aan
mijn documentatiesysteem te werken.
In diezelfde personeelspiek kwam ook
Tim Berners-Lee de eerste maal naar het
CERN. Volgens mij kreeg hij toen ook
zijn eerste idee voor het Web. Vreemd
genoeg heb ik het Tim wel nooit gevraagd.
Hij moest met een bepaalde computer
werken, terwijl zijn documentatie zich een
heel pak verder op een tweede computer
bevond. Het heen en weer lopen tussen de
twee computers was natuurlijk tijdverlies.
Een netwerk zou veel handiger zijn.
Hoe kwam u de rest van de tachtiger
jaren door?
Cailliau: “In 1986 besloot het management
dat
de
documentatiesystemen
geüniformiseerd moesten worden. Er
werden toen meer dan 20 verschillende
systemen aan het CERN gehanteerd
en niemand raakte nog wijs uit die
knoeiboel. Ik kwam, als leider van Ofﬁce
Computing Services, aan het hoofd
van dat project te staan. In 1988 sloot
ik dan ook het allereerste contract met
Microsoft. Jammer genoeg weer een
stommiteit. Toen heb ik ook Bill Gates
ontmoet. Geïnteresseerd vroeg ik hem
waarom hij nieuwe lettertypes voor zijn
systemen gebruikte, terwijl die van Adobe
volstonden. Een technische blabla-uitleg
volgde. Tussen het dessert en de kofﬁe heb
ik dan maar eens vriendelijk geknikt op
zijn onzinnige uitleg. Later hoorde ik het
enige echte belang en dat was - zoals altijd
natuurlijk - geld.”
Komen we nu dan eindelijk bij het Web

iau ontrafelt zijn leven
terecht?
Cailliau: “Al jaren had ik een idee over het
versturen van documenten met netwerken,
maar nooit kwam het ervan. Niemand
wou er zich mee bezighouden en ikzelf, in
mijn leidinggevende functie, had geen tijd.
Maar daar kwam, als een godsgeschenk,
een nieuwe herstructurering bij CERN. Ik
werd overgeplaatst naar Electronics and
Computing for Physics en had plots tijd
om zelf mijn plannen eens onder de loep
te nemen. Een paar jaar daarvoor was ook
Tim (Berners-Lee) terug bij CERN terecht
gekomen. Iemand gaf mij een seintje dat
ook hij aan iets analoogs bezig was. We
vergaderden en besloten samen een systeem
te ontwikkelen en ons idee te promoten.
In 1990 stelden we een eerste systeem
voor het CERN-documentatiesysteem
voor. Tim had een prototype gemaakt op
een Next-computer en zijn eerste browser
heette WorldWideWeb. Hij schreef ook
het hypertext-protocol (http). Later begon
ikzelf nog de eerste Macintosh-browser te
schrijven. The Web was born!”

“In 1988 sloot ik het
allereerste contract
met Microsoft”
Denkt u dat het nieuwste CERNparadepaardje, de GRID, ooit zou
kunnen wedijveren met uw ontdekking
als grootste IT-verwezenlijking van het
CERN ? (In het GRID-netwerk zouden de
computers die op het netwerk aangesloten
zijn ook elkaars computerkracht kunnen
gebruiken. Voor de nieuwe reusachtige
deeltjesversneller LHC op CERN lijkt dit
broodnodig, nvrd).
Cailliau: “Het grote verschil met het Web
is dat het hier verre van een nieuw idee
is. Al in de jaren ´70 gebruikten enkele
Franse onderzoekers zo een systeem
om de Amerikaanse coderingstechniek
belachelijk te maken. De Amerikanen
beschouwden
hun
encryptie
als
onbreekbaar, terwijl het Franse netwerk
maar een weekje nodig had om ze te
kraken. Ook ik kon met mijn oude NeXTcomputer in de jaren ‘70 hier op CERN een
andere computer aansturen. Dat leek ook
al wat op het GRID. Bovendien denk ik
dat de wereld niet klaar is voor het GRID.
Voor wetenschappelijke doeleinden als de
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LHC of voor de medische wereld kan het
GRID wonderen doen en wellicht zullen
daar geen problemen optreden. Ook voor
grootschalige commerciële doeleinden
als vliegtuigbouw heeft de GRID een
toekomst. Dat kan goed georchestreerd
en gecontroleerd worden. Maar het GRID
voor iedereen, dat lijkt me te vermijden.
De misbuiken zouden veelvuldig en
oncontroleerbaar zijn. Als je nu al ziet
welke privacy-schendingen er op het Web
circuleren, dan houd ik mijn hart vast voor
de mogelijke gevolgen van het GRID.”
Na uw gloriedagen hebt u vast niet op uw
lauweren gerust, maar nog ander werk
verricht. Waarmee bent u de laatste tien
jaar zoal bezig geweest?
Calliau: “De eerste jaren heb ik me vooral
bezig gehouden met de consolidatie van
het Web. Ik heb meegewerkt aan het
opzetten van het Web Consortium met
de hulp van de Europese Commissie,
en heb www-conferenties opgericht en
mee geleid. Zo hoopte ik het Web – qua
vorm dan – op het goede pad te krijgen
en te houden. Ik denk dat we daar nu in
geslaagd zijn en dat het Web veilig is voor
de toekomst.”
“Nu houd ik me nog vooral bezig met de
externe communicatie : exhibities, public
relations… Zoals met de boeken van Dan
Brown. Zijn Angels and Demons neemt
plaats in het CERN, maar zijn beschrijving
ervan is zo met de haren gegrepen
dat je de rest van het boek ook al niet
meer kunt vertrouwen. Ik moet nu zijn
verhaal counteren met een tekst waarin
de onwaarheden worden lootgelegd. En
tja, natuurlijk ben ik ook verplicht veel
interviews te geven.”
Volgens Dan Brown ziet het high-tech
deeltjesfysica-labo er overigens ongelooﬂijk
modern en indrukwekkend uit. De
realiteit is wel anders. In werkelijkheid
huizen de Geneefse fysici in een hoop
pre-fab gebouwen en containers, die qua
lelijkheid mijlenver boven onze eigenste
universitaire gebouwen uitsteken.
Fictie, weerlegd
webpionier.

door

een Vlaamse
Pieter

Het Boerenkot is niet meer. De Faculteit
Landbouwkundige
en
Toegepaste
Biologische Wetenschappen heet vanaf
dit academiejaar immers “Faculteit Bioingenieurswetenschappen”. Die nieuwe
naam komt er na overleg met de Leuvense
universiteit, die ze voortaan ook gebruikt.
De naamsverandering drong zich op
“om beter overeen te stemmen met de
huidige wetenschappelijke activiteiten
van de faculteit”.
×
Johan
Taeldeman,
professor
Nederlandse Taalkunde en een autoriteit
in Vlaanderen op het vlak van fonologie
en dialectologie, neemt op 60-jarige
leeftijd afscheid van de Universiteit Gent.
Op 30 september 2004 werd hij gevierd
met een emeritaat en de aanbiedening
van een liber amicorum.
×
Sinds 1 mei 2004 is Jef Tavernier,
voormalig Vlaams minister van
Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelin
gssamenwerking (Groen!), academisch
consulent aan de Universiteit Gent.
Hij wordt aangesteld in de vakgroep
Management
en
Organisatie
van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde. De universiteit hoopt
dat zijn “pedagogische kwaliteiten”
en “belangrijke praktijkervaring” van
pas komen voor zijn opdracht in het
vakgebied politieke besluitvorming van
de specialisatiemaster Management voor
Overheidsorganisaties.
×
Deze zomer werden 190 studentenkamers
in Home Vermeylen opgeknapt. Wanden
en plafonds kregen een nieuw likje
verf, de linoleum vloerbekleding werd
gerenoveerd en de kamers werden
van nieuwe kleerkasten voorzien. De
homestudenten kunnen nu zich ook aan
vers geschilderde gordijbakken vergapen.
Olé olé.
Rien Emmery
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Nieuw studentenhuis ﬁkt maar drie uur
Als ‘t nog lang zal duren, zal ‘t rap gedaan zijn
Niemand in Studentenhuis De Brug die het gelooft, maar in
oktober 2005 kan de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) zijn
hebben en houden verhuizen naar Studentenhuis Kolenkot, de
oude thermische centrale van de Universiteit Gent. Dat beweert
architect Firmin Mees. Volgende maand moeten de werken
beginnen. Een wonder, want deze vakantie rees er opeens een
tekort van 300.000 euro.
Alvorens u te overstelpen met
onsamenhangende gegevens, vlug nog
een historisch overzicht. Donderdag 23
maart 2000 was een glorieuze dag voor de
studentenverenigingen. Toen slopen een
vijftigtal studenten ’s morgens vroeg het
rectoraat binnen om zich comfortabel te
nestelen op de zesde verdieping. Enkele
uren later zou daar de Raad van Bestuur
vergaderen. De studenten sleepten een
tapinstallatie naar boven en begonnen
alvast te zuipen. De heren universitaire
bestuurders vielen uiteraard steil
achterover toen ze dat zootje ongeregeld
in hun chique zetels aantroffen.

Ratten

“Wij eisen een nieuw studentenhuis”,
zegden de studenten ferm. Gelijk hadden
ze, want De Brug stond toen al ettelijke jaren
op instorten. Toenmalig rector Jacques
Willems was danig geëmotioneerd door
de boude daad van de studenten, maar
zij waren onvermurwbaar. De bezetting,
die 24 uur zou duren, had uiteindelijk
wel resultaat. De unief zou de voormalige
stookplaats een nieuwe bestemming
geven als studentenhuis. En de studenten,
die hadden ondertussen toch maar eens

gecantust in het rectoraat. Het was meteen
de laatste bezetting tot nu toe.
In februari 2003 riep Schamper (nummer
410) op het rectoraat terstond opnieuw
te bezetten omdat er nog altijd niets aan
de toestand was veranderd. Daardoor
waren rector André De Leenheer en vicerector Marc De Clercq nogal in hun gat
gebeten. De Clercq stuurde een sussende
lezersbrief naar Schamper waarin hij
beweerde dat de werken aan de stookplaats
in maart 2004 zouden beginnen. Nou, het
is nu oktober 2004 en om eerlijk te zijn
hebben wij buiten een paar ratten in het
toekomstige studentenhuis niet veel meer
zien bewegen.

Bedrijfswagen

In het begin van de vakantie werd
eindelijk een aanbesteding uitgeschreven.
Dra is alles in orde, dacht iedereen toen.
Verkeerd gedacht. De twee offertes die de
unief binnenkreeg, zaten op hun minst
zomaar eventjes 300.000 euro boven het
begrote budget. De reden? “De unief heeft
de kost van de staalprijzen onderschat”,
zegt Philippe De Backer, afscheidnemend
studentenvertegenwoordiger
in
de
Raad van Bestuur en lid van de
Bouwcommissie. Architect Firmin
Mees legt de schuld echter niet
bij de UGent: “Die onverwachte
meerkost was het gevolg van een
plotse en niet te voorziene stijging
van de wereldwijde marktprijzen
voor staal en alle afgeleide
producten.”
Dat was een lelijke streep door de
rekening van iedereen die achter
het project stond. 300.000 euro, dat
zijn zo’n 12 miljoen oude Belgische
franken. Daar kunnen wij bij
Schamper 150.000 exemplaren
mee drukken. Of ieder redactielid
een bedrijfswagen kopen. Véél, héél
veel geld dus. Gelukkig loopt het
in het rectoraat niet vol kiekens.
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Creatieve oplossingen als “Ach, dan doen
we het wel zonder dak” werden dus niet
ten berde gebracht. “De besparingen die
zijn doorgevoerd, hebben geen directe
weerslag op de functionaliteit van het
ontwerp. De besparingen gebeurden
hoofdzakelijk in de sector van de
klimaatregeling en de lichtarmaturen die
vrij duur werden aangeboden door de
aannemer”, zegt Mees.

Schitterend idee

Concreet komt het erop neer dat de verf
slechts drie uur een brand kan weerstaan,
en geen vijf uur, zoals oorspronkelijk
gepland. Studentenhuis Kolenkot kan dus
maar drie uur ﬁkken eer het gebouw om
zeep is. Een ander folieke dat geschrapt
werd, is de airco in de pc-klas. De plannen
die Mees drie jaar geleden voorstelde,
verschillen wel enigszins van het huidige
bouwplan. Bepaalde ideeën bleken
praktisch (lees: ﬁnancieel) niet haalbaar.
Zo zijn de expositieruimtes in de silo’s
gesneuveld en zal studentenradio Urgent
niet langer de bovenste verdiepeing
in beslag nemen. “Verder zijn er geen
wijzigingen meer geweest”, zegt Mees. “Of
toch wel: er zijn twee liften bijgekomen.”
Hoe machtig is dat niet.
Die wijzigingen waren echter niet genoeg
om het gat dicht te rijden. Gelukkig kwamen
de studentenvertegenwoordigers toen met
een schitterend idee op de proppen. “Vorig
jaar hielden we 75.000 euro over van het
fonds voor Bijzondere Voorzieningen voor
Studenten”, zegt Philippe De Backer. Met
dat fonds worden studentenprojecten als
de cultuurcheques en de informatiegids
Gent Verkend geﬁnancierd. “Doordat niet
alle cultuurcheques gebruikt werden, was
er nog geld over. Omdat het toch te laat
is om er nog een nieuw project mee op te
starten, stelden wij dat geld ter beschikking
voor het studentenhuis”.
De studenten hebben niet alleen hun
goede wil getoond, de kans zit er ook in
dat ze die 75.000 euro binnen vijf jaar weer
krijgen. “Die 75.000 is een provisioneel
krediet. Dat wil zeggen dat het maar
gebruikt zal worden bij geldgebrek”, legt
De Backer uit. “Als over vijf jaar blijkt
dat het geld niet nodig was, gaat dat
geld gewoon terug naar het budget voor
speciale studentenprojecten.”
Allez, met een beetje chance is er
dus volgend academiejaar een nieuw
studentenhuis. ’t Werd verdomme tijd.
Van der Mensbrugghe

