


Kort / Loopvocht en stoelgang
Het academiejaar komt langzaam weer op kruissnelheid, en dat zullen de rioolbuizen geweten hebben. Menig student schijt immers na 
een nachtje stappen al te graag als een ijsbeer na een portie bedorven Inuït. Als remedie kiest de snuggere student dan voor een stevige 
dosis Immodium, stijlvol gecombineerd met een volwassen Schamper. Always a winning combination.

Gent Ontgroent, en dat zult u geweten 
hebben. Reeds in het begin der tijden 
heeft de ene mens er plezier in geschap-
en de andere mens dingen in de anus te 
duwen. Dat is bij studenten niet anders. 
Dit jaar wordt u een een studentikoze 
mix van cultuur, informatie en amuse-
ment aangeboden. Voor die mix hoeft u 
niet per se naar Gent Ontgroent. U kan 
hem ook gewoon elke vrijdagochtend van 
een willekeurige Gentse stoep schrapen. 
Voor de liefhebbers: de ingrediënten zijn 
achtereenvolgens de restanten van een 
pita van twijfelachtig allooi, een kwak 
Cara Pils en het smegma van een zwaar-
lijvige travestiet. Het gebeuren voltrekt 
zich op 20 oktober, en dit wel op versc-
heidene plaatsen in de Gentse binnen-
stad. • Elio Di Rupo zoekt nog een gaatje 
in zijn agenda: op 21, 22, 28 en 29 okto-
ber speelt Mieke Maaike’s Obscene Jeugd 
in Theater Tinnenpot. Elio is immers be-
dreven in het zoeken naar andere gaatjes. 
Momenteel oefent hij nog een beetje op 
Louis Michel. Louis Michel als de steun-
beer der pedofilie, Gerolf Annemans likt 
vast z’n baardige lippen af. Of die van z’n 
vrouw. • Nog meer over vuige voeding en 
obscene jeugd: wie houdt van pensen ge-
bakken boven een lieflijk knisperend die-
selvuurtje, of zelf gesjorde spaghetti, kan 
op 22 oktober zijn hartje ophalen. Wees 
wel aanwezig in chiro-outfit, want de reu-
matische vingers van meneer pastoor heb-
ben het bijster moeilijk met moderne za-
ken als strakke jeans en ritssluitingen. U 
kan aan het Zuid uw prakkie gaan opha-
len. • Dat korte rokje mogen de wijven 
alvast aanhouden, en haar in allerhande 
lichaamsputten wordt ook aanbevolen, 
want de dag daarop vieren de potten hun 
hoogmis onder de weinig verhullende ti-
tel ‘Lesbiennedag’. In de Centrale zullen 
die dag weer een ongewoon groot aantal 
vrouwen met beroepen te bespeuren zijn. 
Meestal houdt de werkomschrijving van 
deze vrouwen havenarbeid, het bedienen 
van drilboren en het besturen van tien-
tonners, niet zelden hun eigen lief, in. Of 
het door Italië crossen met een jonge en 
naïeve deerne, uiteraard. • Moldavië, één 
van de weinige landen waar de funderin-
gen van grijze betonnen gebouwen gro-
tendeels uit kundig in de nek geschoten 
oppositieleiders bestaat. Bovendien ook 
het enige land ter wereld waar men bij-
zondere gastvrijheid etaleert, enkel om-

dat families er steevast de voordeur én 
de twee oudste dochters hebben moeten 
verkopen om de zoon des huizes in een 
container naar de haven van Zeebrugge 
te kunnen verschepen. Liefhebbers van 
deze schandvlek op de Europese kaart 
kunnen op 23 oktober in de Rode Pomp 
naar Moldavische poëten en componisten 
gaan luisteren. Wedden dat de Rode Pomp 
de dag nadien weer nieuw bestek en gla-
zen kan gaan zoeken? • De Countryside 
beurs is er weer. Dit gaat samen met de 
meest verfijnde culinaire specialiteiten, 
smaakvolle creaties aan het keramistenate-
lier en een ruim aanbod aan kleding, pas-
send bij een natuurlijke levenswandel. Wat 
u er ook kan doen: een AGA-kookfornuis 
winnen! Droomt u ook al jaren van een 
AGA in uw eigen keuken? Haal dan pot-
ten en pannen boven en neem deel aan de 
fijne AGA-kookwedstrijd! Vossenjagers, 
gegoten in lederen rijlaarzen, sturen hun 
jeeps dwars door de velden en occasionele 
overstekende fauna, en parkeren zich van 
29 oktober tot 1 november aan Flanders 
Expo. • Wim Soutaer en Alexander De 
Buisonjé, tesamen op één podium, wij 
kunnen het zelfs na een truckload valium 
nog niet aan. Huisvrouwen schijnen ech-

ter wel te houden van kereltjes die eruit 
zien alsof ze, zonder vlekken achter te lat-
en, vlot in een willekeurige vagina kunnen 
worden geschoven. Chemisch onderzoek 
wees immers uit dat beide wandelende 
dildo’s zo goed als integraal opgetrokken 
zijn uit glijmiddel en plasticine. Om deze 
incoherente eenheden blubber over het 
podium te zien slepen, betaalt u tussen de 
20 en de 30 euro, en trekt u op 29 oktober 
naar de Groenzaal van Sint-Bavo. • Zwarte 
vrouwen in wijde gewaden staan nor-
maal gezien kinderen barend op Brusselse 
straathoeken. Zij aan zij met Vlaamse 
charmezangers zag u ze ongetwijfeld 
minder vaak. U betaalt dan ook vlotjes 15 
tot 30 euro voor dit zeldzame schouwspel, 
aangezien niemand minder dan ons aller 
Will Tura the white man in charge zal spe-
len. Bwana Tura zal bovendien begeleid 
worden door zowat honderd djembéspe-
lers, toevallig exact het aantal nodig om 
de doorsnee container te vullen. • Nog een 
gezegde, voor wij u allen in relatieve vrede 
heensturen: op elk potje past een deksel, 
en in elke luchtvrije container minstens 
een honderdtal Chinezen. En gaat nu al-
len heen, naar de haven van Dover.

Gert & Dries
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Edito / Vlaanderen Blank
Rien Emmery - Hoofdredacteur

Het was met een zacht plofje dat twee weken geleden iets van de trap in onze redactiekelder rolde. 
Het bleek om een prop affiches te gaan, affiches die enkele minuten eerder nog op de muren van 
het studentenhuis de Brug prijkten. “Hoe kunnen we Bush stoppen?” stond er op. En: “Neen aan 
de anti-sociale afbraakpolitiek!”. Ontroerd pinkten we en traan weg voor zoveel lovenswaardig ac-
tivisme. De Studenten Tegen Racisme, de Actief Linkse Studenten, Overleg Noord Zuid, Comac, 
“Stoppen Met Roken”: geen poster leek echter veilig voor de proppenorkaan die door de Brug waar-
de. De naam van de schuldige lag al snel op ieders lippen: de Nationalistische Studentenvereniging 
(NSV), algemeen beschouwd als de officieuze studentenvereniging van het Vlaams Blok. Berichten 
over kaalgeschoren, potige kerels die men na de ravage nog net studentenhuis De Brug zag uitglip-
pen, deden de ronde. Het feit dat er tegelijkertijd overal NSV-stickers tegen het Turkse EU-lidmaat-
schap opdoken, hielp ook wel wat.

Aan het begin van een academiejaar wil elke studentenvereniging aan de universiteit – of ze nu een 
kring, een werkgroep, politiek of studentikoos is – maar één ding: nieuwe leden. Er wordt diep in 
de subsidiebeugel gegraaid om wervende flyers en affiches te drukken, die men – niet zelden elkaar 
verdringend – aan de ingang van de resto’s in zoveel mogelijk studentenhanden stopt. Vooraan de 
auditoria staan de pr-presessen op een rij om in bevlogen speeches openingsactiviteiten aan te kon-
digen. Op weg naar de lessen wordt u in de gangen nageroepen door idealisten die u de weldaden 
van het nationalisme, socialisme, liberalisme of gelijk welk -isme dan ook willen aanpraten. Zolang 
u maar hun rangen vervoegt.

Vooral de politieke studentenverenigingen in Gent hebben het niet onder de markt. Bepaalde le-
den en aspiranten van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) doen al jaren niets liever dan te-
gen elkaars schenen schoppen, en in deze tijden hoort dus ook het afscheuren van elkaars affiches 
daarbij. Geinige mensen als die van de NSV gooien die blijkbaar graag nog eens verfrommeld ons 
lokaal binnen. Schamper blijft namelijk – ondanks onze onafhankelijke positie – niet gespaard. De 
NSV sierde onder andere de deur van ons redactielokaal met Keltische kruisen en fijne leuzen genre 
“Vlaanderen vrij, blank en rechts!”. Ettelijke dozen Schampers, vers van de drukker en nog niet on-
der de studenten verdeeld, werden gestolen of – ja hoor – van onze trap gegooid. Enkele maanden 
geleden ten slotte dreigden NSV’ers nog een Schamper-redactielid… van de trap te gooien.

Los van deze trapobsessie dient de NSV zich dringend over haar houding te bezinnen. Het gaat niet 
op jaar na jaar te klagen dat de leden van het PFK hen geen erkenning en subsidiëring toewijzen, als 
men in de aanloop naar elke aanvraag diezelfde PFK-lidverenigingen het bloed van onder de nagels 
pest. Een beetje zoals een rechter die moet oordelen over het schorem dat even tevoren zijn eigen 
Audi carjackte. 