Studentenkring Politeia staat op straat
Drie weken geleden kregen de studenten van de
faculteitskring Politeia te horen dat ze hun lokaal moesten
verlaten. Zonder veel poespas werd Politeia uit zijn kelder
op de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen gekegeld.
“Onveilig”, geeft het decanaat als reden. “Schandalig”,
gromt Ruben Brondeel, preses van Politeia.
Politeia, de studentenkring van de Pol &
Soc, had zijn secretariaat in de kelder van
de faculteit. Jarenlang werd daar geen
probleem van gemaakt. Voormalig decaan
Ruddy Doom was te druk bezig met redden
van de wereld om zich te bemoeien met
de huisvesting van de studentenkring. Ze
zaten daar goed en ze konden daar blijven
zitten. Doch, de afgelopen maanden doken
geruchten op dat Politeia wel eens uit die

bij zichzelf, op de faculteit weten ze dat
vaneigens al drie maanden en ik krijg
het twee weken voor de start van het
academiejaar te horen. “Dat is een ferme
merde”, klaagt Brondeel. “Volgende
week (van de week, nvdr) hebben wij
boekenverkoop en we hebben niet eens
een lokaal om onze boeken aan de
studenten te verkopen.” Politeia zal de
boekenverkoop daarom in Studentenhuis

decanaat.” Kon het decanaat dan niet voor
een alternatief zorgen? “Helaas niet”, zucht
Vincke. “Onze gebouwen zitten al vol
assistenten, professoren en onderzoekers.”
Wat Vincke wel had kunnen doen, was
Politeia vroeger inlichten. “Tja, wij
wisten zelf ook lange tijd van niets”,
verontschuldigt hij zich. “Eind augustus
werd ik op de hoogte gesteld.” Waarom
kreeg Brondeel dan maar half september
te horen dat zijn kring op straat stond?
“Kijk, ofﬁcieel word ik morgen (vrijdag 1
oktober, nvdr) pas decaan. Ik ben niet op
de hoogte van de manier waarop met de
studenten gecommuniceerd wordt.”
Toch blijft het raar dat niemand met
een alternatief op de proppen kan
komen. Waarom zou Politeia voorlopig
bijvoorbeeld niet in een container
kunnen kruipen, zoals de VPPK op de
Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen? “Dat zou een idee kunnen
zijn, maar waar zet je die container dan?”
repliceert Vincke. “Op de ground zero
tussen de Rechten en onze faculteit is er nu
nog plaats, maar daar wordt binnenkort
gewerkt. Weet je, het is geen sinecure om
in historische gebouwen in het centrum
van de stad te zitten. Het is zeer moeilijk
om uit te breiden. De enige oplossing die
ik zie, is in één van de kelders van onze
gebouwen in de Korte Meer. Maar ook
daar kunnen technische installaties staan,
en dat moet eerst nog de Bouwcommissie
en het Bestuurscollege passeren.”
Vincke schuift de hete aardappel dus door
naar de Directie Gebouwen en Facilitair
Beheer. “De faculteiten hebben weinig
armslag”, bekent hij. “Wij zijn afhankelijk
van beslissingen die boven ons hoofd
genomen worden. Dat er geen rekening
gehouden werd met de studenten, ligt niet
aan ons.” Vincke drukt ons op het hart
dat hij geen kwade bedoelingen heeft. “Als
het aan mij zou liggen, krijgt Politeia een
lokaal”, stelt hij.

kelder zou kunnen vliegen. Drie weken
geleden kreeg Ruben Brondeel, preses
van Politeia, het harde verdict te horen: de
kelder was niet langer geschikt om er een
studentenvereniging in te steken.
Brondeel kreeg dat niet eens via ofﬁciële
kanalen te horen. Het was de studentenvertegenwoordiging die hem op 15
september 2004 het onheilsbericht
meedeelde. Godverdomme, vloekte hij

De Brug houden.
Als we Johny Vincke vragen waarom
Politeia uit zijn lokaal gezet is, antwoordt
hij: “De Directie Gebouwen en Facilitair
Beheer heeft beslist dat de kelder waarin
Politeia zat, niet langer toegankelijk was
omdat er zich technische installaties in
bevinden”, vertelt Vincke. “De studenten
moesten er weg om veiligheidsredenen.
Dat was niet de beslissing van het

Brondeel blijft alleszins niet stilzitten.
Samen met Hans Pijpelink, voorzitter
van
het
Faculteitenkonvent,
en
studentebeheerder Nicholas Courant
wordt in overleg met het rectoraat naar
een oplossing gezocht.
Van der Mensbrugghe
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Onterecht semestersysteem in de Le
In mei van vorig academiejaar ontstond er in de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte grote verwarring over de
invoering van het semestersysteem. Niemand in de L&W
leek zeker te weten of die dit jaar in één ruk naar de tweede
kandidatuur en de licenties zou worden doorgetrokken.
Na een jarenlang debat over de voor- en
nadelen van het semestersysteem besliste
de universitaire Raad van Bestuur op 4 juli
2003 om semesterexamens institutioneel in
alle faculteiten in te voeren. Hiermee werd
eigenlijk de tot dan toe geldende gewoonte
van facultaire autonomie, zoals die ook in
het Onderwijs- en Examenreglement is
vastgelegd, met de voeten getreden. De
beslissing van 4 juli 2003 had echter enkel
betrekking op de studenten die dit jaar in
hun eerste bachelor zitten. Zoals directeur
Onderwijsaangelegenheden Luc François
het in een mail aan een studentenvertegenwoordiger schreef: “voor de jaren in de
nieuwe structuur [...] heeft de academische
overheid beslist het semestersysteem te
veralgemenen”.

Betoging

Tot vorig academiejaar hadden de Rechten
en de Letteren en Wijsbegeerte als enige
bastions het jaarsysteem weten te behouden.
Die twee faculteiten stelden zich vorig
jaar dan ook het hardnekkigst op tegen
de invoering van het semestersysteem.
Vooral de rechtenstudenten waren er
op gebrand hun geliefde jaarsysteem te
behouden. Studentenkring het Vlaams
Rechtsgenootschap (VRG) en studente
nvertegenwoordigers organiseerden een
enquête, een petitie en zelfs een betoging
aan het rectoraat - al kon dat, zoals we
weten, de uiteindelijke beslising op 4 juli
niet beïnvloeden.
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
had zich echter al lang voor juli 2003 bij
de invoering van het semestersysteem
neergelegd. Op 11 december 2002
diende de faculteitsraad, zoals elk jaar
in december, een advies te geven over de
indeling van het volgende academiejaar.
Na een lange discussie besloot men
het jaarsysteem voor 2003-2004 nog te
behouden. Een passage over de invoering
van het semestersysteem “samen met
de grote BaMa-hervorming, waarbij
de indeling in semesters op hetzelfde
ogenblik kan doorgetrokken worden tot
de overige academiejaren” werd toen nog
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uit het advies geschrapt.
Toch beweert L&W-decaan Johnny
Devreker op de Raad van Bestuur van
21 februari 2003 dat de faculteitsraad
heeft geopteerd “voor een invoering jaar
per jaar van het semestersysteem naar
aanleiding van de invoering van de BaMastructuur”. Wanneer op die Raad van
Bestuur blijkt dat de Faculteit Rechten
voet bij stuk houdt en nog steeds het
jaarsysteem opeist, vraagt een studentenv
ertegenwoordiger een nieuwe discussie in
de faculteitsraad L&W.
Aangezien men op dat moment
immers nog vasthoudt aan de facultaire
beslissingsmacht, zou ook de L&W haar

“Niemand heeft een
woord gerept over hoe
dat semestersysteem er
precies moest uitzien”
jaarsysteem kunnen behouden. Decaan
Devreker belooft de kwestie nog eens ter
sprake te brengen en vermeldt nogmaals
foutievelijk dat de beslissing al genomen
is.
Uiteindelijk beslist de Raad van Bestuur
dat de faculteiten Rechten en Letteren
en Wijsbegeerte zich over hun standpunt
moeten “beraden” tegen de ﬁnale
vergadering van 4 juli 2003.

Fout

De faculteitsraad L&W doet dit op 5 maart
2003 - al beraadt ze zich eigenlijk over een
beslissing die, omdat ze uit het verslag werd
geschrapt, nog niet genomen is. Opnieuw
barst een discussie los over het al dan niet
invoeren van het semestersysteem, waarbij
verschillende raadsleden pro en contra’s
van beide indelingen van het academiejaar
overlopen.
En dan gebeurt er iets ongewoons. De
decaan stelt voor “dat de vergadering zich

zou uitspreken over de herziening van
het besluit van 11.12.2002, stipulerende
dat het semestersysteem tegelijk met
de BaMa implementatie zou worden
ingevoerd”. Terecht protesteert studen
tenvertegenwoordiger Brecht De Smet
dat “de faculteitsraad van 11.12.2002 in
zijn besluit geen enkele verwijzing naar
de invoering van het semestersysteem
had opgenomen. Die passage werd juist
geschrapt.” Devreker beseft zijn fout en
stelt daarna voor te stemmen over het
punt: “invoering van het semestersysteem
samen met de implementatie van de
BaMa-hervorming, vóór of tegen.” Waarna
de FR met 23 tegen 11 stemmen en één
onthouding dit punt goedkeurt.

Leugen

In mei van 2004 ontstaat, zoals gezegd,
verwarring onder de studenten L&W.
Een artikel over het semestersysteem in
de jongerenbijlage van De Morgen (28
april 2004) bevat namelijk deze passage:
“Alleen de huidige studenten van de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte en
de faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen
ook volgend jaar maanden aan één stuk
luieren en feesten om pas vanaf april in
gang te schieten. In die faculteiten wordt
het semestersysteem namelijk jaar per jaar
ingevoerd.”
De auteur van het stuk haalde zijn
informatie bij Philippe De Backer,
toenmalig studentenvertegenwoordiger
in het Bestuurscollege en gewoonlijk goed
geïnformeerd. Op 18 maart stelde De
Backer een vraag over de timing van de
invoering van het semestersysteem in de
L&W. In het verslag van de vergadering
staat dat verschillende studenten hem
gecontacteerd hadden “in de overtuiging
dat het semestersysteem vanaf het
academiejaar 2004-2005 over heel de
faculteit in één keer zou worden ingevoerd”.
De studentenvertegenwoordiger zegt
daarop dat hij zelf steeds van mening was
“dat het semestersysteem geleidelijk zou
worden ingevoerd, samenlopend met de
invoering van de BaMa”. Waarop zowel de
rector als de vice-rector De Backer gelijk
geven.
Ondertussen signaliseren de studente
nvertegenwoordigers in verschillende
opleidingscommissies van de Letteren en
Wijsbegeerte dat er lessenroosters worden

e Letteren en Wijsbegeerte
opgemaakt die voor alle studiejaren in
2004-2005, van eerste bachelor tot tweede
licentie, in het semestersysteem passen.
Zelf bellen we begin mei naar pedel
Arlet Renneboog, die verantwoordelijk
is voor de studentenadministratie van
de faculteit. Zij zegt ons dan weer dat
het semestersysteem wél gradueel wordt
ingevoerd.
Wanneer we de betrokkenen die stellig
beweren dat de invoering niet gradueel
is vragen naar de vergadering waarop
dat beslist is, verwijzen ze naar... het
faculteitsraadverslag van 5 maart 2003.
Behalve dan facultair onderwijsdirecteur
Jean Bourgeois. Wanneer we een student
hem mailt om uitleg, antwoordt hij
doodleuk: “het semestersysteem wordt
in één keer voor alle opleidingen en alle
opleidingsjaren ingevoerd. Dit is in de
Onderwijsraad en in de Raad van Bestuur
beslist”. Niet alleen een manifeste leugen,
maar exact het omgekeerde van wat
centraal onderwijsdirecteur Luc François
op hetzelfde moment beweert.

Semantiek

Interpreteerde Bourgeois de beslissing
van de Raad van Bestuur op 4 juli 2003
“om institutioneel in alle faculteiten een
uniform semestersysteem op te leggen”

de centrale beslissingen respecteren.
Laten we even terugkeren naar de
faculteitsraad L&W op 5 maart 2003.
In Schamper 415 schreven we dat de
L&W zich op 5 maart bij de semex had
neergelegd, maar met een “invoering
jaar per jaar [...], dus simultaan met
de oprukkende BaMa-structuur”. De
partizanen van het semestersysteem
beweren nu het tegenovergestelde, maar
in oktober 2003 protesteerde niemand
tegen deze bewoordingen.
We interpreteerden de beslissing van
5 maart als gradueel omwille van de
aangewende terminologie in het voorstel
waarover werd gestemd, namelijk een
“invoering samen met de implementatie
van de BaMa-hervorming”. De woorden
“samen met” wijzen met betrekking
tot de semestersysteemproblematiek in
zowat alle andere verslagen van raden en
commissies aan de UGent op een graduele
invoering van het semestersysteem.
Het voorstel van de decaan Devreker
op 5 maart gebruikt daarenboven exact
dezelfde bewoordingen als de geschrapte
passage van 1 december 2002. En zoals
eerder gezegd stelt Devreker die laatste
“beslissing” twee maanden later op de
Raad van Bestuur voor als “een invoering

semestersysteem - jaarsysteem”. Nergens
maakt de decaan duidelijk dat het zou
gaan om een beslissing over de indeling
van het academiejaar, laat staan over de
gradualiteit van het semestersysteem.
Zoals studentenvertegenwoordiger Brecht
De Smet opmerkt: “Wie het verslag
nauwkeurig naleest, zal bemerken dat de
discussie toen niet ging over HOE het
semestersysteem in te voeren, maar OF
we het wel gingen invoeren. Niemand
heeft een woord gerept over hoe dat
semestersysteem er precies moest uitzien.
Het enige wat we hebben beslist, is dat het
semestersysteem samen met de BAMAhervorming zou ingevoerd worden [...].
Het is onzinnig om in deze stemming
een pro- of contrahouding te zoeken ten
opzichte van een graduele invoering van
het semestersysteem, aangezien dit toen
helemaal niet aan de orde was. Wat is dan
de conclusie? Dat de faculteitsraad nog
over dit heikele punt moet stemmen”.
Het probleem is dat op de deadline voor het
vastleggen van een jaar- of semestersysteem
(“vóór 1 april voorafgaand aan de start
van het desbetreffende academiejaar”, art.
2 van het OER) ten tijde van de verwarring
al verstreken was. Want, in tegenstelling
tot een jarenlange gewoonte, heeft de
faculteitsraad L&W zich vreemd genoeg

Toeval, misverstand, slechte
communicatie - of erger?
misschien als een verplichting om eveneens
in alle opleidingsjaren semesterexamens
door te voeren? Goed mogelijk, want de
formulering is eigenlijk niet duidelijk.
Studentenvertegenwoordiger Philippe De
Backer deed op 24 oktober 2004 in de Raad
van Bestuur namelijk net het omgekeerde.
Op dat moment circuleerden plannen in
de Faculteit Rechten om meteen in alle
jaren tegelijk het semestersysteem op te
leggen, wat volgens De Backer “ingaat
tegen de beslissing van de raad van
bestuur om het semestersysteem gradueel
en samenlopend met de implementatie
van de BaMa-structuur in te voeren”.
Niemand in de vergadering spreekt hem
tegen in deze interpretatie, de vice-rector
zegt zelfs dat hij verwacht dat de faculteiten

jaar per jaar”. Met andere woorden, ook hij
interpreteert “samen met” als gradueel.