Vanzelfsprekend is het tegenwerken van andere verenigingen lang geen exclusieve NSV-aangele-
genheid. Denken we maar aan de linkse verenigingen die vorig jaar een gespreksavond van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond probeerden te verhinderen. Vele andere verenigingen en 
particulieren maken zich bovendien schuldig aan het overplakken of verwijderen van andermans 
affiches. Er zijn ook niet altijd vetes in het spel, meestal tracht men gewoon de beste plakplaatsen 
te bemachtigen.

Kan er iets aan deze kwaal worden verholpen dat een simpele oproep tot verdraagzaamheid over-
schrijdt? Waarschijnlijk niet. Het blijven niettemin vervelende akkefietjes die - hoewel ze zeker geen 
goodwill kweken- voor de rest schouderophalend schadeloos zijn.

Tenminste, zolang u binnenkort geen Schamper-redacteur hevig bloedend onderaan een willekeu-
rige trap terugvindt.
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De plechtige opening van het academie-
jaar 2004-2005 was een ontgoocheling. 
Normaal gezien geeft rector André De 
Leenheer zijn Leuvense collega André 
Oosterlinck een verbale afranseling en 
oreert burgemeester Frank Beke (SP.
A) helder en innemend. Oké, voorma-
lig minister van Onderwijs Marleen 
Vanderpoorten (VLD) was er de afgelo-
pen vier jaar telkens te veel aan met haar 
oeverloze geneuzel over – pfff, geen mens 
die weet waarover. Dit jaar was het anders. 
De Leenheer had geen kwaad woord over 
voor Leuven en hield zich voor zijn doen 
ferm op de vlakte.

De andere typische stokpaardjes van De 
Leenheer kwamen gelukkig wel terug. 
Bijvoorbeeld dat er minder universiteiten 
moeten zijn: “Dat amper enkele maanden 
geleden één van de huidige Vlaamse rege-
ringspartners de oprichting en uitbouw 
van een bijkomende universiteit voor de 
stad Brugge eiste, getuigt van weinig in-
zicht, laat staan van enige kennis van za-
ken.” Patat. Een andere puntje waar De 
Leenheer altijd op terugkomt, is de bu-
reaucratie: “Allerlei plannen – zoals steeds 
nadrukkelijker geëist door administra-
ties en bureaucraten – vormen eerder een 
handicap dan een troef.” Als de rector zijn 
goesting zou krijgen, zou het rap gedaan 
zijn met de bureaucratie. En allicht ook 
met de hele administratie.

Net zoals elk jaar maakte rector De 
Leenheer van de gelegenheid gebruik om 
tegen de minister van Onderwijs, sinds 
kort Frank Vandenbroucke (SP.A), te 
zagen dat de unief te weinig geld krijgt: 
“Zo toonde een indringende studie in 
Nederland aan dat bij het extern verwer-
ven van onderzoeksmiddelen nauwelijks 
54 procent van de integrale kosten gedekt 

worden. Met andere woorden, de bijko-
mende 46 procent van de totale onder-
zoekskosten worden door de instelling 
zelf ten laste genomen. Dat betekent dat 
voor elke euro die de universiteit ontvangt 
gemiddeld 85 eurocent moet worden bij-
gelegd.”

Voor de rest waren er weinig pakkende ci-
taten te rapen in de speech van de rector. 
Het was allemaal een beetje klef, een beetje 
te braaf. We zijn dat niet van hem gewoon. 
We mogen van geluk spreken dat hij op 
het einde van zijn toespraak nog een leuke 
uitsmijter had: “Laten we ons niet scha-
men elitist te zijn.” Na zijn démarche tegen 
de hogescholen  de voorgaande dag, was 
dat een niet mis te verstane boodschap.

Bij Frank Beke was de fut er helemaal uit. 
Jarenlang zei Beke telkens hetzelfde: de 
studenten zorgen ervoor dat Gent een dy-
namische stad is, maar veroorzaken ook 
overlast. Hij zei dat altijd met zoveel over-
tuiging dat niemand er zich wat van aan-
trok dat hij net hetzelfde als het vorige jaar 
zei. Doch, dit jaar kwam Beke af met een 
nieuwe speech. Iets over diversiteit. Beke 
bekende geen toverformule te hebben te-
gen “zij die systematisch misbruik maken 
van de gevoelens van onzekerheid en de 
vereenzaming van sommige delen van de 
bevolking”. Beke mompelde maar wat. De 
helderheid waarmee hij eertijds de acade-
mische vergadering toesprak, leek com-
pleet verdwenen. De Gentse burgemees-
ter waarschuwde wel nog voor een niet 
te onderschatten gevaar: “De cijfers van 
onze dienst bevolking wijzen uit dat stu-
denten een stevig aandeel hebben in de 
gestage aangroei van de stadsbevolking. 
De meesten komen nog steeds uit Oost-
Vlaanderen, maar toch wordt Gent elk 
jaar een beetje meer West-Vlaams.” Daar 

zie. Het wordt verdorie tijd dat alle West-
Vlamingen op de trein gezet worden met 
een one way ticket naar hun onderont-
wikkelde provincie. Dat Gent weer Gents 
moge worden!

De tweede rode Frank dan, Frank 
Vandenbroucke, nieuwbakken Vlaams 
minister van Onderwijs. Als we er één 
ding van moeten zeggen, dan is het wel 
dat Vandenbroucke zijn voorgangster 
Marleen Vanderpoorten zowat naar de 
maan speechte. Vanderpoorten is een ta-
melijk sympathiek mens, maar als ze het 
woord neemt op een spreekgestoelte, 
blinkt ze uit in wolligheid, saaiheid en 
vooral langdradigheid. Vandenbroucke 
was duidelijk, concreet en vlot. De soci-
alistische topminister waarschuwde wel 
meteen dat we geen uitermate scherpe 
standpunten mochten verwachten. Eerst 
wil hij het onderwijsbestel grondig bestu-
deren.

Toch zei hij dingen die rector De Leenheer 
graag zal hebben gehoord. “Ik hecht een 
groot belang aan de onderzoeksopdracht 
van de universiteit”, sprak Vandenbroucke. 
“Academische masteropleidingen zullen in 
sterkere mate dan vroeger op onderzoek ge-
baseerd moeten zijn.” Onderzoeksfetisjist 
De Leenheer zat te glunderen. Ook de 
vrouwen mochten eens blij kijken naar 
de rijzige minister met de jongensachti-
ge glimlach: “Gelijke kansen worden ook 
nog steeds gedwarsboomd door gender-
verschillen. Vrouwelijke academici krij-
gen minder kansen om door te stromen 
in het personeelskader van universiteiten 
dan mannelijke collega’s.” Ook de onder-
maatse doorstroom van allochtone jon-
geren naar het hoger onderwijs stipte hij 
aan, zonder concrete oplossingen voor dat 
probleem te suggereren.

Vandenbroucke brak ook een lans voor 
permanente vorming en kortere opleidin-
gen. Daaraan koppelde hij de vervelende 
neiging van de universiteiten om hun aan-
bod alsmaar uit te breiden: “De bredere 
samenleving begrijpt niet dat de instellin-
gen in het hoger onderwijs met vele goede 
argumenten om meer middelen pleiten, 
maar tegelijkertijd niet in staat blijken 
om samen hun aanbod rationeler te or-

“Laten we ons niet schamen elitist te zijn”
    Futloze opening academiejaar
Op 1 oktober 2004 werd het academiejaar in de Aula in de 
Volderstraat voor de zoveelste keer plechtig geopend. Veel 
stelt dat niet voor. Een hoop mensen zet zich neder in de 
mooie zaal, opeens komt er een tros raar geklede mannetjes 
binnen – de togati – en dan steken de rector, de Gentse bur-
gemeester en de minister van Onderwijs elk een toespraak 
af. Dit jaar was er weinig vuurwerk in de speeches. Gelukkig 
was er nog studentenvertegenwoordiger Matthias Laevens.
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“Laten we ons niet schamen elitist te zijn”
    Futloze opening academiejaar

ganiseren. Meer zelfs: elke gelegenheid te 
baat nemen om hun aanbod verder uit te 
breiden. Elk zinnig mens weet dat het hui-
dige aanbod de wetenschappelijke capa-
citeit van Vlaanderen te buiten gaat.” Die 
zat. Vandenbroucke lanceerde vervolgens 
het idee van opleidingen van minder dan 
drie jaar. “Dergelijke subdegree qualifica-
tions kennen in nogal wat landen succes.” 
Anyway, goeie speech, stukken beter dan 
die krengen van die Vanderpoorten.

Degene die echter de show stal, was 
Matthias Laevens, studentenvertegen-
woordiger in de Raad van Bestuur en het 
Bestuurscollege. Meestal staat zo’n stu-
dent wat met zijn papiertje in zijn pollen 
te beven, struikelend over zijn woorden 
en vaak ook van de trap als hij weer naar 
zijn plaats keert. Zo niet bij Laevens. Met 
een schalkse glimlach sprak hij de zaal toe. 
Laevens sneerde meteen naar een van de 
vijanden van deze universiteit: VVS, de 
Vlaamse Vereniging van Studenten. VVS 
reed tegen de kar van rector De Leenheer 
door te eisen dat de UGent solidair zou 
zijn met de Katholieke Hogeschool Sint-
Lieven, een Gentse hogeschool die in de 
Leuvense associatie kroop, maar wel van 
de Gentse universitaire faciliteiten wil ge-
nieten. “Indien we als universiteit op het 
vlak van onderwijs en onderzoek topkwa-
liteit nastreven, dan impliceert dat onmid-
dellijk een contradictie met het streefdoel 
van VVS, een uitstroom die gelijk is aan de 
instroom”, zei Laevens. De Leenheers oor-
tjes flapperden van contentement.

Laevens ging op zijn elan door. “Ik 
wil duidelijk maken dat ik ab-
soluut niet neerkijk op hoge-
scholen, integendeel”, zei hij 
zalvend. Om daarna tamelijk 
hard te slaan: “De natte 
droom va hogescholen 
om zelf doctoraten 
te mogen uitreiken, 
om zelf op termijn 
kenniscentra op 
te zetten, moet 
met argusogen 
gevolgd wor-
den.” De oor-
tjes van De 
Leenheer 

flapperden nog heftiger. De Leenheer 
vindt de idee dat de hogescholen fun-
damenteel onderzoek kunnen uitvoeren 
ronduit absurd.

De olijke studentenvertegenwoordiger 
liet echter niet na ook eens uit te halen 
naar de unief zelf. Aangezien hij zijn 
pijlen richtte op de bureaucratie, zal De 
Leenheer het hem wel niet al te kwalijk 
genomen hebben. Vorig waren er op 
sommige faculteiten namelijk praktische 
problemen bij de studentenverkiezingen. 
Praktische problemen die eigenlijk geen 
problemen waren: “Wat baten reclame-
campagnes als je de dag zelf wegens een 
verstarde democratie niet mag stemmen 
omdat je je oproepingskaart niet bijhebt, 
en dat terwijl het systeem zelfs zonder 
die oproepingskaart even waterdicht is? 
Blijkbaar had onze Alma Mater nieuwe 
stempels gekocht en moesten die koste 
wat kost gebruikt worden.”

Dat is gesproken dat.

Van der Mensbrugghe

Geweld in Overpoort

Donderdag 14 oktober was het weer van 
dattum. Knokken en stampen en vech-
ten in de Overpoort. Zes keer moes-
ten de flikken afkomen. De laatste keer 
duurde het twintig minuten tot de flik-
ken kwamen. FK-preses Hans Pijpelink 
is het strontbeu. “Het zijn niet de stu-
denten die vechten, maar al die gasten 
uit de dancings. Het stadsbestuur moet 
dringend ingrijpen”, gromt de charisma-
tische studentenleider.

Boekje 4 uitverkocht

Boekje 4 van de cultuurcheques is uit-
verkocht. “Over de drie andere had ie-
mand per ongeluk koffie gegoten”, zegt 
Veerle Joliet van de DSA, terwijl ze zich-
zelf een kopje thee inschenkt en per on-
geluk haar hele garderobe met kokend 
water overgiet. Een gegil van jewelste le-
vert dat op. Ook dat is cultuur.

Open unief nog opener

Zover ze al niet openstonden, staan de 
deuren van de Open Universiteit nog 
méér open. En dat op 21 en 26 okto-
ber 2004. De Open Universiteit biedt 
afstandsonderwijs aan. Vooral volwas-
senen laten zich verleiden zich aan de 
Open Universiteit in te schrijven. Het 
verstand komt met de jaren.

Branding de Boekentoren

Van 15 oktober tot 15 november 2004 
organiseert De Loeiende Koe, een vzw 
voor studenten ingenieur-architect aan 
de UGent, in samenwerking met de 
Universiteitsbibliotheek Gent een ex-
positie onder de noemer “Branding de 
Boekentoren”. Een 25-tal inzendingen 
worden tentoongesteld. De deelnemers 
kregen de opgave een merchandising 
programma te ontwikkelen voor de 
Boekentoren. Ze moesten een branding 
strategie uitwerken die de architecturale 
waarde van het gebouw van Henry van 
de Velde op een wervende manier kan 
communiceren. Vlug! Viagra! Voor de 
academische erectie in elkaar zakt!

(tvdm)
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Wie na dit interview geen raadsel meer zal 
zijn, is John Vincke – zeg maar Johnny – 
de nieuwe decaan van de faculteit Politieke 
en Sociale Wetenschappen.

Laat ons beginnen bij het begin: uw be-
noeming tot decaan. Waarom is profes-
sor Doom volgens u decaan af?
Vincke: “Dat is een moeilijke vraag, en ik 
kan natuurlijk ook niet in zijn plaats ant-
woorden. Op dit ogenblik is hij aan het 
herstellen van gezondheidsproblemen. 
Decaan ben je sowieso meestal maar twee 
jaar, al word je vaak nog eens herverkozen. 
Professor Doom stelde zich echter niet 
meer verkiesbaar.”

Bent u gevraagd? Of was het uw persoon-
lijke ambitie?
Vincke: “In het kort: je zit in een netwerk, 
een netwerk van bepaalde personen. Eén 
van die personen moet dan het statuut 
van wat men in de criminologie een “will-
ing victim” noemt op zich nemen. Niet ie-
dereen is geneigd om dat te doen: je moet 
het willen doen én inzet hebben. Het is 
een zware job, zeker bovenop de rest.”

”Ik ambieerde die functie dus niet, maar 
je moet het zo zien: er is een rotatie tussen 
vakgroepen, en sociologie was nog nooit 
aan de beurt geweest. Via het ‘netwerk’ is 
het dus logisch dat men in mijn richting 
keek. En aangezien de andere professoren 
die in aanmerking kwamen binnenkort 
op emeritaat gingen, was ik vanuit de so-
ciologie eigenlijk een logische keuze.”

Welke klemtonen wilt u leggen in uw 
beleid als decaan?
Vincke: “Je hebt de korte termijn en de 
lange termijn, waar ik natuurlijk minder 
vat op heb. Wat ik een ramp zou vinden, 
in het kader van de BaMa-structuren en 
de Europese hervormingen, is dat de 
faculteit binnen een tien à vijftien jaar 
geen Europese aantrekkingspool meer 
is. We gaan naar een opentrekken van de 

Europese ruimte. Dat betekent niet dat 
studenten uit alle hoeken hier les zullen 
komen volgen, want er is nog steeds een 
taalhandicap – maar wij moeten niette-
min een geaccrediteerde faculteit wor-
den die onderwijs en onderzoek aanlevert 
op een Europees competitief niveau. Ik 
denk dat we zeker het Amerikaanse sys-
teem achterna gaan, het systeem van de 
rankings. Ik zou niet graag zien dat de 
Universiteit Gent in Europa aan het sta-
artje zou bengelen.”

“Op korte termijn krijgen zou ik vooral 
op het up to date houden van de lopende 
onderzoeken aan onze faculteit willen fo-
cussen. Ik wil echt mee aan de kar trekken 
om, door het bestaande onderzoek beter 
te structureren, ons nog beter te positio-

neren. Concreet kan dat door andere doc-
toraatsformats uitwerken, en te kijken hoe 
het zit met onze publicatiecultuur, zodat 
wij daar internationaal en Europees ons 
mannetje kunnen staan.”
 
Denkt u niet dat universiteiten te veel 
zullen focussen worden op het halen van 
een hoge ranking, zodat er minder aan-
dacht is voor andere zaken?
Vincke: “Neen, dat denk ik niet. Als je ki-
jkt hoe Amerikaanse rankings ontstaan, 
zie je dat er vooral wordt gekeken naar de 
input en de kwaliteit van de wetenschap-
pelijke output. Je hoeft dus niet per se een 
grote instelling te zijn om een goede rank-
ing te kunnen behalen. Er zijn in Amerika 
colleges van een kleine 6000 studenten die 
toch zeer hoog scoren.”
 
“Volgens mij gaan we dus zeker geen ver-
vlakking krijgen. We zullen overigens pas 
hoge rankings bekomen als we van A tot Z 

goede kwaliteit leveren. Op korte termijn 
wil ik ook het onderzoek aanmoedigen, in 
mijn ogen het onderscheid tussen univer-
siteiten en hogescholen. Er wordt vaak de 
vergissing gemaakt dat research en devel-
opment iets is voor de toegepaste weten-
schappen, maar ook in een faculteit als de 
politieke en sociale wetenschappen is dit 
van groot belang.”
Zou u op vlak van onderwijs nog speci-
fieke klemtonen willen leggen?
Vincke: “We zitten in het grote kad-
er van de Vlaamse Regelgever, dus 
echt veel ruimte hebben wij hier niet.” 
 
We zien toch dat assistenten steeds meer 
de rol van lesgever toebedeeld worden, 
hetzij voor het ganse lesprogramma, 
hetzij voor specifieke gastlessen. Is dit 
een nieuwe trend?
Vincke: “We moeten inderdaad met meer 
diverse leervormen gaan werken, maar dit 
is zeer moeilijk in een eerste bachelor. De 
universitaire selectie gebeurt nu niet na het 
zesde middelbaar door middel van toelat-
ingsexamens, maar in de eerste bachelor. 
Enerzijds kan je dit positief vinden omdat 
je de studenten een zeker rijpingsproces 
toelaat, maar langs de andere kant is dit 
toch een zeer dure procedure. Ik denk hier 
vooral aan kapitaal voor gebouwen, kapi-
taal aan personeel,...” 