Heikel

Maar eigenlijk zijn dergelijke semantische
overwegingen niet nodig. Het agendapunt
over de semesterexamens op 5 maart
2003 is geenszins een beslissing over
de indeling van het academiejaar, zoals
die elk jaar in december genomen
wordt. De adviezen in december heten
gestadig “Advies met betrekking tot
de organisatie van het onderwijs in
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte”,
gevolgd door het academiejaar in kwestie.
Op 5 maart staat het punt over de semex
geagendeerd als “Bespreking problematiek

in december 2003 niet uitgesproken
over de indeling van daaropvolgende
academiejaar.
Toeval?
Misverstand?
communicatie?

Slechte

Of erger?
Het vervolg en de aﬂoop van de semestersoap
lees je in Schamper 425.
Rien Emmery
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Het Gele Gevaar aan de Leie
Fietsverhuur voor
studenten groot succes
Milieuvriendelijk, sportief
en verantwoordelijk voor
behoorlijk wat opwaaiende
rokjes: tegen een ﬁets
kan je echt niets hebben.
Bovendien kan je er bij de
vzw
StudentENMobiliteit
spotgoedkoop aan raken.
Dries Vrijders
Wie zich wel eens met de auto in Gent
waagt weet het al: het gele gevaar
bestaat niet langer uit een Mao-teksten
scanderende horde Chinezen, maar uit
vrolijk ﬁetsende studenten met lak aan
verkeersregels. Steeds vaker bedienen die
zich immers van de knalgele tweewielers
die de vzw StudentENmobiliteit ter
beschikking stelt. Hun ﬁetsverhuurproject
draait al drie jaar op volle toeren, en dat
begint zijn vruchten af te werpen: elk
nieuw academiejaar vinden meer en meer
studenten de weg naar de Kattenberg.

Glimmend

Als het aan vzw zelf ligt, verandert Gent
op termijn in een Peking aan de Leie.
“In theorie bestaat ons doelpubliek uit
alle vijftigduizend studenten van Gent”,
klinkt het daar ambitieus. Het succes
gaat alvast in stijgende lijn: “Studenten
huren meestal hun ﬁets gewoon door, en
ook nieuwe studenten komen hier steeds
vaker aankloppen. Intussen hebben we al
zo’n drieduizend ﬁetsen ter beschikking.”
Aan de bekendheid wordt ook nog ijverig
gewerkt: brochures en advertenties
moeten de student lokken. Bovendien
werd bekende mens Nic Balthazar gestrikt
om als peter te fungeren. Op grote borden
moet hij de student vrolijk lachend en
ietwat glimmend aansporen om het ook
eens te proberen.
Voor het geld hoef je het alvast niet te
laten: voor een proletarische 32 euro (en
50 euro als borg) krijg je een heel jaar
lang een stevige, goed onderhouden ﬁets
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onder je achterste geschoven en kan je met
wapperende hemdsmouwen de heuvels
van Gent afscheuren. Je kan er echter even
goed terecht als je een ﬁets voor één of
meerdere maanden wil. Voor 8 euro hoef
je al een maand lang niet meer sloom door
de straten te sjokken of de bejaarden op de
tram van je af te houden. Van een goeie
investering gesproken.

Brol

Dat de prijzen die van een voze appel en
een rot ei nauwelijks overschrijden is te
danken aan de steun van de stad Gent,
de universiteit en de hogescholen. Iets
goedkoops, van de UGent bovendien,
dat toch geen brol is? Onmogelijk, denkt
u, en u tovert zich de maaltijden in de
resto’s voor de geest. Herzie uw mening
dan maar. Waar vroeger nog oude ﬁetsen
opgelapt werden voor enkele jaren extra
dienst, stapt men daar nu langzamerhand
van af en koopt men elk jaar zo’n 700
nieuwe ﬁetsen aan. Het verhuren van
ﬁetsen loopt trouwens samen met een
tewerkstellingsproject van de vzw Ateljee.
Een tiental laaggeschoolden herstelt
en onderhoudt de ﬁetsen. Als je na een
nachtje uitgaan veel te vroeg wakker
wordt gerammeld door een wrakkige
rijwiel dat iets te enthousiast over de
kasseien dokkert, zal dat dus geen ﬁets van
StudentENmobiliteit zijn.

Wiewatwaar?

Als je zo’n ﬁets wil, is al wat je hoeft te

doen je gewapend met studentenkaart
en identiteitskaart naar de verhuurplaats
in de glazen watertoren aan de
Kattenberg begeven. Het nummer van
je bankrekening hou je ook best bij de
hand. In de ﬁetsverhuurplaats krijg je
dan, na het betalen van de waarborg en
de verhuurprijs, je eigen gemerkte ﬁets,
compleet met sloten. Makkelijk zat. In
principe kan je van dan af onbezorgd
tussen de tramsporen, het drukke verkeer
en over de kasseien van Gent laveren.
Loopt de huurperiode af, dan lever je
de ﬁets simpelweg weer in, en krijg je
de waarborg terug. Als je het ding in de
tussentijd niet al te veel beschadigd hebt,
natuurlijk.
In dat laatste geval kan je altijd terecht in de
herstelplaatsen. Naast de reeds bestaande
aan de Sint-Hubertusstraat zijn er dit jaar
twee nieuwe geopend: aan de Bargiekaai
in het Rabot, en aan de Campus BME bij
het station. Daar kan je zelf aan de slag
voor kleine herstellingswerken. Je betaalt
alleen de onderdelen. Voor de onhandigen
onder u: geen paniek, goede raad is er ook
gratis.
Wie meer informatie wil, surft naar http://
www.studentenmobiliteit.be. Daar vind
je ook de tarieven en het hele reglement.
Je kan ook bellen naar het nummer
09/269.18.98, of even langslopen bij
studentENmobiliteit zelf. U moest al weg
zijn.

Spookvakken pijn in de reet van de
IAJ-student
Vanaf 1 oktober onderwerpt de Gentse Universiteit zich aan
de fonkelnieuwe BaMa-hervormingen. Laat de uitbundige
euforie echter achterwege. Het nieuwe systeem zal immers
niet zonder het nodige bloedvergieten in voege treden, en
vooral de IAJ’ers riskeren in de klappen te delen.
De grote lijnen van de hervormingen zijn u
vast al tot in den treure uitgelegd geweest.
In het kort: de eerste kandidatuur wordt
vanaf nu de eerste bachelor. De verdere jaren
zullen progressief hervormen: volgend
jaar wordt tweede kandidatuur tweede
bachelor, enzovoort. De verandering
brengt een aantal structurele wijzigingen
mee. Zo verdwijnen een aantal vakken, die
vervangen worden door nieuwe vakken
met stukken hippere namen. Kwestie
van de huidige opleidingen een beetje
gestroomlijnder te maken.

Dommekloot

De problemen zijn er natuurlijk voor
de ongelukkige dommekloot in de
eerste kandidatuur, die zelfs aan twee
examenreeksen niet genoeg had om voor
al die poepsimpele vakjes te slagen. Indien
het om een écht domme dommekloot gaat,
vallen de problemen nog mee. In dat geval
is hij gewoon gebuisd, en begint hij dit jaar
in de eerste bachelor van zijn opleiding.
Hij neemt dan enige vrijstellingen mee,
gesteld dat die vakken nog bestaan.
Voor die dommekloot is het nog niet zo erg
als die vakken wegvallen. Maar je hebt ook
nog de categorie mensen die wel kunnen
slagen, maar gewoon liever op hun luie
reet zitten. Indien zij voor meer dan 20 van
de 60 studiepunten geslaagd zijn, kunnen
ze kiezen voor de IAJ-opleiding. Wat
betekent dat ze een aantal vakken mogen
kiezen uit tweede kandidatuur, en de
vakken waarvoor ze in eerste kandidatuur
faalden moeten hernemen. Eerstekanners
die voor meer dan 40 op 60 studiepunten
slaagden, kunnen kiezen voor cumul.
Speciﬁek voor volgend jaar betekent dat
dat de opleidingsonderdelen uit de eerste
kandidatuur in eerste bachelor afgewerkt
worden. Hier zit ‘m uiteraard de merde.
Stel dat je geslaagd bent voor een vak dat
niet meer bestaat in eerste bachelor. In dat
geval worden de behaalde studiepunten in
rekening gebracht bij het bepalen van je
IAJ-waardigheid, maar aangezien het vak

niet meer bestaat, zal je in eerste bachelor
toch een vak met een gelijk aantal
studiepunten moeten vervolmaken. Op
die manier wordt het opleidingsgedeelte
uit eerste bachelor uiteraard stukken
zwaarder, waardoor men minder vakken
uit tweede kandidatuur kan kiezen. Zo
verliest IAJ een groot deel van z’n nut.

Onduidelijkheid

Op het forum van de Vlaamse
Geschiedkundig Kring klaagt men er
alvast op los. Zowel de onduidelijkheid
vanwege de universiteit als de voornoemde
problemen bezorgen menige IAJ’er een
resem kopzorgen. “Ik ben voor de helft
geslaagd in eerste kandidatuur, maar
in eerste bachelor zal ik toch de nieuwe
vakken moeten herdoen. Ik kan slechts
3 van mijn 7 vrijstellingen gebruiken, en
mag enkel vakken uit tweede kandidatuur
kiezen die in tweede bachelor blijven
bestaan. Probleem is dat men nog niet weet
welke vakken zullen blijven bestaan, dat
wordt pas in oktober beslist.” Dat laatste
klopt niet, de lessenroosters voor tweede
bachelor liggen nu reeds vast. De uitspraak
toont wel aan dat de onduidelijkheid over
het nieuwe systeem groot is.
Niet alleen het verliezen van vrijstellingen
is een probleem. Studenten die een
cumulopleiding volgen, schrijven zich
zowel voor eerste kandidatuur als voor
tweede kandidatuur in - in tegenstelling
tot IAJ’ers die zich in eerste bachelor
moeten inschrijven. In dat geval zijn ze
verplicht examens af te leggen van vakken
die eigenlijk niet meer bestaan. Voor deze
spookvakken worden tijdens het jaar
geen colleges gegeven. De student moet
dus zelf zijn plan zien te trekken, nooit
een garantie op onverdeeld succes. En
de onduidelijkheid gaat zelfs nog verder:
volgens sommigen zouden ook IAJ’ers

met deze spookvakken geconfronteerd
worden.
Uiteraard zit ook de universiteit met het
probleem verveeld. Volgens een lesgever
is het vooral kwestie erop toe te zien
dat IAJ’ers geen al te zwaar programma
krijgen, doch niettemin een correcte
inspanning leveren om hun diploma te
halen. Bovendien bevestigt die lesgever dat
de regelgeving omtrent de problematiek
extreem vaag is, wat het vinden van een
sluitende oplossing bemoeilijkt. Neem
dus gerust aan dat hierover nog menig
woord zal vallen.

Oplossingen

Ondertussen probeert men voor de
studenten ofwel tijdelijke ofwel individueel
aangemeten oplossingen te vinden. Zo
gaan de verloren overdrachten eigenlijk
niet helemaal verloren: je zou ze in de
masters kunnen gebruiken, om vrijgesteld
te worden van bepaalde keuzevakken.
Gesteld dat je de masters haalt, natuurlijk.
Arlet Renneboog, pedel van de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte, wees er ook op
dat men bepaalde vakken kan combineren
om in het nieuwe systeem vrijstellingen te
bekomen.
Zo zou men bijvoorbeeld in de geschiedenis
één van de huidige praktische oefeningen
samen met een vrijstelling voor algemene
inleiding tot de geschiedbeoefening,
kunnen inruilen voor een vrijstelling voor
historische praktijk. Verder zoekt men
ook naarstig naar gelijkwaardige vakken,
waardoor vrijstellingen in het oude
systeem overgedragen kunnen worden.
Om de studenten enig inzicht te bieden in
deze problematiek organiseren de meeste
faculteiten infoavonden. Voor meer
informatie over deze avonden spreek je
best even met de pedel van je faculteit.
Gert

BaMa komt krakend en piepend
van de grond
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De nieuwe studentenvertege
Op 17 maart 2004 kon elke student
aan de UGent zijn vertegenwoordigers
kiezen in de Faculteitsraad, de Sociale
Raad en de Raad van Bestuur. Velen
waren geroepen, weinigen uitverkoren.
We vragen de nieuwe voorzitster van de
Sociale Raad en de studentenvertegenw
oordiger in het Bestuurscollege uit over
hun roeping.
Magali Feys en Matthias Laevens studeren
beiden rechten. Beiden hebben ze al een
geschiedenis wat onderwijsparticipatie
betreft: in hun middelbare school waren
ze hoge piefen in de leerlingenraad.
Beiden haalden ze op 17 maart ook
het hoogste aantal stemmen en zijn ze
even gemotiveerd om er het beste van te
maken.
Hoe zijn jullie er toe gekomen om jullie
kandidatuur in te dienen?
Feys: “Heel toevallig eigenlijk. Ik wou
me enkel kandidaat stellen voor de
faculteitsraad Rechten, en bij mijn
inschrijving vroeg men me of ik geen
interesse had voor de Sociale Raad. Er
waren op dat moment nog te weinig
kandidaten, en met dat scenario zouden
er voor die raad geen verkiezingen
doorgaan. Dat wou men vermijden, en