“Eigenlijk zitten we nog steeds met 
dezelfde lesvorm als 2000 jaar geleden. 
De leraar zit onder een boom en vertelt, 
terwijl de leerlingen er rondom luisteren. 
Maar er is geen alternatief, er is geen enkel 
elektronisch leersysteem dat de man- of 
vrouwkracht kan vervangen.  Dat zie ik als 
een enorme uitdaging, hoe kunnen we die 
enorme massa eerste bachelor studenten 
een goede onderwijsvorm bieden.”
 
Binnen de politieke en sociale weten-
schappen hebben wij ook te maken met 
een probleem dat ook vele andere fac-
ulteiten treft: goede onderzoekers zijn 
niet per se goede lesgevers. Zou het een 
oplossing zijn om een splitsing te maken 
tussen een ‘onderwijsteam’ en een ‘onder-
zoeksteam’?
Vincke: “Ik ben daar persoonlijk geen 
voorstander van, omdat je dan de essentie 
van het universitaire onderwijs gaat onder-
mijnen. Als je deze splitsing gaat doorvoe-

‘JONGE STUDENTES MOETEN OPPASSEN DAT ZE GEEN GESLACHTSZIEKTE OPLOPEN’
Er zijn geen zekerheden meer in het leven. Waarom de 
oude decaan van de faculteit politieke en sociale weten-
schappen Ruddy Doom opstapte zal voor altijd een raad-
sel blijven. Waar is de tijd dat we op universitaire recep-
ties whiskey na whiskey met hem achteroversloegen?

John Vincke over decanaat, seks en racisme

‘Eigenlijk zitten we nog 
steeds met dezelfde lesvorm 

als 2000 jaar geleden’

6



‘JONGE STUDENTES MOETEN OPPASSEN DAT ZE GEEN GESLACHTSZIEKTE OPLOPEN’
ren, vrees ik dat de volgende splitsing een 
onderzoeksuniversiteit en een onderwijs-
universiteit zal zijn. Die onderwijsuniver-
siteit zal dan na verloop van tijd helemaal 
verdwijnen en een hogeschool worden.” 
”De uitdaging bestaat erin om ervoor 
te zorgen dat goede onderzoekers goed 
onderwijs gaan geven. Als er echt een 
probleem is met de lesgevers, kan er over 
gepraat worden. Men kan die mensen dan 
adviseren een docentenopleiding te vol-
gen. Zoiets is een proces van lange adem, 
als ik terugkijk naar mijn eigen jaren aan 
de universiteit is er enorm veel veranderd 
– alleen maar in de goede zin.”
 
Zou het een oplossing bieden om doc-
toraatsstudenten te laten lesgeven om-
dat die meer voeling hebben met de leef-
wereld van de studenten?
Vincke: “Neen, zeker niet. Een van de 
sterkste punten van onze universiteit is dat 
gewone hoogleraars nog altijd lesgeven in 
eerste bachelor. Dit jaar is zodanig be-
langrijk dat dit echt door een prof moet 
gegeven worden. Daar wordt een basis 
gelegd voor de rest van het academische 
verloop. Als hier een achterstand optreedt, 
kan je die nooit meer inhalen.”

”Ik hamer er in de facultaire opleidings-
commissie ook steeds op dat het geen 
trend mag zijn dat een gevestigde profes-
sor zich voor een bepaald vak een heel jaar 
laat vervangen door zijn assistent.”
 
Nu we het over gevestigde professoren 
hebben, u bent er zelf eentje. U bent 
vooral bekend om uw onderzoek naar 
homofiele mannen.
Vincke: “Eigenlijk doe ik niet louter 
onderzoek naar homo’s. Mijn populatie 
bestaat steeds uit homofiele mannen, 
maar bij een goed gevoerd onderzoek met 
goede theorieën zijn die toepasbaar in elke 
onderzoekssituatie bij elke populatie. Ik 
doe dus onderzoek naar algemene theo-
rieën binnen de sociologie. Vroeger heb ik 
trouwens ook nog veel onderzoek gedaan 
naar aids.”
 
De Nobelprijswinnares voor de vrede 
Wangari Maathai verklaarde vorige week 
nog dat aids een blank wapen is. Wat is 
uw reactie hierop?
Vincke: “Dat het pure zever is. Zo’n dingen 
worden nu al zo lang beweerd, omdat aids 
in Afrika nog altijd een taboe-onderwerp 
is. Net zoals seksualiteit, ongelijkheid van 

de vrouwen, de vele wisselende seksuele 
contacten,...”
“De mannen in Afrika doen vaak nog aan 
seizoensarbeid waardoor zij soms maan-
den van huis zijn en gemeenschap heb-
ben met andere vrouwen. Zeggen dat het 
een blank wapen is, is eigenlijk je hoofd in 
het zand steken voor de echte problemen. 
Aids is geen westerse ziekte, maar ook geen 
Afrikaanse ziekte: het is een wereldziekte. 
De Engelsen zeiden vroeger ook dat syfil-
lis ‘the french disease’ was.”

Denkt u dat studenten in Gent een ver-
hoogd risico op aids lopen? er is hier 
toch ook sprake van wisselende seksuele 
contacten? Voelt u de drang om tijdens 
uw lessen waarschuwende boodschap-
pen mee te geven?
Vincke: “Neen. Er zijn twee belangrijke 
factoren die meespelen bij aids: de ma-
nier waarop je het doet en het besmet-
tingsgevaar. Nu het kan wel zijn dat de 
Gentse studenten zeer onveilig vrijen, 
maar het besmettingsgevaar is zeer laag.  
Bij de Gentse studenten is er vooral gevaar 
vanuit de hoek van andere SOA’s. Jonge 
studentes moeten oppassen dat ze nu 
geen geslachtsziekte oplopen die later het 
stichten van een gezin onmogelijk zouden 
maken.”

Als wij een grote risicogroep zijn, waar-
om zijn er dan geen specifieke preven-
tiecampagnes op studenten gericht?
Vincke: “Omdat wij hiervoor geen spe-

cifiek beleid hebben. Bij het begin van 
de aids-epidemie waren er in Vlaanderen 
een aantal preventieorganisaties, waar-
onder het aidsteam waar ik in actief was. 
Al die verschillende organisaties richtten 
zich op verschillende doelgroepen en de 
medewerkers waren allemaal gemotiveerd 
en zeer enthousiast. Maar toen besloot de 
Vlaamse Regering dat deze versplintering 
van het landschap niet goed was en men 
bouwde een grote koepel: Sensoa. Deze 
koepel is naar mijn mening een kleurloze 
aangelegenheid: te groot, te bureaucra-
tisch, teveel personeelskosten. Dit is de re-
den volgens mij waarom de preventie niet 
meer zichtbaar is.”

Nog een laatste vraag, u zit ook in 
het Centrum voor Gelijke Kansen en 
Racismebestrijding. Wat is uw taak pre-
cies?
Vincke: “Ik zetel als plaatsvervangend lid 
in de Raad Van Bestuur. Agalev was des-
tijds de enige partij die buiten de partij-
grenzen keek, en ze vroegen mij om voor 
hun partij in de Raad te zetelen. Dat doe 
ik dus nu nog steeds. Ik wil wel duide-
lijk stellen dat ik geen lid ben van Groen! 
of een andere politieke partij. Ik zit daar 
louter om de gelijke kansen te verdedigen, 
wat ik zeker als een belangrijke job zie.”

Ellen en Wim
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Begin de jaren ’90 werd het geld van de 
universiteit nog in vaste zaken belegd, zo-
als spaarboekjes. Er was toen echter kri-
tiek dat – in tijden van fondsen en aandel-
en – de UGent in het ouderwetse systeem 
van spaarboekjes veel beursgeld aan zich 
liet voorbijgaan. De Raad van Bestuur 
stelde begin 1998 een werkgroep van di-
verse professoren samen om de mogelijk-
heden te bekijken. Na marktonderzoek 
stelde de werkgroep drie professionele in-
stellingen aan die het geld voor de univer-
siteit zouden beleggen: Fortis Investment 
Management, Dexia Asset Management 
en KBC Asset Management.

Zeehondenpels
Volgens Gonda Cock, financieel directeur 
van de UGent, zijn het gespecialiseerde en 
professionele afdelingen, die het geld dan 
ook wijselijk besteedden.  “De mensen 
die voor deze instellingen werken, beleg-
gen hele dagen andermans geld”, licht ze 
toe. “Het Bestuurscollege van de UGent 
keurde het contract goed en zorgde ervoor 
dat het risico werd minimaal gehouden. 
De beleggingen bestaan uit 40% aandelen 
en 60% obligaties. De helft van die aandel-
en moet in Europa worden belegd, de an-
dere helft in de OESO-landen.” Aandelen 
in een Afrikaanse chocoladefabriek of een 
zeehondenpelsbedrijf op Antarctica zijn 
dus uitgesloten. “Onze obligaties zijn stuk 
voor stuk van hoge kwalitatieve waarde. 
De bedoeling hiervan is uiteraard in een 
zo zeker mogelijk kader een hoog rende-
ment te behalen.”