ik kreeg wat uitleg over de Sociale Raad.
Het sprak mij meteen aan, want ook al
is het een adviesorgaan: het behandelt
de studentenzaken, het is democratisch
samengesteld en wordt zelfs voorgezeten
door een student.”
“Tot dan toe dacht ik dat het mijn petje
te boven zou gaan en dat ik de capaciteit
niet had om verkozen te raken. Proberen
kon natuurlijk geen kwaad, en ik heb mijn
naam laten opschrijven. Daarna is het
een beetje uit de hand gelopen. (lacht)
Ondertussen ben ik natuurlijk al meer
ingelicht en besef ik dat de Sociale Raad
echt iets voor mij is. Ik ben bijvoorbeeld
ook verkozen als eerste opvolger in de
faculteitsraad Rechten, maar de Sociale
Raad wordt mijn prioriteit.”
Laevens: “In de middelbare school had
ik jaren in de leerlingenraad gezeten,
waarvan twee jaar als voorzitter. Toen
ik in Gent terecht kwam, zag ik in Gent
Verkend dat studentenparticipatie hier
ook bestond, zij het dan op een compleet
ander niveau en vanzelfsprekend over een
compleet andere materie. Ik voelde me
wel aangesproken, maar het probleem is
dat Gent iets groter is dan een secundaire
school. Ik was er van overtuigd dat het
ook voor mezelf een interessante ervaring
zou zijn, maar een dergelijke taak moet
je natuurlijk ook graag doen, anders is er
geen beginnen aan. Toen ik er eens met
Philippe De Backer over sprak, zei die dat
ik me zeker kandidaat moest stellen indien
ik gemotiveerd was. En als ik iets doe, wil
ik er natuurlijk ook voor gaan. Blijkbaar is
het gelukt.” (lacht)
Hebben
jullie
een
speciale
verkiezingscampagne gevoerd? Ook
buiten jullie eigen faculteit?
Feys: “Niet echt, enkel in de faculteit
Rechten. Tijdens mijn campagne voor de
faculteitsraad heb ik daar gewoon vermeld
dat ik ook opkwam voor de Sociale Raad.
Laevens: “Ik heb in totaal zo’n tienduizend
ﬂyers en een honderdtal posters gedrukt.
Ook heb ik persoonlijk zo’n zestig auditoria
bezocht om me voor te stellen, ook buiten
de faculteit Rechten. Na verloop van tijd
had ik het gevoel dat ik een cassette met
programmapunten aan het afspelen was.
(lacht)”
Hebben jullie al contact gehad met jullie
voorgangers, Iftara Mohammad en
Philippe De Backer?
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Feys: “Ja, natuurlijk, Iftara heeft me al
goed geïnformeerd over mijn taken en alle
dossiers al overgedragen. Ik heb ze wel nog
niet allemaal kunnen doornemen, want
ik heb na mijn tweede zit wat vakantie
genomen.”
Laevens: “De generatie studentenverte
genwoordigers die nu afscheid neemt,
is eigenlijk zo goed als voor de leeuwen
gegooid. Nu is dat volledig anders, de
nieuwe verkozenen hebben al veel contact
gehad met de anciens om dossierkennis
op te doen. Bart Meulemans vervult
bovendien zijn tweede mandaat in de
Raad van Bestuur, dus de continuïteit is
verzekerd.”
Denken jullie dat jullie functie te
combineren valt met jullie studies?
Feys: “Oorspronkelijk dacht ik van wel,
maar ik denk dat ik toen heel optimistisch
was. Ik zal in elk geval hard moeten
werken. Als er wat druk op zit, gaat
alles bij mij sowieso wel beter. (lacht)
Ik heb me ook binnen het jaarbestuur
van mijn faculteitskring VRG (Vlaams
Rechtsgenootschap, nvdr) - waar ik twee
jaar studiepreses was - geen kandidaat
meer gesteld om me voor mijn taak als
voorzitster vrij te maken.”
Laevens: “Ik weet goed dat het een
moeilijke combinatie zal zijn, maar
mijns inziens toch niet onmogelijk. Ik
had de voorbije twee jaar dan wel eerste
zit, maar ik ben niet zeker of dat deze
keer gaat lukken. Enerzijds hebben we
als studentenvertegenwoordigers wel een
speciaal statuut, vergelijkbaar met dat
van topsporters, om in noodgevallen een
soepeler examenregeling te verkrijgen.
Anderzijds willen we daar ook geen
misbruik van maken, en solidair blijven
met onze medestudenten.”
Is het toevallig dat jullie allebei
rechtenstudenten
zijn,
en
dat
het
omkomstpercentage
bij
de
studentenverkiezingen in de Rechten
erg hoog lag? Zijn rechtenstudenten zich
meer bewust van hun democratische
rechten bij verkiezingen?
Feys: “Misschien komt het gewoon door
onze goeie campagnes? (lacht) Nee, alvast
voor een faculteitsraad is dat zeker zo.
De studentenvertegenwoordigers in de
faculteitsraad hebben bijvoorbeeld, onder
meer via een betoging in samenwerking
met het VRG, een graduele invoering van

egenwoordigers geroosterd
het semestersysteem afgedwongen. Dat
heeft bij rechtenstudenten waarschijnlijk
tot het besef geleid dat ze via hun
vertegenwoordigers werkelijk wel een
stem hebben.“
Laevens: “Eén van onze troeven was
bovendien dat het toeval wou dat de
studentenverkiezingen
samenvielen
met de verkiezing van het nieuwe VRGpraesidium. Op die gelegenheid is er een
traditie om op de faculteit aan de VRGleden gratis eten en drank uit te delen. De
mensen die daar op afkwamen, werden
terzelfdertijd natuurlijk binnen gelokt om
ook voor hun studentenvertegenwoordige
rs te gaan stemmen.”
Zijn er bepaalde problemen waar je zeker
aandacht voor wil hebben in de Sociale
Raad?
Feys: “Goh, momenteel ligt de
samenwerking tussen de universiteit
en de hogescholen wat betreft de
maaltijdvoorziening zeer gevoelig, ik ga
proberen daar voor iedereen een leefbare
situatie van te maken. Ik zou willen dat
niemand er onder lijdt - zeker de UGentstudenten niet, maar hogeschoolstudenten
evenmin.”
Laevens: “In mijn motivatiestukje in de
verkiezingsbrochure heb ik me onder
andere tegen toegangsexamens gekeerd.
Naar mijn mening moet iedereen
aan een studie kunnen beginnen. De
praktijk van toegangsexamens gaat daar
natuurlijk tegenin. Nochtans weet je
pas echt wat een studie inhoudt nadat
je er even van hebt kunnen proeven.
De inhoud van een toegangsexamen is
slechts een momentopname en zeker niet
representatief genoeg.”
”Ik ken genoeg mensen die, vaak door
omstandigheden, uit de boot vallen
op zo’n examen, dan maar een andere
richting volgen en daarin met grote
onderscheiding afstuderen. In mijn ogen
waren ze dan waarschijnlijk ook voor hun
oorspronkelijke keuzerichting geslaagd.
Aangezien het nog altijd over de toekomst
van de studenten gaat, vind ik dat je hen
via toegangsexamens geen kansen mag
ontnemen.”
Meer informatie vind je op http://www.gsr.
ugent.be
Rien Emmery en Simon Calcoen

Raad van Bestuur

Matthias Laevens (faculteit Rechtsgeleerdheid)
Steven Romanus (faculteit Economie en Bedrijfskunde)
Olivier Pintelon (faculteit Toegepaste Wetenschappen)
Bart Meulemans (faculteit Letteren en Wijsbeheerte)

Sociale Raad

Magali Feys (faculteit Rechtsgeleerdheid)
Harko Vande Loock (faculteit Letteren en Wijsbeheerte)
Anna-Maria De Jaeghere (faculteit Economie en Bedrijfskunde)
Eva Sturtewagen (faculteit Toegepaste Wetenschappen)

Faculteitsraden
Letteren en Wijsbeheerte
Stijn Fockedey
Stefaan Stroo
Annelies Van Der Krieken
Dries Vanheuverswyn
Ann-Lien Lievens
Christophe Kerckhaert
Elisabeth Velle
Anne-Françoise Morel
Joachim Verplancke
Dieter Adriaenssens
Fien Danniau
Koen Hostyn
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Koen D’hondt
Wim Lammens
Wendy Bracke
Juan Alleman
Guy Van Hese
Toegepaste Wetenschappen
Benoît Vandevoorde
Amélie Vansteenkiste
Lode Spruyt
Tim Vandecasteele
Peter Dedecker
Maarten Liefooghe
Yannick Clybouw
Olivier Pintelon
Stijn Demedts
Peter Huygebaert
Pieter Everaerts
Tine Fiers
Willem Vereecken
Stijn Verbeke

Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen
Elias Hemelsoet
Yves Vennekens
Joke Renneboog
Marcia Verhulst
Landbouwkundige en Toegepaste
Biologische Wetenschappen
Bruno De Lat
Kim Rouges
Nele Lauwers
Eveline Fredrick
Jana Ryckaert
Bram Van Heirzeele
Jo Strobbe
Politieke en Sociale Wetenschappen
Klaartje Van Kerckem
Hans Plancke
Bram Spiessens
De volledige uitslagen, met het aantal
behaalde stemmen en de opvolgers,
vallen te lezen op
http://www.gsr.ugent.be

Economie en Bedrijfskunde
Bert De Visscher
Julie De Neve
Leen Van Cauwenberghe
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Directeur AUGent buitengesmeten
Ze zullen hem niet missen

Sophie Dewaele kuist ha
We zullen haar missen

Het contract van Ignace Van Dingenen,
directeur van de Associatie van de
Universiteit Gent (AUGent), is niet
verlengd. De man zat een jaar op de
directeurstroon en werd daar enkele
weken geleden van gekegeld. Een heikele
zaak, waar weinigen iets over willen
lossen, Van Dingenen zelf nog het minst
van al.

Met schallende loftrompetten werd ze
vorig jaar binnengehaald, met stille
trom gaat ze weg. Sophie Dewaele,
nog maar een jaar persattaché van de
Universiteit Gent, zoekt andere oorden
op. Ze gaat aan de slag bij VijfTV.
Jammer, want deze universiteit kan
best wat uitstraling gebruiken.

Twee weken geleden kregen we via via
een onheilspellende mail binnen op de
redactie. AUGent-directeur Ignace Van
Dingenen kondigde aan dat hij buiten lag:
“Het Bestuur van de Associatie Universiteit
Gent heeft beslist om mijn aanstelling als
directeur van de Associatie Universiteit
Gent niet te verlengen. Dit betekent
concreet dat ik vanaf 27 september 2004
weer aan de Erasmushogeschool te Brussel
tewerkgesteld zal worden.”
Exit Van Dingenen, maar waarom? De
universiteit weigert iedere commentaar.
We stuurden een mail naar Van Dingenen
maar ook die zweeg als vermoord. Toen
we hem belden, zuchtte hij: “Jullie willen
zeker een antwoord op die mail?” Van
Dingenen wou commentaar noch uitleg
geven. “Ik denk dat u dat beter eens vraagt
aan André De Leenheer (rector van
UGent, nvdr) en Luc Van den Bossche
(voorzitter van de raad van bestuur van
de AUGent, nvdr)”, klonk het bitter aan de
andere kant van de lijn.
Daarmee suggereerde Van Dingenen dat
hij door dat duo gewipt was. Een valabele
piste, want voor we Van Dingenen aan
de tanden voelden, kregen we al uit
verschillende hoeken te horen dat Van
Dingen te “hogeschool-minded” was.
“Ignace Van Dingenen hamerde er iets
te veel op dat de universiteit solidair
moest zijn met de hogescholen”, zegt een
anonieme bron. Zijn achtergrond zal
daar allicht mee te maken hebben: Van
Dingenen komt namelijk van de Brusselse
Erasmushogeschool. Blijkbaar heeft hij
iets te lustig gehamerd, alleszins meer dan
goed voor hem was.
Afscheidnemend studentenvertegenwoo
rdiger in de Raad van Bestuur Philippe
De Backer nuanceert dat echter. “In
het begin vond ik dat ook, maar zodra
we samenwerkten, heb ik dat niet meer
opgemerkt”, getuigt De Backer. “Wat
Ignace Van Dingenen wel af en toe had, is
16

dat hij met ‘we’ de hogescholen bedoelde.
Maar dat was alles.” Enﬁn, alles, tenminste
toch als het gaat over zijn voorkeur voor
de hogescholen. “Kijk, Van Dingenen
heeft een contract van een jaar gekregen
en hij wist dat hij geëvalueerd zou
worden”, zegt De Backer. “Blijkbaar was
men ontevreden.”
Een reden voor de ontevredenheid zou
onbekwaamheid kunnen zijn. “Van
Dingenen heeft een aantal dossiers niet
of onvoldoende voorbereid, hoewel hij
daar decretaal toe verplicht was”, zegt De
Backer. Van een andere bron kregen we te
horen dat de verslagen van Van Dingenen
“op niets trokken”. Van Dingenen kwam
ook in het nauw te zitten doordat Guy
Aelterman, directeur van de Hogeschool
Gent, zijn functie verliet om zich bij de
N-VA te voegen. “Aelterman was zijn
vriendje. Toen die wegging, had Van
Dingenen geen bescherming meer”, zegt
de anonieme bron. De UGent heeft haar
positie binnen de associatie ondertussen
versterkt doordat Robert Hoogewijs,
voormalig Academisch Beheerder van de
universiteit, Aelterman heeft vervangen
bij de Hogeschool Gent. Van Dingenen
keert terug naar de Erasmushogeschool.
Veel succes in Brussel, Ignace!
Van der Mensbrugghe

Miserie. Waarom moest Sophie
Dewaele zo nodig vertrekken? Op de
redactie was ze een moederﬁguur waar
we naar opkeken. Veel alternatieven
hadden we niet. Financieel Directeur
Gonda Cock? Neen, dank u, toch maar
niet. Had Dewaele het hier niet naar
haar zin? Dat lijkt niet het probleem.
“De functie van persattaché was een
job die me lag”, zegt ze. “Je komt als
persattaché in aanraking met de meest
uiteenlopende
wetenschappelijke
projecten en – wat ook goed bij me
past – het is een bijzonder sociale job.”
Dewaele houdt goede herinneringen
over aan haar tijd aan de universiteit.
“Het afgelopen jaar was voor mij een
ﬁjne en leerrijke ervaring”, bekent ze.
“Uiteraard heeft het me in het begin
wat moeite gekost om me in te werken,

ist haar schup af
maar eens ik op dreef was, heb ik
goede contacten kunnen leggen en was
het prettig samenwerken, zowel met
de journalisten als met professoren,
assistenten en uiteraard ook met het
administratief en technisch personeel
van de universiteit.” Waren die
collega’s dan niet een beetje onwennig
omdat ze een Bekende Vlaming is?
“Zeker niet. Ik heb me ook nooit als
een Bekende Vlaming geproﬁleerd.
Vandaar wellicht dat zij op een toffe
manier op mij reageerden.”
Sophie Dewaele kon haar ervaring van
bij de VRT goed gebruiken voor de job.
“Bij de VRT heb ik diverse opleidingen
gekregen, zoals interviewtechnieken,
radioberichten schrijven, logopedie,
enzovoort. Allemaal zaken die goed
van pas kwamen”, weet ze. En dat ze aan
de unief niet echt in de schijnwerpers
liep, deerde haar niet. “Ik geef niet echt
om bekendheid, dus ik heb daar nooit
bij stilgestaan. Bij mij gaat het om de
job zelf, en niet om de neveneffecten.”
Wijze woorden. En zo heeft ze er
nog in petto. “Wat ik vooral heel erg
waardeer aan de UGent, is de goodwill
die bij iedereen aanwezig is. Aan elk
communicatiebeleid moet er constant
gesleuteld worden, want stilstaan
is vaak achteruitgaan. Maar aan de
Universiteit Gent is de gedrevenheid
gelukkig zeer groot om vooruit te gaan.
Zowel op het vlak van wetenschap
als onderwijs, maar ook wat betreft
de omkadering. En daartoe behoort
uiteraard de communicatie.”
Tom De Smedt, afdelingshoofd van
de Afdeling Communicatie van de
UGent, pinkt een traantje weg bij het
afscheid van Sophie Dewaele. “We
vinden het uiteraard jammer dat ze
de UGent verlaat, maar respecteren
haar keuze”, zegt hij. Zal de UGent
opnieuw voor een BV kiezen? “We
hebben enkel op het oog een goede
persattaché aan te trekken. Ook Sophie
is trouwens aangeworven omdat ze de
beste kandidate was uit de shortlist
die we van het selectiekantoor hadden
ontvangen.”
Dat zal wel zijn.
Van der Mensbrugghe

Ook Bert Hoogewijs is weg
Ze zullen hem missen
Academisch Beheerder Robert Hoogewijs
heeft de Universiteit Gent verlaten.
Dat is een behoorlijke aderlating voor
de universiteit, want Hoogewijs was
griezelig efﬁciënt. Sinds enige weken
speelt hij directeur van de Hogeschool
Gent. Gelukkig is hij niet helemaal weg.
Hij blijft namelijk nog een jaar “Liaison
ofﬁcer met de AUGent en haar partners”.
Mooi.

nooit: en nu kunnen ze eens allemaal de
pot op? “Eigenlijk niet”, zegt hij. “In die
zin was ook mijn afscheid van mijn job
niet zo vanzelfsprekend. Een prachtige
job verlaten voor een andere waar je moet
afwachten wat het zal geven, zorgt altijd
voor enige twijfel. Maar gelukkig, wat ik
nu doe, bevalt me zo mogelijk nog meer,
al is het natuurlijk te vroeg om nu al een
bilan van mijn nieuwe job op te maken.”

Je moet het maar doen. Dertien jaar
meedraaien aan de top van de unief en
in niet één schandaal verwikkeld geraken.
Voormalig Academisch Beheerder Bert
Hoogewijs deed het. De man die immer
glimlachte oefende zijn beroep uit en
oefende het ontstellend goed uit. Waarom
moest hij dan zo nodig de Universiteit
Gent verlaten? Was hij zijn job beu?
“Geloof het of niet, maar ik was mijn job
verre van beu”, glimlacht hij minzaam. “Ik
ben blij te hebben kunnen constateren hoe
velen hebben geprobeerd me aan de UGent
te houden. Het deed me anderzijds ook
genoegen te zien hoe anderen me naar de
Hogeschool Gent wilden halen. Ik geloof
in een belangrijke nieuwe vooraanstaande
rol voor de hogescholen en de kans om
vanuit een bevoorrechte positie mee te
werken aan de uitbouw daarvan, is wat me
uiteindelijk over de streep heeft gehaald.
Niemand is bovendien onmisbaar en
je moet een bestaande job niet beu zijn,
om toch inspiratie en een nieuwe, extra
uitdaging te vinden in een andere job.”

Hoogewijs kuist zijn schop echter niet
volledig af. Hij zal nog een jaar “Liaison
ofﬁcer met de AUGent en haar partners”
blijven, zoals dat dan heet. Een mens vraagt
zich af wat die functie inhoudt. “De functie
houdt de optimalisatie van de Associatie
Universiteit Gent in”, doceert Hoogewijs.
“Ik verwacht niet dat ik die functie van
“Liaison ofﬁcer” ooit als dusdanig zal
uitoefenen. Het is een terugvalpositie als
het aan de Hogeschool Gent op de een of
andere manier zou mislopen, wat ik noch
hoop, noch verwacht. Inhoudelijk is het
echter een bijzonder interessante functie
en ik hoop, en het is mijn bedoeling,
dat ik daar vanuit mijn job als algemeen
directeur van de Hogeschool Gent zelfs
nog meer aan zal kunnen bijdragen.”
Hoogewijs krijgt dus de kans om terug
te komen als zijn nieuwe job tegenvalt.
Er zijn niet veel mensen die die luxe
hebben. Doch, en we moeten daar eerlijk
in zijn, er zijn ook niet veel mensen die
die luxe verdienen. En Hoogewijs verdient
dat volledig. De vraag is maar of de
universiteit het verdient dat Hoogewijs
terug zou komen. Hoogewijs zal echter
niet snel zagen over de Alma Mater.
“Ik blijf de UGent heel erg in mijn hart
dragen, en er nog altijd actief toe te mogen
behoren, geeft me des te meer genoegen.”
Uiteraard.

Hoogewijs slaagt er niet in één hoogtepunt
in zijn carrière aan te duiden. Voor hem
was het allemaal de max. “Het klinkt
misschien cliché, maar eigenlijk vond ik
heel deze periode een aaneenschakeling
van schitterende momenten”, bekent hij.
“Ik spreek niet zo graag van hoogtepunten
als dusdanig, zeker niet wanneer daarmee
zou verwezen worden naar puur
persoonlijke realisaties. Het werken met
een groep en het stimuleren van een groep
om samen iets te realiseren heeft me des
te meer aangetrokken.” Dacht hij dan

Koen Goethals, professor bij de Faculteit
Wetenschappen, volgt Bert Hoogewijs op.
Van der Mensbrugghe

Schamper

zkt.

Redacteurs, Eindredacteurs
Vormgevers, Cartoonisten

&

Advertentiewervers
mail naar schamper@schamper.ugent.be of
kom op dinsdagavond 20.00h naar de kelder van het Studentenhuis De Brug
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Wat zit waar aan de UGent?
Aan de Gentse Universiteit wordt niet alleen
les gegeven. Er zijn heel wat diensten die het
zware leven van de student moeten verlichten.
Om alle nieuwkomers, en ook de oudjes die
jaren niets anders dan een toog gezien hebben,
een startpunt te geven, zet Schamper enkele
nuttige diensten op een rijtje.
Adviescentrum

Er is geen adelaarsblik voor nodig om het
Adviescentrum voor studenten terug te
vinden op Sint-Pietersplein 7. Je kan er
informatie, advies en begeleiding krijgen
in verband met studiekeuze, overschakelen
naar een andere studie, studieproblemen,
werken na je studies, studeren in het
buitenland,... Open van 9u tot 12.30u en
van 13.30u tot 17u, telefonisch te bereiken
op 09/264.70.00. http://www.ugent.be/
nl/studenten/studleven/nl/studiekiezers/
adviescentrum.html
Eveneens op Sint-Pietersplein 7 vind je de
Studentenartsen terug. Deze huisartsen
kennen de studentenproblematiek van
dichtbij en zij werken aan een verlaagd
tarief. Van maandag tot vrijdag (overdag)
kan je een afspraak maken aan de infobalie
van het Adviescentrum of op het nummer
09/264.70.00. Tussen 17u en 19u kan je
vrij op consultatie. ‘s Nachts kan je voor
een dringende oproep - bijvoorbeeld
een hond die je been heeft afgebeten,
een verscheurende haai in je bad, een
sadomasochistisch lief - terecht bij Home
Vermeylen op het nummer 09/264.71.00.
Zij verbinden je dan door met de dokter van
wacht. In het weekend bel je 09/236.50.00.
en kom je bij de huisartsenwachtdienst
Groot Gent. http://www.ugent.be/portal/
nl/studiekiezers/acsINV/nacsartsen.html

Om te beginnen zijn er de
studentenrestaurants, waar je tegen lage
prijzen een maaltijd of een snack kan
krijgen - tenminste als je een studentenkaart
kan tonen. De resto’s en cafetaria’s liggen
verspreid over de verschillende gebouwen
en faculteiten van de UGent. Naast de
menu’s voor de komende maand, vind je
een overzicht op volgend adres terug.
h t t p : / / w w w. u ge n t . b e / n l / s t u d e n te n /
studleven/resto
Studenten die met sociale of juridische
problemen te maken krijgen, kunnen
advies inwinnen bij de Sociale Dienst
voor Studenten (St.-Pietersnieuwstraat
47). Ook voor info over studietoelages
en studieﬁnanciering kan je daar terecht.
Open elke werkdag van 9u tot 12u, of in
de namiddag op afspraak (09/264.70.74).
h t t p : / / w w w. u ge n t . b e / n l / s t u d e n te n /
studleven/socialedienst
Als je nog op zoek bent naar een kot,
of je zit op een studentenhome, maar
je hebt daar problemen, wend je dan
tot de Huisvestingsdienst, Stalhof 6.
Telefoon: 09/264.71.09. of 09/264.71.00.
Veel informatie (en een online lijst van
beschikbare privé-koten) vind je op
onderstaande website. http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven/huisvesting

Workaholic
Studentenvoorzieningen

Onder de Dienst Studentenvoorzieningen
zijn de meeste sociale voorzieningen voor
studenten gegroepeerd. http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven
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Een appeltje voor de dorst is ook altijd
welkom. Studenten met veel dorst
informeren best bij de Jobdienst. Zowel
tijdens het academiejaar als tijdens de
vakantie kan je er een studentenjob zoeken.
Inschrijven voor de Jobdienst kan voor
universiteitsstudenten via het Internet;
hogeschoolstudenten moeten zich in

persoon naar de Jobdienst begeven. Die
bevindt zich in de Sint-Pietersnieuwstraat
47, 09/264.70.74. Open elke werkdag van
13.30u tot 16.30u. Jobaanbiedingen kan
je raadplegen op de website. http://www.
ugent.be/nl/studenten/studleven/jobdienst
En dan is er ook nog de Dienst
Studentenactiviteiten (DSA), die alle
erkende studentenverenigingen aan
de UGent overkoepelt. Voor meer info
over de studentenverenigingen, wend je
tijdens de kantooruren tot het secretariaat
van Studentenhuis De Brug, SintPietersnieuwstraat 45, 09/264.70.85.
http://www.student.ugent.be

Nog meer...

Er zijn nog veel meer diensten, zoals het
Academisch Rekencentrum (ARC), http://
allserv.ugent.be/helpdesk,het Talencentrum
in de Sint-Pietersnieuwstraat 136 om
je talen bij te schaven (http://www.uct.
ugent.be), de Centrale Bibliotheek van
de universiteit (Rozier 9, http://www.lib.
ugent.be) en het sportcomplex van het
Gents Universitair Sportbeheer (GUSB)
op de Watersportlaan 3. http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven/sport
Een goed weboverzicht van de hierboven
vermelde diensten is te vinden op
http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/
nkiezersvoorz/view. De nieuwe website
van de UGent (http://www.ugent.be) is
trouwens even wennen. Twee rubrieken
zijn belangrijk voor de studenten. Onder
“Studenten” vind je o.a. de studiegids
met alle opleidingsprogramma’s en
de academische kalender, links naar
alle faculteiten, de antwoorden op je
administratieve vragen, en een volledig
overzicht van de voorzieningen voor
studenten. Onder “Studiekiezers” zijn o.a.
plattegronden te vinden met de ligging
van de universitaire gebouwen, en iets
over Gent als studentenstad.
Laat u vooral niet tegenhouden!
DDW, TVDM , MDG en RE

Lappersfort II: this time it’s personal
Universiteit bedreigt leven van menig boompje
Het prille leven van zo’n vierduizend
boompjes wordt bedreigd. Malaﬁde
houthakker van dienst is de stad Gent,
die het terrein in de Zwijnaardse
Hutsepotwijk bestemd heeft als
wetenschapspark voor de UGent.
Superman
is
het
zogenaamde
Hutsepotfront – een doorslagje van het
bekendere Lappersfortfront – dat in
hoofdzaak bestaat uit natuurbewegingen
en bezorgde buurtbewoners. Na een
korte clash tussen beide titanen staat het
illegale bos er nog altijd, maar voor hoe
lang?
In de Rijvisschestraat bij Zwijnaarde
staan vierduizend illegaal aangeplante
boompjes. Ze maakten deel uit van een
actie op zondag 4 april van dit jaar, die
gecoördineerd werd door Natuurpunt
Gent. Door het aanplanten van het bos
wou de natuurvereniging de bouw van
een industrieterrein op het 19 hectaren
tellende terrein aanklagen en tevens de
aanleg van het beloofde stadsbos in die
buurt garanderen. Het was al de tweede

actie op het terrein, na aﬂoop van de
eerste keer werden de zowat 500 bomen
enkele weken later weggemaaid door de
stad Gent. Aangezien een ezel zich geen
tweede keer aan dezelfde steen stoot, werd
besloten dit keer bewaking te voorzien
in de vorm van bosbewakers. In tentjes
hebben ze voor een hele tijd het bos
gadegeslagen en ongure stadsofﬁcials
weggejaagd.

Gotham City

De actie staat nu op inactief en de
bosbewaarders hebben ondertussen
andere in nood verkerende stukjes
natuur gevonden. Een delegatie van het
Hutsepotfront werd intussen ontvangen
op het stadhuis. Met burgemeester
Frank Beke en Karin Temmerman,
schepen van stedenbouw, werd bereikt
dat het Hutsepotbos niet gerooid zal
worden voordat de Vlaamse Regering de
bestemming van de percelen waarover
het gaat in een nieuw Ruimtelijk
Uitvoeringsplan heeft vastgelegd. In

concreto betekent dit dat boompjes en
buurtbewoners nog voor minstens een
jaar met elkaar opgescheept zitten. Echter,
wanneer de tijd rijp is voor verdere actie
- lees: wanneer het plan wat betreft de
Rijvisschestraat niet aangepast wordt - dan
zal, Gotham City-gewijs, een boompje de
lucht in worden geprojecteerd en zullen
de bosbewakers komen aangevlogen.
Frank Maes, woordvoerder
voor
Natuurpunt Gent, legt uit: “Laat het
duidelijk zijn, wij zijn niet tegen een
wetenschapspark in Gent, maar wel
tegen het gebruik van dit terrein. Er is in
Gent, met name in de kanaalbuurt, nog
zo’n duizend hectare aan beschikbare
industriegrond. Waarom per se dit terrein
gebruikt moest worden, begrijpen wij
helemaal niet”.

Vuile politiekers

De Universiteit Gent is echter helemaal
geen vragende partij voor een
wetenschapspark op die precieze locatie.
Bij decreet heeft de universiteit recht
op 50 hectare wetenschapspark. Op dit
moment beschikt de unief over 23 hectare
aan de campus Ardoyen, eveneens in
Zwijnaarde. Daarenboven is zij eigenaar
van een slordige 10 hectare in Plassendale
bij Oostende. Bijgevolg is er dus nog
nood aan zo’n 20 hectare, maar dat hoeft
volgens Tom De Smedt, diensthoofd
Communicatie van de UGent, niet
noodzakelijk aan de Rijvisschestraat.
Het stadsbestuur, bij monde van Geert
Versnick (VLD), schepen van Openbare
Werken en voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB), blijft kritisch
tegenover de hele actie staan.“De boompjes
zijn ten eerste illegaal aangeplant en ten
tweede is er bij het aanplanten van dit
nieuwe ‘bos’ lichtzinnig tewerk gegaan:
aangezien het terrein eigendom is van
het SOB, werden ook nog eens allerhande
eigendomsrechten geschonden.”
“Dat ze verdomme van mij blijven”,
meldde een van de vele boompjes tijdens
een openhartig interview. “Allemaal goed
en wel, dat beschermen en zo, maar ze
mochten gerust wat meer manieren
kweken. Ze wasten zich niet, deden hun
gevoeg terwijl ik er op stond te kijken en
ze hadden verdomme nog het lef om hun
gat af te vegen met mijn eigen bladeren.”
Een andere veredelde struik omschreef het
als zijnde “allemaal de schuld van die vuile
politiekers.” De rest maakte zich er vanaf
met een kordaat “Geen commentaar”.
Andreas Faes
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Universitaire kinderkribbe verhuist. Maar waarheen?
Slaap, kindje/studentje, slaap…
Krijsende kindertjes en hun
zingende begeleid(st)ers.
Het zag er naar uit dat home
Fabiola, aan het Stalhof, hen
voor een tijdje onderdak
zou moeten bieden. Het
universitair kinderdagverblijf
wordt verbouwd en voor die
periode, 7 jaar, is men op zoek
naar een onderkomen. De
UGent liet haar oog vallen
op home Fabiola, maar de
bewoners staken er een stokje
voor.
Mei 2004. Menig student zat ijverig
met de neus in de boeken, de examens
kwamen extreem dichtbij. Dat was voor
de studenten van home Fabiola niet
anders. Toch koos de UGent uitgerekend
dat tijdstip om de bewoners in te lichten
over plannen om een kinderdagverblijf in
te richten op het gelijkvloers van de home.
Voor de studenten bracht dat de nodige
(en uiteraard ongewenste) kopzorgen met
zich mee. Een kinderdagverblijf? In onze
home? En waar dan naartoe met onze
TV-zaal? Onze studieruimte? Wat met het
lawaai?