Dat het risico “minimaal” werd 
gehouden, zoals Cock beweert, valt 
echter te betwijfelen. Een adviseur van 
KBC Asset Management die Schamper 
te woord stond, vond een portefeuille 
bestaande uit 40 procent aandelen reeds 
in 1999 een riskante bedoening. Een 
defensieve portefeuille, waar hoogstens 

30 procent aandelen in zitten, en ook in 
vastgoed wordt belegd, zou veiliger zijn 
geweest. Vooral dat laatste had, door 
de vastgoedboom van de laatste jaren, 
de UGent een belangrijke meerwaarde  
kunnen opleveren. Daarenboven heer-
ste er in 1999, het tijdstip waarop de 
universiteit zo gretig naar de beurs 
stapte, een bijzonder hoge volatiliteit. Dat 
betekent dat aandelen van de ene dag op 
de andere in waarde konden verdubbelen 
– maar evengoed konden kelderden.

Delhaize
In zo’n twijfelachtig klimaat lijkt de 
UGent aan wishful thinking te hebben 
gedaan, en net als vele anderen bijna blind 
te zijn geweest voor de gevaren die exact 
één jaar later de wereldbeurzen in een 
dieptepunt deden belanden. Het is dan 
ook geen wonder dat tussen 1999 en 2002 
de beleggingen met maar liefst 10 miljoen 
euro aan waarde verloren. Directeur Cock 
blijft echter volhouden dat de portefeuille 
de minst risicovolle was.

”In principe werd nooit geld verloren. 
Het klopt wel dat de beleggingen tussen 
1999 tot voor enkele maanden geleden 
een negatief rendement vertoonden. De 
oorzaak daarvan is niet te zoeken bij de 
beleggers, maar bij de financiële toestand 
op dat moment. Vooral na 9/11 waren er 
grote waardeschommelingen op de beurs. 
Op een gegeven moment bedroeg de 
minderwaarde (verlies, nvdr) 10 miljoen 
euro, maar dat wel op een totaal van 135 
miljoen. Die som was echter nooit verlo-
ren, want de beleggingen werden niet 
verkocht. Op het tijdstip dat de jaar-
rekening werd opgemaakt was er nog 
net geen meerwaarde, maar eind 
augustus konden we al een meer-
waarde van ongeveer 1,2 mil-
joen rapporteren. September 
was ook een goede maand, 

dus de winst zal ondertussen wel nog ho-
ger liggen.”

Het is pas sinds enkele maanden dat de 
beleggingen van de UGent van de opgelo-
pen schade beginnen te recupereren. Een 
schade die de UGent misschien had kun-
nen vermijden als ze vanaf het begin voor 
een risicolaag profiel had gekozen. Het is 
onbegrijpelijk dat de drie professionele 
instellingen die door de UGent werden 
aangesteld, niet op tijd voor het gevaar 
van de portefeuillesamenstelling. Of 
misschien kwam er juist wel advies van de 
banken, maar heeft de Raad van Bestuur 
dit genegeerd?

Orkaan
“De beleggingen zullen enkel omgezet 
worden als men het geld echt nodig heeft”, 
dixit mevrouw Cock. Zolang orkaan 
Charlie Gent geen bezoekje brengt en de 
gebouwen op de Blandijnberg of in de 
Universiteitsstraat platlegt, zal de poen 
dus nog een tijd in beleggingsvorm blijven. 
“In de eerstvolgende jaren zal er trouwens 
niet nog meer geld belegd worden, 
vanwege het tienjarig investeringsplan 
van de universiteit. Dat houdt in dat we 
315 miljoen investeren in verouderde 
gebouwen en nieuwe faciliteiten.”

De financieel directeur besluit: “Er zijn 
zeker geen foutieve beslissingen genomen. 
Men moet niet altijd naar het hier en nu 
kijken. Lange termijndenken is voor een 
instelling als de UGent veel belangrijker. 
Het is ook niet de bedoeling geld op te 
stapelen, vandaar ook de ambitieuze 
investeringen. In deze tijd zou het 
ouderwets overkomen als we bij onze 
spaarboekjes waren gebleven en niet, 
zoals de rest van de wereld, het geld via 
beleggingen hadden laten opbrengen.” 

Dat zal wel zijn.

Natalie en Georges

De beleggingen van de universiteit
Ooit meer dan tien miljoen euro verlies
De aandelenportefeuille van de UGent vertoont “nog steeds” 
een negatief rendement. Dat leert ons het verslag van de ver-
gadering van de werkgroep Begroting op 29 april. Rijdt de 
rector elke dag naar de beurs van Brussel om daar met het 
inschrijvingsgeld van de studenten als een verwoed speculant 
aandelen te kopen? Wat zit er precies in de portefeuille van de 
UGent? Zijn de geruchten als zou de UGent miljoenen op de 
beurs hebben verspeeld, waar?
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Voor alle duidelijkheid: dit artikel beoogt 
niet de discussie over de opportuniteit van 
het al dan niet gradueel invoeren van het 
semestersysteem aan te gaan. Er zijn on-
getwijfeld goede argumenten die, in een 
discussie over de wenselijkheid van het 
naast elkaar bestaan van jaar- en semes-
tersysteem in een gecompliceerde faculteit 
als de L&W, overtuigend kunnen zijn. We 
willen echter louter de manier aanklagen 
waarop de beslissingen gevallen zijn, na-
melijk zonder argumenten, en zonder dis-
cussie.

Onconventioneel
Even in herinnering wat voorafging. In 
mei 2004 heerste er onder de studenten 
L&W onduidelijkheid over het al dan niet 
gradueel invoeren van het semestersys-
teem in de faculteit. De beslissing daarover 
zou gevallen zijn in de faculteitsraad van 5 
maart 2003, op een zeer onconventioneel 
tijdstip, in zeer onconventionele omstan-
digheden. In de vorige editie brachten we 
bewijzen aan om deze versie van de feiten 
in twijfel te trekken (zie Schamper 424, 
nvdr).

De faculteit L&W heeft pas op de procla-
matie in juli voor de eerste maal over de al-
gehele invoering van het semestersysteem 
gecommuniceerd, via een briefje bij de 
puntenlijsten. Als we weten dat maanden 
na 5 maart 2003, zowel in de pers als in 
de Raad van Bestuur regelmatig beweerd 
werd dat de L&W een gradueel semester-
systeem zou kennen, komt het feit dat dit 
nooit werd tegengesproken vreemd over. 
Door de onduidelijkeheid bij de studen-
ten schoten tenslotte enkele studentenver-
tegenwoordigers in actie.

Philippe De Backer stelde op het be-
stuurscollege van 13 mei 2004 dat de al-
gehele invoering van het semestersysteem 
“in tegenspraak met de afspraken over de 
graduele invoering” is, en zelfs “ingaat te-
gen de beslissing van de faculteitsraad”. 
Het volledige bestuurscollege volgt daar-
op zijn standpunt dat een motivering van 

de faculteit noodzakelijk is. Men schakel-
de zelfs toenmalig academisch beheerder 
Bert Hoogewijs in om “de status questio-
nis te onderzoeken”.

De Backers interpretatie van die FR-beslis-
sing is niet onbegrijpelijk. Er valt dan ook 
- los van de voorgeschiedenis die we vori-
ge keer uit de doeken deden - nog heel wat 
over dat besluit te zeggen. Decaan Johnny 
Devreker laat op de FR van 5 maart 2003 
stemmen over de “invoering van het se-
mestersysteem samen met de implemen-
tatie van de BaMa-hervorming”. BaMa 
wordt echter vanaf dit academiejaar enkel 
in eerste bachelor geïmplementeerd, de 
overige studiejaren tot tweede licentie zit-
ten nog in het oude systeem.

Aangezien sinds december 2002 op geen 
enkele manier over de gradualiteit ge-
rept is, niet op 5 maart 2003 en evenmin 
daarna, moest er op een gegeven moment 
toch iemand de opleidingscommissies 
verteld hebben hoe ze de “samen met” in 
het besluit dienden te interpreteren, zo-
dat de commissies de lesroosters kon gaan 
opstellen. Met andere woorden, iemand 
moet de knoop over de gradualiteit door-
gehakt hebben. Die bevoegdheid behoort 
in feite de FR toe, maar er is voldoende 
aangetoond dat de raad ze nooit genomen 
heeft.

Post factum
Onze monden vallen dan ook ver open 
wanneer we van studentenvertegenwoor-
digster Anne-Françoise Morel horen wat 
onderwijsdirecteur Jean Bourgeois tegen 
haar verklaarde. Bourgeois zou de beslis-
sing over de gradualiteit van de invoering 
“in onderling verleg met de pedel” hebben 
genomen. Hijzelf ontkende telefonisch zo-
iets ooit te hebben gezegd.

Semex-aanhangers fabriceerden onder-
tussen post factum rationalisaties om de 
invoering te rechtvaardigen. Men greep 
zelfs terug naar een verslag van de facul-
taire Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) op 

6 november 2001 (!), waarvan het advies 
voorstelde “het semestersysteem in te voe-
ren samen met de grote BaMa-hervor-
ming en de indeling in semesters ook op 
datzelfde ogenblik door te trekken tot de 
overige drie academiejaren die nog in het 
‘oude’ systeem zullen zitten”. De FR van 
12 december 2001, nota bene samenge-
steld uit de verkozenen van twee termij-
nen geleden, beoordeelde dit KCO-advies 
gunstig. Dit lijkt men aan te grijpen als 
grond voor de algehele invoering van het 
semestersysteem. 
Het advies gebruikt echter verkeerde-
lijk het woord “academiejaren” in plaats 
van de correcte term “studiejaren” 
Daarenboven besloot de nieuw samen-
gestelde faculteitsraad exact een jaar later 
om het stuk over het doortrekken van de 
semex naar het oude systeem uit hun be-
sluit te schrappen.