De ideale oplossing

Echter, de plannen waren toen al vrij ver
gevorderd, zo blijkt uit een verslag van de
vergadering van de bouwcommissie op 17
mei. Omdat de universitaire kinderkribbe
onder home Heymans verbouwd werd,
moest een tijdelijke oplossing worden
gevonden voor het plaatsgebrek. De
kinderkribbe zou voor 7 jaar worden
ondergebracht op het gelijkvloers van
home Fabiola. Dat leek tenminste de ideale
oplossing. Men kon verder gebruik blijven
maken van de faciliteiten, zoals de keuken,
in home Heymans. Bovendien vreesde
men dat, bij het tijdelijk volledig verlaten
van de kinderkribben en het opnieuw in
gebruik nemen na enkele jaren, Kind &
Gezin dat als een nieuwe vestiging zou
beschouwen. Dan zouden er ook nieuwe
en strengere voorwaarden aan verbonden
worden.

Kostenraming

De gedetailleerde kostenraming was
opgemaakt, maar het advies van de
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bouwcommissie
rond het dossier
werd uitgesteld,
omdat men eerst
nog bijkomende
mogelijkheden
wilde onderzoeken.
Ondertussen had
men de studenten
ook ingelicht
over de mogelijke
aanpassingswerken
in hun home. De
bewoners besloten
zich echter niet
zomaar neer te
leggen bij al die
plannen. Ze startten
een petitie, die ook
in andere homes
werd ondertekend en
er kwamen afﬁches
aan de ramen: “Geen
kinderdagverblijf in
onze studieomgeving!”
“Allemaal een beetje stilzwijgend protest,
maar toch heeft men met de petitie
rekening gehouden bij de bouwcommissie”,
zegt Mahmut Öz, vice-voorzitter van de
homeraad van Fabiola tijdens het vorige
academiejaar. Hij vertegenwoordigde de
studenten van de home op een overleg
met mensen van de Directie Gebouwen
en Facilitair Beheer van de UGent. “De
meerderheid van de bewoners was radicaal
tegen de komst van de kribbe. Dat hebben
wij ook duidelijk gemaakt aan de mensen
van de universiteit. De studenten in deze
home hebben al genoeg te lijden onder
het lawaai van de Overpoort, ik begrijp
best dat dit er niet meer bijkan. Zelf
was ik eerder onverschillig, maar ik heb
de mening van de bewoners wél voluit
vertegenwoordigd. Hopelijk met positief
resultaat.”

Studiezaal/
kinderkribbe

Volgens plan zou de studiezaal worden
ingericht als halve kinderkribbe. Het
gemeenschapslokaal, de stripbibliotheek
en de studie- en activiteitenzaal
zouden verhuizen naar een aantal
magazijnruimtes. De tuin aan resto
Overpoort zou afgebakend worden.
Op de vergadering van 3 juni bleek de
optie Heymans-Fabiola het minst last te

hebben van bezwaren allerhande. Toch
adviseerde de commissie om een andere
mogelijkheid, het tijdelijk onderbrengen
van de volledige kinderkribbe in de
containers aan de Dunantlaan, verder uit
te pluizen. Pas na verder onderzoek zou er
een beslissing vallen.
Verdere reacties van studenten lieten niet
op zich wachten. Zo schreef iemand op
de roddelpagina van de Fabiola-website:
“We verkleden ons als baby’s/kinderen en
brengen een luidruchtig bezoekje. Ik meen
dat ook het rectoraat in aanmerking komt
als kinderverblijf (want blijkbaar worden
de beslissingen daar toch wel op een heel
‘kinderlijke’ manier genomen), niet?”

Deﬁnitieve
beslissing

Ondertussen is het eind september.
Even polsen naar de plannen en hoe ver
ze gevorderd zijn… “Een deﬁnitieve
beslissing valt pas in november”, aldus
Ann Hendricx van de Directie Gebouwen
en Facilitair Beheer, “maar momenteel
gaat onze aandacht volledig naar de
containers aan de Dunantlaan. De optie
om de kribbe onder te brengen in home
Fabiola, hebben we eigenlijk zo goed als
uitgesloten.” De homebewoners mogen,
als we mevrouw Hendricx mogen geloven,
weer op hun beide oortjes slapen.
Wendy Schelfaut

Opinie / Het Kyoto-protocol
Een lege doos of een ethische noodzaak?
Wie aan een universiteit - of een hogeschool studeert heeft de bedoeling zich in een bepaalde
tak van de wetenschap, fundamenteel of toegepast, te bekwamen. Hierbij worden hoge eisen
gesteld, die een intense inzet vragen. Zo blijft
er weinig tijd over voor andere interesses. Dat
kan ‘vervreemding’ tot gevolg hebben: men
kan ‘vergeten te leven’ en vergeten zich op dat
volwaardige leven voor te bereiden.
Te laat misschien komt dan het besef dat
we in de eerste plaats ‘mens’ zijn, in een
wereld en onder medemensen. Een wereld
waarin we keuzes zullen moeten maken
en verantwoordelijkheid opnemen, want
er is heel wat te beleven in positieve zin,
maar er zijn ook onzekerheden en gevaren. Sinds 11 september 2001 beseffen
we dat het samenleven van culturen voor
lange tijd niet meer probleemloos zal zijn.
Maar ook het Kyoto-protocol van 11 december 1997 had tot een vergelijkbare
bewustwording moeten leiden: ook ons
voortbestaan op de aarde als ecosysteem
is niet meer gegarandeerd.
Wie nu studeert, weet, of zou moeten
weten, dat hij/zij het hele leven door met
deze problemen geconfronteerd zal blijven
en dat het dus de moeite waard is de stand
van zaken ervan te volgen en, waar nodig,
een positie ertegenover in te nemen.
In het Kyoto-protocol is het omvangrijke
ecologisch probleem in essentie toegespitst
op de ontwikkeling die velen als de meest
wereldwijde en de meest hoogdringende
beschouwen: het broeikaseffect, de toename van de temperatuur ten gevolge van
de ‘broeikasgassen’ en vooral CO2. Het is
een bekend gegeven dat de temperatuur tijdens de laatste decennia gestegen is; even
bekend is dat het percentage aan CO2 in de
atmosfeer in die periode is toegenomen,
maar lange tijd werd eraan getwijfeld of
die twee vaststellingen causaal met elkaar
verbonden waren. Ook nu nog is er geen
100% zekerheid, maar het advies van de
deskundigen weegt steeds sterker door
in de richting van het causaal verband.
Het beslissende argument om deze visie
ook politiek het volle gewicht te geven,
bestaat in het voorzorgsbeginsel: het zou

geen ramp zijn als we onze CO2 uitstoot
zouden verminderen omwille van een
foute hypothese - er zijn immers nog andere redenen om spaarzaam met de energiebronnen om te springen - maar als we
wachten tot het verband CO2-temperatuurstijging 100% bewezen is, dan is elke ingreep zeker te laat.
Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk
en Technologisch Aspectenonderzoek (viwta) is een autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parlement “die een
constructieve bijdrage wil leveren aan het
maatschappelijk debat over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
en de bevolking een eigen stem wil geven
in deze discussie”. In het kader van deze
doelstelling heeft het viwta het plan opgevat om, in een reeks van zes lezingen, het
debat met een breed publiek - met name
ook met studenten - aan te gaan rond de
betekenis en de impact van het Kyotoprotocol.
Deze ‘lunchdebatten’ (12u - 14u) vinden plaats in het Vlaams Parlement
(Hertogstraat 2, Brussel) op dinsdag 12
oktober, 9 november, 14 december 2004
en op 11 januari, 8 februari, en 3 maart
2005. De sprekers zijn achtereenvolgens:
Huub Zwart (Nijmegen), Ricardo Petrella
(FAST-programma van de Europese
Commissie), Raoul Weiler (Club van
Rome), Florentin Krause (expert IPCC,
UNO), Jozef Keulartz (Wageningen).
Inleider en moderator is telkens ondergetekende. Achteraf wordt een essaybundel gepubliceerd.
In deze lezingen en debatten zal vooral
de ethische benadering van het Kyotoprotocol centraal staan. De motivering

hiervan is de volgende. Men weet dat het
Kyoto-protocol en het milieupessimisme
in het algemeen aan scherpe kritiek werd
onderworpen door de Deense statisticus
Bjorn Lomborg. Daarop werden antwoorden geformuleerd. Kyoto staat echter veel
zwaarder onder druk door de onenigheid
over de vraag hoe men de lasten ervan
moet verdelen. Iedere staat zou op billijke
wijze zijn bijdrage moeten leveren tot het
reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, maar wat is een billijke bijdrage
en hoe kan men de mensen motiveren
om de economische en sociale gevolgen
daarvan te dragen? Bestaat er een ethische
verantwoordelijkheid voor het verleden
inzake het broeikaseffect en bestaat die
ook inzake de toekomst?
Het reduceren van de CO2-uitstoot zal
wereldwijd belangen in het gedrang brengen - zeker in een eerste fase. Maar in elk
land zullen de burgers dat alleen aanvaarden als ze de noodzaak ervan inzien
en om het billijk karakter van de eigen bijdrage te erkennen is een ethische bewustwording onmisbaar.
Inzicht in de problematiek en besef van
eigen verantwoordelijkheid zullen daarom
in deze debatten centraal staan. De bijdrage van de Vlaamse studenten mag hierbij niet ontbreken. De ouderen kunnen
zeggen: “het zal mijn tijd wel meegaan”, de
jongeren kunnen aan deze problematiek
niet ontkomen. Surf dan ook voor verdere
inlichtingen en inschrijving (kosteloos)
naar http://www.viwta.be.
De auteur is ethicus en ere-vicerector
van de Universiteit Gent.
Etienne Vermeersch
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Minerva blaast verjaardagskaarsje uit

De elektronische leeromgeving (ELO) Minerva wordt één jaar oud. Met Minerva kan de
student de door de professor beschikbaar gestelde cursusinformatie online raadplegen. Vele
professoren kondigen via Minerva ook data voor taken of examens aan, en nog veel meer.
De snelle inburgering (Schamper 417)
wees erop dat het systeem gesmaakt
werd door professor en student. De
naamsverandering van Claroline naar
Minerva (Schamper 423) vorig jaar zorgde
even voor wat ophef. Schamper ging op de
kofﬁe bij de beheerders.
Minerva
staat
onder
de
verantwoordelijkheid van het Informatieen CommunicatieTechologie in het
Onderwijs-expertisecentrum (ICTO). Het
ICTO wordt geleid door professor Tine
Lenaerts en professor Willem Wieme. Dr.
Toon Van Hoecke en nog enkele andere
medewerkers zien toe op de implementatie
en werking.

Welkom

Hoe raken de nieuwe studenten op
Minerva?
Lenaerts: “De nieuwe studenten hoeven
eigenlijk niets te doen. Ze loggen gewoon
in op de website om zich in te schrijven
voor de vakken die ze volgen. Wat de
studenten wel moeten beseffen, is dat
alle mailcorrespondentie verloopt via
de UGent-account. We doen dat ter
bescherming van de studenten. Zo weten
we zeker dat het emailbericht gelezen kan
worden.”
Wat werd er aan het systeem toegevoegd?
Van Hoecke: “Het systeem van de infosites
is uitgebreid zodat men eenvoudiger
een volledig studiejaar kan bereiken.
Examenroosters zouden zo meegedeeld
kunnen worden. Daarnaast is er een
‘poll-tool’ waarbij men heel kort een
vraag ter stemming aan de studenten kan
voorleggen. “Op welke dag willen jullie
practicum?”, bijvoorbeeld.”
Van Hoecke: “Daarnaast heb je nog het
‘Leerpad’. Dat dient om informatie die
verspreid zit over verschillende Minervaonderdelen op een structurele manier
aan te bieden. Er kan bijvoorbeeld gezegd
worden in welke volgorde de studenten
de informatie moeten verwerken. Of
bepaalde informatie kan pas getoond
worden nadat ze een test succesvol hebben
afgelegd.”
Lenaerts: “Het leerpad kan zelfs aangepast
worden op het niveau van de individuele
student. Met de komende veranderingen
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in het onderwijssysteem zal het belang
van individuele planningen alleen maar
toenemen.”
Van Hoecke: “Studenten die suggesties
hebben voor nieuwe onderdelen mogen
ons altijd contacteren en zeggen wat ze
graag zouden zien. In de mate van het
mogelijke zullen we daar gevolg aan
geven.”

Minder werk

Zijn er nog faculteiten die weinig gebruik
maken van Minerva?
Lenaerts: “Nee, niet meer. Ik denk dat
de Letteren en Wijsbegeerte nog altijd
het minst meedoet. De Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen zijn
daarentegen vragende partij voor meer en
meer uitbreidingen.”
Wieme: “Veel professoren zeggen dat
Minerva veel minder werk vraagt dan het
onderhouden van hun eigen website. Ze
moeten er ook niet voor zorgen dat de
server niet in panne valt. Vorig jaar zijn
wij geen enkele seconde out geweest. Als
je dat doet met een computer die in een
vakgroep staat, dan is dat niet zo evident
dat die 24 op 24 uur draait.”
Van Hoecke: “Een ander voordeel van
Minerva is dat men kan zeggen wie welke
gegevens kan en mag raadplegen. Bij een
eigen website zou men dat allemaal zelf
moeten implementeren. Professoren
weten dat te appreciëren.”