Wanneer studentenvertegenwoordiger 
Christophe Kerckhaert op de faculteits-
raad van 9 juni 2004 voor de laatste keer 
een vraag stelt over de problematiek, her-
inneren decaan Devreker en onderwijsdi-
recteur Bourgeois simpelweg aan de “be-
slissingen terzake”, en beweren ze over de 
strubbelingen met het rectoraat dat  “de 
situatie uitgeklaard is”. En zo stierf het 
dossier een stille dood.

Hallucinant
Op deze vreemde manier komt er een 
eind aan een onverkwikkelijke historie 
van slechte verslaggeving op vergaderin-
gen, slechte communicatie tussen centraal 
en facultair bestuur, slechte facultaire stu-
dentenvertegenwoordiging, slecht geïn-
formeerde decanen, slecht geïnformeerde 
pedels, slecht geïnformeerde onderwijsdi-
recteurs en een slecht geïnformeerd recto-
raat. Het enige alternatief voor dit weinig 
benijdenswaardige scenario is namelijk 
dat men de studentenvertegenwoordigers 
bewust heeft in het ongewisse gelaten, en 
een vaag besluit heeft gestemd dat ach-
teraf in donkere achterkamertjes op gelijk 
welke manier te interpreteren viel.

Of zoals een AAP-vertegenwoordiger in de 
faculteitsraad het uitdrukte: “De manier 
waarop alles gebeurde [...] getuigt van on-
behoorlijk bestuur en is ronduit halluci-
nant”.  We kunnen hem enkel bijtreden.

Rien Emmery

‘Onbehoorlijk bestuur’ zorgt voor semesterexamens 
Semesterexamens in de Letteren & Wijsbegeerte - Deel II
In de vorige editie van Schamper las u de geschiedenis die in 
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de invoering van het 
semestersysteem voorafging. Hierna volgt de afloop van de 
semestersoap, waarbij ook het rectoraat zich in de debatten 
mengt.
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De UGent geeft om u, en om uw longen. 
Dat is althans de boodschap die ieder 
student en personeelslid van onze Alma 
Mater op vier oktober in zijn of haar 
mailbox kreeg. Na jaren van halfslach-
tige affichecampagnes en veel gedebat-
teer zou dit jaar eindelijk de aftrap wor-
den gegeven van het nieuwe, eenvormige 
rookbeleid.

Op het einde van het vorige academiejaar 
werden de eerste schoorvoetende stap-
jes al gezet: de centrale administratie en 
de resto’s zijn nu officieel sigaretloos ge-
bied. Dat werd hoog tijd, want eigenlijk 
verplicht een Koninklijk Besluit uit 1990 
bedrijven al om hun personeel een rook-
vrije werkplek te garanderen. Niet dat de 
UGent daar veel aan gelegen liet (meer 
hierover verscheen al in Schamper 422). 

Het was pas toen de KULeuven haar plan-
nen om de sigaret definitief te bannen in 
de media kreeg, dat ook in Gent het be-
stuur uit zijn winterslaap schoot. De neu-
zen werden in dezelfde richting gewron-
gen, bestofte ideeën en verklaringen uit de 
kast gehaald en de werkgroep Rookbeleid 
werd van vers voer voorzien. Geen roker 
zou nog veilig zijn.

Trillend
Een hele universiteit uit de tabakswalmen 
halen is echter niet iets dat toverfee Dré 
met een magische vingerknip kan realise-
ren. De UGent en haar associatiepartners 
pakken de zaak daarom stapsgewijs aan: 
studenten en personeelsleden die van de 
sigaret af willen kunnen terecht op infor-
matiesessies. Ze worden om de beurt in 
de gebouwen van één van de partnerin-
stellingen georganiseerd. Wie wil kan er 
nog maar eens de gevaren verbonden aan 
actief en passief roken opgesomd krijgen. 
Daarnaast is er ook een voordracht over 
rookontrading en rookstopbegeleiding 
door dr. Herwig Boudrez van de vakgroep 
Maatschappelijke Gezondheidkunde. Je 
kan inderdaad beter goed voorgelicht zijn 
als je met trillende handen naar je pakje 
nicotinekauwgum graait.

Maar wat als je na zo’n sessie inder-
daad besluit om te stoppen met roken? 
Wanneer Schamper even naar de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk telefoneert, valt men daar min of 

meer uit de lucht. Als we na wat aandrin-
gen professor en arbeidsgeneesheer de 
Thibault de Boesinghe aan de lijn krijgen, 
weet hij ons weinig meer vertellen dan dat 
alles zal afhangen van hoe enthousiast de 
sessies zullen worden bijgewoond.

Geld
Zelfs over het rookverbod en de hand-
having ervan blijft hij redelijk schimmig: 
“Om te bepalen wat precies zal kunnen en 
mogen wacht ik nog tot Europa of de fe-
derale regering meer duidelijkheid schept. 
Tot dan blijft alles koffiedik kijken.” De 
infosessies hoeven voor de Thibault de 
Boesinghe trouwens niet het definitieve 
einde van de sigaret in te luiden. Het hoofd 
van het departement Medisch Toezicht 
blijft voorstander van rooklokalen in de 
gebouwen.

Veel meer dan een foldertje of de raad 
om je huisdokter te contacteren hoef je 
eigenlijk niet te verwachten als je de deur 
van zo’n rookstopsessie achter je dicht-
trekt. Een initiatief van de UGent zelf, 
of een financieel steuntje in de rug voor 
wie de calvarietocht naar een nicotine-
loos bestaan wil aanvangen, zit er voor-
lopig niet in. “Geld”, zo zucht de Thibault 
de Boesinghe, “dat blijft het eeuwige pro-
bleem. Nochtans weten we dat het gedeel-
telijk terugbetalen van medische kosten 
verbonden aan het stoppen met roken in 
veel bedrijven goede resultaten heeft op-
geleverd. Ik hoop dat de sessies veel geïn-
teresseerden zullen trekken. Als hun aan-

tal groot genoeg is beweegt dat de UGent 
misschien tot een gebaar.”

Enthousiasme
Even peilen naar dat enthousiasme dan 
maar. Sami Zemni, directeur van het cen-
trum voor Islam in Europa en fervent lief-
hebber van een kettinkje Gauloises op z’n 
tijd bekent de mail maar vluchtig te heb-
ben gelezen. Nochtans weet hij donders 
goed dat sigaretten smerig spul zijn. Hij 
wil er dan ook wel van af, maar de info-
sessies bijwonen ziet hij toch niet zitten. 
“Tijdgebrek”, zo luidt het.

Bij de studenten hebben maar weinig 
mensen weet van de infosessies. Slechts 
één van de twaalf rokers die we in de gan-
gen van de Blandijn op de schouder tik-
ken meent er iets over te hebben gelezen. 
De anderen gebruiken hun UGent–email-
account gewoon niet of slechts zeer spo-
radisch. Ook de link op de universitaire 
website was kennelijk nog niemand opge-
vallen.

Aan de communicatie schort dus blijk-
baar nog wat. Bovendien loopt niemand 
echt warm voor het initiatief, zo blijkt uit 
de reacties die we kregen. Het is dan ook 
maar zeer de vraag of de andere aange-
kondigde maatregelen, zoals het plaatsen 
van zelfdovende asbakken aan ingangen 
of het ophangen van affiches iets, zullen 
uithalen.

Dries

A bas la cigarette!
UGent organiseert rookstopsessies
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Arme studenten van verval gered
De Jobdienst waakt over uw financiële gezondheid.
Gebukt gaan onder het stigma van ‘minst sexy woord in de Nederlandse taal’, het is 
niet eenvoudig. En toch wordt het in de catacomben van de universiteit al een hele 
tijd voorzichtig gefluisterd. Velen verwarren het met ‘rotfiets’, maar enkele reine zie-
len kunnen dit woord toch correct uitspreken: jobdienst.

De Jobdienst heeft als voornaamste taak 
studenten aan jobs te helpen, die te com-
bineren met een soms overvol curriculum 
en rechtsgeldigheid nastreven. Is je bier-
geld na een aantal dagen volledig opgezo-
pen? Heb je eerste bachelorstudentinnen 
gegeseld en moet je daar nu voor voorko-
men? Of ben je gewoon echt op zoek naar 
een bijverdienste? De Jobdienst staat je bij 
met raad en daad.

Zowat twee jaar geleden werd tussen onze 
Alma Mater en het interimkantoor Creyf ’s 
een – veel te dure – overeenkomst geslo-
ten. Een groot deel van de Jobdienst werd 
overgeheveld naar eerstgenoemde en de 
facto werden de haarnetjes vanaf toen door 
Creyf ’s uitgedeeld. De aanleiding was een 
probleem met de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ). Het onaangepaste soft-
waresysteem van de Personeelsdienst en 
kleine onregelmatigheden betreffende de 
regelgeving noopten de UGent tot een 
snelle (nood)oplossing.

Exit Creyf’s
Ondertussen is alles weer op zijn pootjes 
gevallen en heeft de unief de touwtjes 
weer stevig in handen. Er wordt naarstig 
aan een nieuw systeem gewerkt en Creyf ’s 
wordt enkel nog ingeschakeld voor werk 
op zeer korte termijn. Jobaanvragers (pro-
fessoren en ander academisch schorem) 
kunnen op dit moment nog altijd kiezen 
welk interimkantoor ze willen inschake-
len voor hun noden, maar binnenkort zal 
een nieuwe overeenkomst met een inte-
rimkantoor worden uitgewerkt. De naam 
van de nieuwe partner is vooralsnog niet 
publiek gemaakt. 

Waar vroeger enkel de jobdienst bestond, 
zijn er nu twee cellen die verantwoorde-
lijk zijn voor het wel en wee van de jobstu-
dent, volledig conform de nieuwe regelge-
ving. Enerzijds is er de (sinds 1 juli jongst-
leden) nieuw opgerichte Cel Jobstudenten 
(DPO), die instaat voor de verwerking van 
de contracten en de effectieve uitbetaling. 
De jobdienst zelf, met Robert Mendonck 

(van wie we op straffe van een dagvaar-
ding en in-elkaar-slaanderij geen foto 
mochten publiceren) als opperhoofd, 
zorgt voor de sociaal-juridische dienstver-
lening en de bemiddeling tussen de werk-
gever en -nemer.

Praktisch
Als student van de Universiteit Gent kan 
je je zonder veel problemen inschrijven 
via internet – een UGent account en een 
minimum aan alfabetisering zijn aangera-
den – waarna je gegevens op het bureau 
van voornoemde Mendonck komen te lig-
gen. Je dossier wordt dan vakkundig te lijf 
gegaan, waarna je zo snel mogelijk een jo-
baanbieding krijgt. Er is echter een nieuw 
systeem in de maak – bij verschijning 
van dit stuk, zou het al in werking moe-
ten getreden zijn – waarbij studenten en 
professoren veel beter kunnen specifice-
ren welke studenten ze willen aannemen. 
Waar kom je veelal terecht? Zowat vijftig 
procent wordt tewerkgesteld in de studen-
tenrestaurants of in één van de homes. De 
andere helft komt terecht bij behoeftige 
vakgroepen, kwestie van ons professoren-
korps niet te overbelasten. 

Als je nog meer vragen hebt, kan je altijd 

een vriendelijke mail sturen naar de heer 
Mendonck (Robert.Mendonck@UGent.
be) of gewoon eens binnenspringen in 
zijn kantoor (in de voormiddag op af-
spraak, tenzij u een knappe deerne bent, 
dan durven al eens oogjes dichtgeknepen 
worden). Deskundige hulpverlening en 
een vriendelijke glimlach zullen uw deel 
zijn.

Vorig jaar werden 993 Gentse studenten 
aan een baantje geholpen door bemidde-
ling van de universiteit en werden meer 
dan 125.000 uren gepresteerd. Indien u 
financiële problemen heeft – hoewel het 
ons verwonderen zou, de gemiddelde 
Schamperlezer heeft een hippe bordeaux-
rode fauteuil naast zijn zacht knisperende 
open haard staan en nipt al lezend van zijn 
droge sherry – dan krijgt u een prioritaire 
plaats toegewezen wat de jobverdeling be-
treft.

Wie zegt nu nog dat de universiteit niets 
doet voor klaplopers?

Andreas Faes

Meer info op http://www.ugent.be/nl/stu-
denten/vacature/jobdienst

 Neen, we hebben haar nummer niet.

11



Wat is uw gevoel nu bij het startschot van 
het nieuwe academiejaar? Uw belang-
rijkste verwezenlijking, het doorvoeren 
van de BaMa-hervorming, is eindelijk in 
voege getreden. Bent u tevreden over het 
behaalde resultaat?
Vanderpoorten: “De basis voor de her-
vorming is nu wel gelegd, maar er moet 
nog veel gesleuteld worden aan de con-
cretisering van onze visie. Eigenlijk was 
deze omwenteling al lang op til. Al voor 
1999 had mijn voorganger Luc Van Den 
Bossche ere-rector Dillemans aan het 
werk gezet om een hervorming van het 
hoger onderwijs, en meer specifiek de 
universiteiten, beter op elkaar af te stem-
men. Toen werd de Sorbonne-Bologna-
verklaring ondertekend, en dat heeft het 
werk van Dillemans doorkruist.”

“Hierna hebben we een bewuste strate-
gie gevolgd door de veranderingen zo 
snel mogelijk in te voeren. We wilden 
een voortrekkersrol vervullen, omdat we 
anders het risico liepen verplicht te wor-
den zonder enige controle op de ingesla-
gen richting de andere Europese landen 
te volgen. Nu staat dan eindelijk alles in 
de steigers. Zowel wij als de universiteiten 
en hogescholen hebben hier heel hard aan 
gewerkt. Het werk is evenwel verre van 
klaar. Nog te vaak wordt aan verschillen-
de universiteiten hetzelfde gedoceerd. Ik 
denk dat we meer naar een specialisatie 
moeten gaan. Meer investeren in de kwa-
liteiten van één bepaalde hogeschool of 
universiteit zou nuttiger zijn.”

“Binnenkort moet bijvoorbeeld ook de fi-
nanciering worden herbekeken. Meer geld 
wordt er sowieso gevraagd, maar tja, dat 
zal er niet meer zijn. Dus blijft de enige 
optie voor de hogescholen en universitei-
ten wellicht zich meer toeleggen op zijn 
eigen kwaliteiten en de rest afstoten. Een 
belangrijke mentaliteitswijziging die nog 
moet optreden, heeft dan weer te maken 

met het begrip studiejaren. Daar moeten 
we vanaf geraken. Dit bestaat niet meer: 
enkel studiepunten zijn nu relevant. Ook 
over het talendebat is het laatste woord 
nog niet gezegd.”

Remmen los
Het invoeren van vreemde talen is in-
derdaad een heikel punt: het leidt zelfs 
tot hevige discussies in de studentenge-
meenschap zelf. Wat is uw visie eigenlijk 
op het gebruik van vreemde talen in het 
hoger onderwijs?
Vanderpoorten: “Je had de rabiate tegen-
standers die geen enkele vreemde taal wil-
den toelaten en dus de klok wilden terug-
draaien. Anderen vonden dan weer dat je 
alle remmen moest lossen en onbeperkte 
vrijheid geven. Wij hebben uiteindelijk 
voor de gulden middenweg gekozen. Een 

student die een universitaire opleiding 
achter de rug heeft, zou toch capabel moe-
ten zijn om een les in een vreemde taal te 
volgen. Of hij dan ook in staat is een exa-
men in die taal af te leggen, of zelfs les te 
geven in die taal, is een heel andere vraag. 
Op zich vind ik het ook geen probleem 
dat een student zijn thesis in een vreemde 
taal schrijft, als hij die tenminste voldoen-
de beheerst. Er mag zeker geen sprake zijn 
van een verplichting, maar als hij het hele 
jaar in het Engels aan het onderwerp heeft 
gewerkt, snap ik best wel dat hij ook zijn 
thesis in het Engels wil schrijven.”

Nog een groot discussiepunt de voor-
bije jaren ging over de 4- of 5-jarige op-
leiding. Uiteindelijk heeft u er mee voor 
gezorgd dat de bewuste opleidingen hun 
vierjarig programma moesten houden. 

Waarom?
Vanderpoorten: “Hier hebben we ge-
oordeeld dat de kwaliteit van de huidige 
opleidingen goed was en er dus geen di-
recte aanleiding was om de studieduur te 
verlengen. Mochten we binnen een paar 
jaar achterlopen omwille van die kortere 
opleiding, dan moeten we dat zeker her-
bekijken. Ik vind het een foute redenering 
die studieduur gewoon te verlengen om-
dat de rest dat doet. Volgens mij gaat men 
de discussie binnen enkele jaren ook gedi-
versifieerder voeren, wanneer men einde-
lijk niet meer denkt in studiejaren maar 
in studiepunten. Ik kan best begrijpen dat 
een opleiding niet kan in 240 studiepun-
ten, maar waarom onmiddellijk naar 300 
springen? Bovendien zou dit individueel 
moeten worden ingevuld. Een goede stu-
dent kan 240 studiepunten misschien al in 
3,5 jaar vergaren.”

“Ook kunnen er best opleidingen zijn die 
te lang duren. In beperkte kring durft men 
voorbeelden geven als rechten, psycholo-
gie en pedagogie. Waarom brengen we die 
niet terug naar 240 en geven we de student 
meer specialisatiemogelijkheden? In deze 
hele discussie heb je één speciaal geval: de 
wetenschappen. Zij vragen al tien jaar, dus 
al sinds lang voor de BaMa-hervorming, 
om een verlenging van de studieduur. Zij 
zien bijvoorbeeld dat scheikundigen bijna 
altijd een doctoraat nodig hebben bij ge-
brek aan specialisering. Dat kan zo niet 
verder.”