Auteursrechten

Het is nu wel zo dat mensen buiten de
UGent geen toegang meer hebben tot de
cursussen.
Lenaerts: “Dat is essentieel, het is een
beleidsbeslissing. Daarvoor zijn er
verschillende redenen, onder andere de
auteursrechten. Meer en meer professoren
gebruiken boeken met bijhorend
elektronisch of digitaal materiaal. Dat
kan dan op Minerva geplaatst worden.
Ook de uitgeverijen willen dat graag. De
voorwaarde is wel dat alleen studenten die
het boek gekocht hebben het bijhorende
materiaal kunnen gebruiken. Wij moeten
daarvoor contracten ondertekenen.”

Lenaerts: “Sommige professoren en
faculteiten eisen dat hun materiaal niet
door buitenstaanders geraadpleegd kan
worden, omdat het dan bijvoorbeeld
gratis aan een concurrerende universiteit
wordt geopenbaard. Professoren die hun
materiaal publiekelijk beschikbaar willen
stellen, moeten daarvoor hun eigen
website gebruiken.”
Wieme: “We hopen dat er een uitzondering
op de wetgeving zal worden gemaakt
zodat men afgesloten elektronische
leeromgevingen als een klas erkent. In
een klas of een les mag ik een foto of een
ﬁguur tonen uit een boek zonder aan
de auteur toelating te vragen en zonder
ervoor te betalen. Diezelfde ﬁguur mag
ik echter niet in mijn presentatie en op
het net zetten, zelfs niet in een gesloten
omgeving.”

Toekomst

Welke veranderingen staan er voor
Minerva nog op til?
Lenaerts: “Minerva is in feite veel meer
dan alleen maar een coursemanagement
systeem. Er komt een testomgeving,
Curios, waar je vragen in aangeboden
krijgt in alle mogelijke vormen, zelfs open
vragen. Daar kunnen de studenten op
antwoorden met automatische feedback.
De student kan zichzelf testen of de
antwoorden kunnen naar de prof worden
doorgestuurd.”
Van Hoecke: “In de loop van het eerste
semester zal Curios getest worden en
op beperkte schaal gebruikt. Volgend
academiejaar zou het helemaal af moeten
zijn.”
Lenaerts: “De testomgeving in het huidige
systeem is beperkt in het bijhouden van
statistieken. In Curios zal het mogelijk zijn
om op te vragen hoe alle studenten hebben
geantwoord op een bepaalde vraag. Zo kan
men zien of de studenten een les hebben
begrepen of niet. Een prof kan dan zien of
hij/zij de stof op een andere manier moet
aanbrengen. Maar het belangrijkste is
natuurlijk dat de studenten het als zelftest
kunnen gebruiken.”
Meer info op http://minerva.UGent.be

Wat dan met eigen gemaakte presentaties
en cursussen?

Rudy Gevaert

”Middeleeuwse martelkamers in het GUSB”
Olympisch student Tim Maeyens
Op 6 juli klopte de Universiteit Gent zichzelf op
de borst met haar sterke vertegenwoordiging
van studenten op de Olympische Spelen. Onder
de UGent-delegatie bevond zich Tim Maeyens,
student in zijn 2de proef bio-ingenieur. Een
kerel met body en brains voor u op een blaadje.

Tim Maeyens kwaliﬁceerde zich in juni
voor de Olympische Spelen in Athene.
Hij behaalde uiteindelijk een zesde plaats
in het skiffnummer, en zette daarmee één
van de beste Belgische prestaties neer.
Deze Olympische Spelen waren je eerste.
Met welk gevoel kijk je er nu op terug?
Maeyens: “Eigenlijk verliep alles zoals ik
had verwacht. Ik wist dat ik ofwel de ﬁnale
net zou halen, ofwel net niet. Tenslotte
ben ik er in geslaagd, en ik kijk dus zeer
tevreden terug op mijn deelname in
Athene.”
Jouw discipline is de skiff. Waarom
precies dat nummer?
Maeyens: “Bij de skiff zit je alleen in
een boot, en ik ondervond al snel dat ik
zo mijn beste tijden kon behalen. Ik heb
dus voor de skiff gekozen omdat ik wist
dat ik zo de meeste kansen had om mij te
kwaliﬁceren”.
Hoe was de sfeer in het Olympisch
Dorp?
Maeyens: “De sfeer was echt goed. We
logeerden in appartementjes van vier
personen en leerden zo ook de andere
Belgische atleten kennen. Zo deelde
ik mijn appartement met Cédric Van
Branteghem. Ik hou ook enorm van
de internationale sfeer die er op zo’n
evenement hangt. Ik ben zelf zes maanden
in Wales op Erasmus geweest, en ik krijg
altijd het gevoel dat die wedstrijden kleine
Erasmusjes zijn.”

Heb je al reacties gekregen van proffen
of medestudenten?
Maeyens: “De proffen kennen mij wel al
langer. Na de Spelen heb ik een mailtje
gekregen van onze decaan, professor
Van Langenhoven, dat vond ik echt wel
sympathiek.”
Vind je dat de ﬁnaleplaatsen, zoals jij
er ook eentje gehaald hebt, moeten
doorwegen in de algemene beoordeling
van de Belgische prestaties?
Maeyens: “Ik vind dat ieder voor zich
moet uitmaken of hij tevreden is met zijn
resultaten. Ik heb echt louter meegedaan
voor mezelf en voelde niet echt de drang
om ‘s Lands Eer te gaan verdedigen. Je
wint toch individueel, dus waarom men
over ‘De Belgen’ gaat spreken, begrijp ik
niet.”
Lukt het combineren van topsport en
studie?
Maeyens: “Topsport en studie combineren
is inderdaad echt niet gemakkelijk.
Zo heb ik mijn laatste jaar moeten
opsplitsen in twee jaar. Er is natuurlijk
wel het topsportstatuut, waardoor ik mijn
examens mag opschuiven. Maar door het
semestersysteem heb je niet veel speling
om je examens te verplaatsen, dus meestal
komt het gewoon neer op tweede zit.”
“Ik vind wel niet dat het de taak van de
unief is om hier meer inspanningen te
doen. Ik wil geen lichter studieprogramma,
enkel en alleen omdat ik aan topsport doe.
De initiatieven voor topsporters moeten
van BLOSO en het BOIC komen.”
Beschikt de Universiteit Gent over
genoeg topsportfaciliteiten?
Maeyens: “Ik denk dat we toch niet
mogen klagen met zo’n mooi zwembad.
Het is natuurlijk jammer dat ze niet

over een ﬁtnessruimte beschikken, die
middeleeuwse martelkamer in het GUSB
dan niet meegerekend. Ik vind echter dat
je niet van je universiteit kan verwachten
dat ze zich intensief met sport bezig houdt.
Waarom bestaan de sportclubs anders?”
De Olympische Spelen werden toch een
beetje overschaduwd door positieve
dopinggevallen. Heb je weet van doping
in de roeiwereld?
Maeyens:
“Waarschijnlijk
bestaat
dopinggebruik er ook wel, maar er is toch
nog iemand betrapt. Het enige geval van
doping ooit bleek later een misverstand.
Een atleet had een medicijn gebruikt
dat blijkbaar op de verboden lijst stond,
zonder dat hij zich daarvan bewust was.”
Je bent ook een kotstudent hier in Gent;
waar train je dan zoal?
Maeyens: “In de week train ik vooral op
de Watersportbaan waar ik mijn nieuwe
boot heb liggen. Ik ga ook vaak naar de
ﬁtness en probeer wat te zwemmen. De
Watersportbaan is voor mij echt ideaal
om te trainen, hoewel het jammer is dat
ze slechts twee banen telt.”
In hoeverre lijkt je studentenleven
eigenlijk op dat van een doorsnee
kotstudent?
Maeyens: “Ik denk dat dat echt niet zoveel
verschilt. Het roeiseizoen ligt stil van
oktober tot mei, dus ik heb tijd genoeg om
eens iets te gaan drinken. In mijn eerste
twee jaar was ik ook niet zo intensief bezig
met roeien en dan heb ik er goed van
kunnen proﬁteren.”
Ellen Bernaers
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Bah, alwéér een Gent Verkend
te vinden. Allemaal droge,
saaie informatie over hoe
dit in zijn werk en waar
je dat kunt vinden. Waar
is de jeugdige agressie, de
sturm und drang? De gids
is tenslotte gemaakt door
studenten. Verraders!

En die kleuren, waarvoor
zijn die nodig? Moet dat
boekje per se 224 pagina’s
in full quadri bevatten?
Waarom kan Gent Verkend
niet gewoon 112 pagina’s
in zwart wit zijn, met maar
om de pagina een foto of
zo.
Die foto’s, godver, die
trekken ook op geen
kloten. Wat écht tegen de
borst stuit, is het gebrek
aan ironie in de gids.
Nergens een greintje ironie

Meer cartoons vindt u
gratis in Gent Verkend, te
verkrijgen bij uw faculteitskring.

Opera en betonrot – de cultuurcheques

om hun prijs naar beneden te halen.

Gentse idee heeft overgenomen. Vanaf dit
academiejaar kan de Antwerpse student
eindelijk ook genieten van de voordelen
van de cultuurcheques. Het succes van
de cheques - vorig jaar werden maar liefst
een dikke vierduizend boekjes verkocht heeft het Gentse stadsbestuur er ook toe
aangezet een gelijkaardig systeem uit te
dokteren voor de sportinfrastructuur van
de stad. Met een beetje meeval kunnen we
volgend jaar dus ook stormlopen voor de
nieuwe sportcheques.

Naast de minieme prijsverhoging is de
‘museum wildcard’ een nieuwkomer.
Met deze kaart kan men kiezen tussen
een bezoek aan het Design Museum,
het MIAT, het Museum voor Schone
Kunsten of de St-Pietersabdij. Voor zo’n
klein bedrag aan zoveel cultuur doen, is
natuurlijk een buitenaards goed idee. Geen
wonder ook dat men in Antwerpen het

De cultuurcheques zijn te verkrijgen
op alle Gentse hogescholen en de
UGent. Studenten van laatstgenoemde
kunnen hun boekjes afhalen aan de
Dienst Studentenactiviteiten (DSA)
in studentenhuis ‘De Brug’ in de StPietersnieuwsstraat. U moest al vertrokken
zijn.
AdB

Voor het derde jaar op rij kunnen Gentse studenten aan
schandalig lage prijzen ﬁlms, theater, musea en andere cultuureel
verantwoorde nonsens meepikken. De cultuurcheques zijn
terug, dit jaar in een fris groen kleurtje dat gewoonweg roept
om gekocht te worden. Opera’s bijwonen aan de prijs van een
pint, wie zei alweer dat ons apenland niet sociaal was?

Er zijn vier verschillende boekjes die
elk een verschillende combinatie van
tickets bieden. Het concept van de
cultuurcheques blijft dus ongewijzigd.
De prijs is wel één euro gestegen, wat te
danken is aan de hogere inkomprijs voor
ﬁlmvoorstellingen. Toch betaalt men nog
altijd slechts zestien euro voor een resem
tickets die een reële kostprijs hebben van
meer dan zestig euro. Men moet dus al de
vervloekte nakomeling van een vrekkige
Hollandse Jood zijn om zo’n aanbod af te
slaan.
“Wie betaalt die onzin dan?”, vraagt de
argwanende student in de langzaam
instortende en naar betonrot geurende
auditoria zich dan af. Geen nood, onze
universiteit betaalt wel, samen met de
hogescholen, een deel van de kostprijs. Ook
het Gentse stadsbestuur deed een ﬂinke
duit in het zakje en sommige cultuurhuizen
waren zelfs zo onvoorstelbaar vriendelijk
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cursussen gent

dans en theater

Spitaalpoortstraat 50, 9000 Gent
(vlakbij Gent Dampoort)

Voor een luttele zestien euro (één euro
meer dan de vorige jaren) kunnen
studenten een van de vier boekjes met
cultuurcheques kopen. In elk boekje
bevinden zich tien tickets, waarmee je
een museum kan bezoeken, een ﬁlm kan
bekijken in de Sphinx of Studio Skoop, en
voorstellingen van de vele cultuurhuizen
die hun medewerking aan het project
verlenen, kan bijwonen.

yoga

op dinsdagvoormiddagen

hedendaagse dans

niveau 1
op maandag- of woensdagavonden
niveau 2
op dinsdagavonden

acteerlessen voor beginners
op maandag-, dinsdag of
woensdagavonden

wisper.be

De derde editie van Gent
Verkend is verschenen.
Het is alweer een vod van
jewelste geworden. Niet
zo erg als de Guido-gids,
maar toch. Wie zit er nu te
wachten op alle informatie
over de Universiteit Gent
en de Stad Gent? Wij niet!
Die klootzakken hebben
er zelfs een rubriek over
holebi’s in gezet. Holebi’s,
jakkes! En die adressenlijst,
jongens, jongens, moet dat
nu écht zo lang zijn? Bende
strevers.

theaterproductie voor gevorderden
op dinsdagavonden

comedy, stand up

op donderdagavonden

clowneriestage

een week in november

info: wisper gent 09/229 21 72

Column / Hoe word ik een rockster?
De media kan het je maar niet goed genoeg
inlepelen: jezelf zijn is oersaai! Kijk naar het
uitgebreide gamma aan populaire programma’s
als Witte Raven, Idool 2004,… en kom tot
gelijksoortige conclusies. Doch, in tegenstelling
tot al die banaliteit, snijden we dit issue hier aan
met een diepgang die je inmiddels als trouwe
Schamperlezer als vanzelfsprekend ervaart. We

REGEL 1

Negeer regels en geboden! Aangezien ook
dat een regel is, zorg je er best voor dat
je hem alvast links laat liggen. Immers,
in de rockwereld waar de populatie
uit verwoede wetsovertreders bestaat,
kan je jezelf slechts als non-conformist
proﬁleren door de geldende normen
verrassend goed na te leven.

REGEL 2

Muziekinstrumenten zijn zware
investeringen. Om deze aankoop te
kunnen realiseren is het belangrijk
dat je leert besparen op fundamentele
levensbehoeften. Om honger te
onderdrukken kan je bijvoorbeeld
chocolade van het merk Winny kopen.
Die zit boordevol voedzame chemische
rommel, zodat je eetlust minstens twaalf
uur geremd wordt. Sigaretten rol je zelf,
bier koop je enkel in blik en van het
goedkoopste merk.

gaan niet voor het goedkope entertainment,
waarbij men voor persoonlijke tips van een
kale reis blijft thuiskomen. Welnee! We spitten
de rockwereld ondersteboven op zoek naar
wezenlijke bijdragen voor je immer zo kostbare
persoonlijkheid. Hoog tijd dus om oma’s
trukendoos van zolder te halen.

REGEL 3

Als volwaardige rocker is het je plicht
de wereld te zuiveren van ongebreidelde
losers en fakers. Met andere woorden:
als je écht een rockster wil worden, moet
je de spot drijven met wannabe-rockers.
Dergelijk gespuis is makkelijk te traceren.
Momenteel lezen ze een pseudo-artikel in
Schamper.

REGEL 4

Ook uiterlijk vertoon en oppervlakkige
schoonheid is van uiterst belang. Hecht
er dus zo weinig mogelijk belang aan!
Dat klinkt onlogisch, maar past perfect
binnen de theoretische fundamenten
waarop deze subcultuur is gebaseerd.
Concreet komt het erop neer dat
je geen geld verspilt aan kapsalons,
kledingszaken, scheergerief, parfumerie
en dergelijke. Dankzij die besparing kan
je een paar collega-rockers die nog in de
bak zitten vrijkopen.

REGEL 5

Stop met Schamper te lezen. Zo wek
je alleen maar de indruk dat je banden
hebt met het academisch schorriemorrie.
Dat leidt in veel rock- en rollsituaties
tot misprijzen, onbegrip en hoongelach
vanwege extreem marginale kerels, de
doelgroep bij uitstek. Stop desnoods
met studeren tout court. Je hebt dat toch
nergens voor nodig.

REGEL 6

Veel rocklegenden danken hun eeuwige
roem aan hun plotse overlijden. Denk
onder meer aan Kurt Cobain, John
Lennon, Guido Givaldo en vele anderen.
Als het je niet onmiddellijk lukt om door
te breken met je band, zorg dan alvast dat
je deze tip nuttig weet te gebruiken.
Simon

Strip / Parijs onder de Seine - Robbedoes en Kwabbernoot
Dit stripverhaal liet zo lang op zich
wachten dat je kennissen inmiddels
denken dat je infantiel geworden
bent wanneer je het gaat kopen. De
oorzaak van dit lange stilzwijgen
lag bij het gigantische writers block
waar de heren Tome en Janry mee
verzeild raakten. Uitgeverij Dupuis
wendde zich, achternagezeten door
de verkoopsstatistieken, tot een ander
schrijversduo: Morvan en Munuera. Het
resultaat is eerlijk gezegd niet om over
naar huis te schrijven.
De personages lijken wel van plastic
- gratis bij aankoop van wat McDonaldsbocht - en de plot is net zo goedkoop.
Wanneer graaf van Rommelgem
een toestel ontwikkelt om water
te transporteren naar behoeftige
woestijngebieden, wordt hij overmeesterd

en gekidnapt door twee kolossale robots.
De volgende dag staat Parijs onder
water. De robots blijken door een oude
jeugdvriendin van de graaf ten kwade te
zijn geprogrammeerd.

Wie zich echter niet stoort aan het
povere verhaal en hier en daar een paar
schandalige taalfouten in de dialogen, zal
zich ongetwijfeld wel kunnen vermaken

met de achtervolgingen of leuke details
en uitlatingen van de helden. Parijs-freaks
kunnen zich ook in zeer herkenbare
achtergronden onderdompelen.
Eindconclusie: een goed debuut, maar
niet helemaal wat je als liefhebber van
een Robbedoesverhaal verwacht. Deze
diepgang bereikt men niet door letterlijk
alles onder water te zetten, maar door een
hoogstaand plot te brengen met originele
vondsten. Om met een quote te eindigen:
“Verontschuldig je nooit nadat iemand
je een smerige streek heeft geleverd,
dan zouden we zin krijgen om opnieuw
te beginnen…” Een subtiele hint naar
uitgeverij Dupuis?
Simon
”Parijs onder de Seine” is te koop bij Betty
Boop in de Overpoortstraat.
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Film
Collateral

In de jaren tachtig was Michael Mann,
behalve producer-schrijver, een man die
oog had voor slechte klerencombinaties.
In Miami Vice liet hij Don Johnson in
een witte blazer rondlopen. Nu is de man
een succesvol regisseur, deze keer laat hij
all time good guy Tom Cruise een oude
huurmoordenaar spelen - in blazer! Een
vos verleert zijn streken niet.
Max (Jamie Foxx) is een eenzaat die ‘s
nacht zijn kost verdient als taxichauffeur.
Wanneer hij Vincent (Tom Cruise) in zijn
auto krijgt, zouden dat wel Max’ laatste
tien uur op aarde kunnen zijn. Vincent
blijkt namelijk een huurmoordenaar. Die
nacht staan er vijf stops op het menu, elk
met één dode. Na elke stop vreest Max
meer en meer voor zijn leven.
Eenvoudige concepten, daar kan je
alleen maar van houden. Noem een kip
een kip en pluim het beest. De scripts
van de meeste ﬁlms van Mann kan je in

Gegen die Wand

Fatih Akin is vanaf vandaag dé te volgen
Duitse Turk. Met zijn nieuwe ﬁlm sleepte
hij de Gouden Beer op het ﬁlmfestival
van Berlijn in de wacht, en wie zijn
wij om ons niet unaniem achter deze
beslissing te scharen. Gegen Die Wand
is een verfrissende, agressieve, jonge en
originele ﬁlm die u niet onberoerd zal
laten.
Cahit en Sibel zien het leven niet
rooskleurig in. De een beslist om het
verlies van zijn grote liefde weg te
drinken en brengt zijn punky bestaan
voornamelijk door aan de toog. Wanneer
Cahit zichzelf net heeft wijsgemaakt
dat er geen beter alternatief bestaat
dan het zielige leven dat hij leidt, kruist
de beeldschone maar al even suïcidale
Sibel zijn weg. Deze uitbundige en
eigenzinnige jonge meid kan niet leven in
een wereld waarin mannen het voor het
zeggen hebben. Daarom ziet ze in Cahit
de ideale partner om haar leven in een
andere richting te sturen. Welke richting
precies, weet echter geen van beiden. Met
alle rampspoedige, maar ook grappige,
gevolgen van dien. Cahit stemt in met het
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een drietal lijntjes opsommen, en toch
slaagt de man er in drie uur celluloid
af te leveren. Vervelend is het verhaal
niet, het volgt een golvend patroon van
spanningsmomenten naar een climax. In
tegenstelling tot The Insider en Heat is het
script niet van Manns hand. Daarom zijn
een paar Hollywoodiaanse toevalligheden
die anders wel typerend zijn voor ‘s mans
ﬁlms volledig zoek.
De keuze van acteurs is minder. Jamie
Foxx is inderdaad een angsthaas en
zal dat waarschijnlijk altijd blijven.
Tom Cruise, de man met de drie
gezichtsuitdrukkingen, speelt Vincent
degelijk, maar kan toch niet tippen
aan de criminal cool die Val Kilmer en
Robert De Niro in Heat hadden. Hoewel
het moeilijk is om Cruise in de rol van
bad guy te zien, Mann mag hem ook op
dat lijstje zetten. Bravo voor den Tom,
want hij gebruikte slechts één van zijn
faciale expressies.

één die heel vaak zal worden gemaakt.
Je kan niet ontkennen dat Collateral
amper aan de voetzolen van Heat reikt,
qua verhaal is het net iets te eenvoudig.
Michael Manns prenten kan je in twee
categorieën onderverdelen. Enerzijds de
ﬁlms die op zichzelf staan – klassiekers
– waarover iedereen verbaasd is dat hij ze
gemaakt heeft, The Last of the Mohicans
of Manhunter bijvoorbeeld. Anderzijds
de ﬁlms die eerder zijn naam nodig
hebben om bekend te zijn, zoals Ali en nu
ook Collateral.
Is Collateral nu echt zo’n onding? Bijlange
niet, de ﬁlm is nog steeds beter dan alle
prefab die je in de commerciële bioscoop
in je strot geramd krijgt: een genietbare
thriller met de stempel van Mann. Maak
je overigens geen zorgen over de acteurs,
Miami Vice werd een succes en het lag
zeker niet aan de prestaties van Don
Johnson.
Misschien de blazer...

De vergelijking Heat - Collateral is er
schijnhuwelijk dat Sibel vraagt om van
haar conservatieve familie te ontsnappen,
maar met meer dan samen lyrisch doen
over polsen oversnijden of dan blikken
bier naar elkaars hoofd slingeren houdt
dit koppel zich aanvankelijk niet bezig.
Of ze uiteindelijk voor elkaar vallen? Tja.
Gegen die Wand is het relaas van mensen
die beiden het noorden kwijt zijn en voor
elkaar vallen. Samen gaan ze op zoek
naar een lichtpunt in hun schijnbaar
uitzichtloos bestaan. U denkt “daarvoor
ga ik niet weer in een donkere cinemazaal
zitten”, u denkt “daar word ik depressief
van”, maar het verhaal is niet de reden
waarom u Gegen die Wand wil bekijken.
Niemand zal bijvoorbeeld tegenspreken
dat alleen al Birol Ünel en Sibel Kekilli
(ja, mét verleden in pornoﬁlmindustrie)
acteurs zijn met potentieel ten over.
In ware Sean Penn-stijl worstelt
Ünel zich meesterlijk doorheen het
personage dat Fatih Akin voor hem heeft
uitgetekend. Het is lang geleden dat
we iemand zo cool, onverstoorbaar en
gelaten uitbeelding zagen geven aan een
depressieve en agressieve lowlife. Sibel
Kekilli verdient minstens evenveel lof. U
bent gewaarschuwd.

Bruno
Belangrijk op de achtergrond van dit
moderne liefdesverhaal maar van geen
belang als u van de ﬁlm wil houden,
zijn de grote thema’s van integratie en
uithuwelijking. Fatih Akin behandelt ze
kritisch en pretentieloos. Zijn blik op de
hedendaagse Turkse mentaliteit en de
uiterst gecompliceerde integratiepolitiek
in Duitsland is fris en doordacht.
Akin toont het probleem in zijn meest
agressieve en destructieve vorm, maar
je hebt nooit de indruk dat hij het te ver
zoekt. Daarvoor zijn de personages te
levensecht.
De ﬁlm moet het vooral hebben van
zijn visuele en muzikale schwung. Met
zijn mix van punk, hip hop, rock, reggae
en traditionele folkloristische deuntjes
zal Akin ongetwijfeld een jong publiek
naar de zalen lokken. Maar dat niet
alleen het jonge publiek voor deze ﬁlm is
gevallen, bewijst de Gouden Beer en de
daaropvolgende de cultstatus die de ﬁlm
ondertussen in heel Europa heeft bereikt.
Volgend jaar kunt u hem aan het werk
zien als acteur, naast Ünel en Birsel in
Hirsiz Var. Uitkijken dus.
Joost

27

Cultuuragenda
Maandag 4 oktober
Concert: Giant Sand, Handelsbeurs, 20u15
Beurs: Vitasana (gezond leven), 10-18u
Dinsdag 5 oktober
Lunatic Comedy Club, Kammerstraat 6, 21u30
Filmfestival
Woendag 6 oktober
Concert: Zürich Sängerknaben, Sint-Baafskathedraal,
20u30
Concert: Bachtranscripties voor twee klavecimbels, De
Rode Pomp, 20u
Donderdag 7 oktober
De Paarse Zetel: Luckas Vander Taelen, Stadsbib, 12u30
“Shakespeare op muziek”, De Rode Pomp, 20u30
Vrijdag 8 oktober
Concert: Zornik, Handelsbeurs, 20u15
Lunchconcert: Summer Music, Vlaamse Opera, 12u30
Theater: “Smalltown” door Ikarus, TInnenpot, 20u
Maandag 11 oktober
Filmfestival
Dinsdag 12 oktober
Concert: Color Tango Orchestra, Handelsbeurs, 20u15
Lunatic Comedy Club, Kammerstraat 6, 21u30
Woendag 13 oktober
Film: “Bend it like Beckham”, De Centrale, 14u30
Concert: Olla Vogala, Handelsbeurs, 20u15
Donderdag 14 oktober
Concert: Henny Vrienten, Dirk Brossé en het Nationaal
Orkest van België, Vlaamse Opera, 20u
Theater: “Smalltown” door Ikarus, TInnenpot, 20u
Vrijdag 15 oktober
Feel Estate Festival, Gallerij Jan Colle, 20u
Concert: Sahara Blues, Handelsbeurs, 20u15

Tentoonstellingen
“100 jaar elektrische tram in Gent”, MIAT
10-18u (tot 10 oktober)
“Alison”, virtuele ontdekkingstocht in de SintPietersabdij
10-18u (tot 11 november)
“De ontembare passie voor het circusleven”, Huis van
Alijn
11-17u (tot 14 november)
“Electrolux Design Laboratory”, Design Museum
10-18u (tot 28 november)
John McCracken, SMAK
10-18u (tot 9 januari)
“U.S.A. U.S.E. U.S.”, werk van Gauthier Hubert, Witte
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Zaal
12u30-18u (tot 23 oktober)
“Zoals ik het wil: over euthanasie” (fotograﬁe)
Caermersklooster, 10-17u (tot 24 oktober 2004)

Kringen en Konventen
Maandag 4 oktober
GFK, Opening van de Pille, Sala
VGK-fgen, Openingsvat, TAP6
NSV, Openingslynching, Roeland, 20u
Dinsdag 5 oktober
Dentalia, Onthaaleetfestijntje, STC UZ Gent
VGK-fgen, Kaas-en wijnavond 1e kan, STC
VPPK, Openingscantus, Salamander
Gents Universitair Koor, Kennismakingsrepetitie, De Brug,
19u30
Woendag 6 oktober
KK, Bomma en bompa-avond, De Verloren Hemel
VTK, Openingsfuif, Vooruit
GUSB, Opendeurdag, Watersportbaan
Actief Linkse Studenten, “Kapitalisme in crisis, de
wereldsituatie”, Blandijn, 19u30
JongGroen, “Bend it like Beckham”, De Brug, 20u
Tempi Misti, Eerste repetitie, HIKO, 19u
Donderdag 7 oktober
VGK-fgen, Rolstoelrace, Kramersplein
Slavia, Peter- en Meteravond, Den Hoed
VEK, Fiesta Latina, Yucca
Chemica, Openingsfuif, Tequila
VDK, Openingsfuif, Twieoo
Verkeerd Geparkeerd, Kick Off, De Brug, 20u
Maandag 11 oktober
Politeia, Peter en meter avond, Bon Vivant
KVHV, “Zoek de priester”, Cuba Libre, 20u
Dinsdag 12 oktober
Dentalia, Openingscantus, Pi-Nuts
Geograﬁca, Fuif, Decadance
Woendag 13 oktober
VGK-ﬂwi, Peter- en Meternamiddag, Amber
GFK, Openingscantus, Sala
Actief Linkse Studenten, “Sociale afbraak”, Blandijn, 19u30
KVHV, Openingsfuif KVHV-GSK, Charlie’s, 13u
Donderdag 14 oktober
KMF, Openingsfuif, Tequila
Wina, Openingsfuif, Twieoo
KK, Spaghetti-avond, Patijntje
StudentenPastoraalGent, Jongerenviering, 19h,
Seminariehuis (Gouvernementsstraat 12)

Meer FK-activiteiten op http://www.fkserv.ugent.be/
~fkcentraal/activiteiten.php