Rebels
Laten we nu even terug gaan in de tijd. 
Dat u een rebelse tiener was, wisten we 
al. Uw boek, geschreven op 17-jarige 
leeftijd, bulkte van de rebellerende taal 
en werkte enigszins taboedoorbrekend. 
Hoe heeft u dat doorgetrokken aan de 
universiteit? Hoe was eigenlijk uw stu-
dentenleven tout court?
Vanderpoorten: “Ik had zeker geen ge-
middelde studententijd. Ik ben heel jong 
getrouwd, en in april van mijn eerste kan 
ben ik bevallen van mijn zoontje. In juni 
heb ik dan examen afgelegd. Dat ging, 
geen probleem. Ik vind het trouwens nog 
steeds een schitterende combinatie: ouder 
en student. Ik had ongeveer 22 uur per 
week les, maar kon mijn tijd zelf indelen. 
Bovendien had je in mijn tijd heel goede 
studentenvoorzieningen voor getrouwde 

Oud-onderwijsminister Marleen Vanderpoorten over haar studententijd en BaMa
‘Mijn zoontje was de eerste klant in de universitaire kindercrèche.’
De huidige BaMa-hervorming werd voorbereid on-
der het bewind van Marleen Vanderpoorten (VLD), 
de toenmalige minister van onderwijs. Nu Frank 
Vandenbroucke haar heeft opgevolgd, waren we wel 
geïnteresseerd in haar opinie over het geleverde werk. 
Tussendoor vertelde ze ons ook vrijuit over haar wel 
heel bijzondere studententijd.

‘Wat Vandenbroucke 
nu wil doen, is een 

immense opdracht.’
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Oud-onderwijsminister Marleen Vanderpoorten over haar studententijd en BaMa
‘Mijn zoontje was de eerste klant in de universitaire kindercrèche.’

ouders, zoals de crèche in home Heymans. 
Mijn zoon was daar de allereerste klant. 
Het was een schitterende tijd, waarin ik 
veel contact had met die andere jonge ou-
ders. Mijn vrienden kwam heel vaak bij 
mij thuis langs. Dan konden ze makkelijk 
blijven overnachten. Ik was echter wel ver-
plicht een behoorlijk regelmatig studen-
tenleven te leiden. Ik ging bijvoorbeeld 
altijd naar de les, waardoor mijn blokpe-
riode vrij rustig was. Ik heb nooit ̀ s nachts 
moeten studeren. Als student rebelleerde 
ik dus eigenlijk niet meer, enkel voordien. 
Als student had ik mijn verantwoordelijk-
heid en daar moest ik de consequenties 
van dragen.”

Als minister van Onderwijs moest u heel 
veel kritiek dulden. In Schamper werd u 
ooit lichtjes cynisch omschreven als de 
‘immer leutige minister’, in de leraars-
kamers bleven uw koosnaampjes niet zo 
beschaafd. Hoe ging u daar eigenlijk mee 
om?
Vanderpoorten: “Ik had eerst vijf jaar 
lang als parlementariër met minister Van 
den Bossche constructief samengewerkt. 
Ik wist dat het geen gemakkelijk departe-
ment was. Je kan namelijk moeilijk goed 
doen. Overal vind je wel een vakbonds-
lid of een directeur die het niet met je 
eens is. Daarom heb ik ook geprobeerd 
om via een e-nieuwsbrief rechtstreeks 
met de leerkrachten te communiceren. 
Uiteindelijk was 10% van de leerkrachten 

geabonneerd, wat veel is maar nog steeds 
niet genoeg.”

Corporatistisch
Uw opvolger, Frank Vandenbroucke, 
heeft nu naast Onderwijs er ook nog 
Werk bijgenomen. Bovendien is hij nog 
vice-minister-president. Neemt hij nu 
niet wat veel hooi op zijn vork?
Vanderpoorten: “De koppeling tussen 
werk en onderwijs vind je wel nog op 
meerdere plaatsen. Dat heb ik bij interna-
tionale contacten gemerkt. Meestal splitst 
men dan echter een deel af. Soms het ho-
ger onderwijs, maar het frequentst wordt 
beroepsonderwijs en werk gecombineerd 
en zit de rest in een ander departement. 
Ook ligt het basisonderwijs meestal in 
de handen van de lokale besturen. Wat 
Vandenbroucke nu wil doen, is een im-
mense opdracht. Ik vond onderwijs alleen 
al ongelooflijk zwaar omdat ik de verga-
deringen wou mee voorbereiden en de 
dossiers zelf wou bestuderen. Misschien 
legt hij enkel bepaalde accenten en laat 
hij meer aan zijn kabinetschefs over. 
Daarnaast weet ook iedereen dat hij een 
keiharde werker is die vroeger al regelma-
tig in Brussel bleef slapen voor zijn job. 
Desalniettemin blijft het een fenomenale 
combinatie.”

Als ingenieur vraag ik me ten slotte toch 
af waarom het toelatingsexamen zo no-

dig moest sneuvelen, terwijl het in de 
geneeskunde behouden bleef. Mij lijkt 
maar een miniem aantal van die extra 
studenten een slaagkans te hebben.
Vanderpoorten: “Hier zijn we uitgegaan 
van het principe van de vrije toegang tot 
het hoger onderwijs. Ook bij de genees-
kunde hadden we er iets aan willen ver-
anderen, maar de artsen zijn een nog 

corporatistischer blok dan de ingenieurs. 
Bij de artsen gaf de kost van de stages de 
doorslag, waarbij voor de ziekenhuizen 
100 studenten veel aangenamer waren 
dan 400. Misschien heeft u gelijk en sla-
gen er niet veel extra studenten, maar dat 
was ook niet de bedoeling. Het was meer 
een principiële keuze. In eerste bache-
lor maakt een student een rijpingsproces 
door, en volgens ons was het niet goed om 
dat tegen te houden. Het eigenlijke pro-
bleem van de slaagpercentages ligt vroe-
ger. Men zou, ondanks de huidige inspan-
ningen, de begeleiding van studenten van 
secundair naar hoger onderwijs nog moe-
ten verbeteren. Langs de ene kant moeten 
we de vrije keuze hierin waarborgen, maar 
aan de andere kant moeten we de overma-
tige mislukkingen voorkomen.”

Op dit moment houdt mevrouw 
Vanderpoorten zich onledig als burge-
meester van Lier en lid van het Vlaams 
Parlement. Hierbij tracht ze zich niet te 
sterk in het onderwijsdebat te profileren 
– ook al zit ze wel nog in de commissie – 
maar richt ze zich meer op Binnenlandse 
Aangelegenheden. Vooral de interactie 
met de steden en het multiculturele aspect 
van de samenleving dragen nu haar be-
langstelling weg. 

Een interview met Vanderpoortens opvol-
ger Frank Vandenbroucke leest u in één 
van de volgende edities van Schamper.

Pieter

‘We moeten meer naar 
specialisatie gaan’
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Als je haar foldertje er op naslaat, zijn dat 
heel diverse dingen: depressiviteit, een-
zaamheid, problemen thuis, druggebruik, 
eetprobleem, pesterijen, relatieproble-
men… Ja, ook wij hadden nood aan een 
babbel – zij het dan wel over wat dat ei-
genlijk allemaal inhoudt.

U mocht uw functie zelf omlijnen. Welke 
invulling heeft u eraan gegeven?
Vander Linden: “Mijn eerste functie is een 
doorverwijsfunctie. Aan de hand van het 
gesprek probeer ik uit te vissen naar waar 
ik de studenten kan doorverwijzen, als dat 
nodig blijkt. Uiteindelijk doe ik dat ook 
niet zo veel meer, een groot aantal studen-
ten blijft gewoon naar mij komen.”
“Ik verwijs zeker door bij studenten waar-
van ik voel dat ze een gevaar vormen voor 
zichzelf. Zo had ik eens een studente die 
aan zelfverminking deed, die ik dus pro-
fessionele hulp aangeraden.”

Verwittigt u op het moment van door-
verwijzen de ouders?
Vander Linden: “Nee, dat heb ik nog nooit 
gedaan. Ik heb hier met jongvolwassenen 
te maken, dus zal ik zeker niet snel de ou-
ders inschakelen. Dat strookt gewoon niet 
met mijn persoonlijke visie. Ik doe beroep 
op de verantwoordelijkheidszin van de 
mensen die hier komen.”

Vindt u dit een zware job?
Vander Linden: “Ik doe deze job heel 
graag, zodat ik hem niet zwaar vind. Ik 
ervaar dit als een heel zinvolle vorm van 
hulpverlening aan jonge mensen, die soms 
in erg kwetsbare levenssituaties nood heb-
ben aan een vertrouwenspersoon, aan ie-
mand die hen au sérieux neemt en be-
grijpt. Dat is echt belangrijk, omdat stu-
denten hier soms dingen vertellen die ze 
nog nooit eerder aan iemand anders ver-
teld hebben. Het zijn voor die mensen ook 
vaak ervaringen waarmee ze niet bij hun 
medestudenten terecht kunnen, omdat 
die het niet zouden begrijpen. Dan denk 
ik bijvoorbeeld aan studenten die vroeger 

thuis zwaar mishandeld werden of stu-
denten waarvan een van de ouders alco-
holicus of psychiatrisch patiënt is.”

U zei dat studenten vaak terugkomen. 
Merkt u bij hen een soort van evolutie?
Vander Linden: “Ja, omdat er een vertrou-
wensband wordt geschapen. Ik probeer de 
studenten een gevoel van ondersteuning 
te geven. Ze vinden hier ook voor een stuk 
rust. En ik heb zeker ook aandacht voor 
lichamelijke signalen. Als ik zie dat ie-
mand overspannen is, doe ik met die stu-
dent soms yoga- of relaxatieoefeningen. 
Daarom liggen hier dan ook matjes en een 
kussen. Ik heb 12 jaar ervaring in het ge-
ven van die oefeningen. Met mijn lampen 
probeer ik bovendien een bepaalde sfeer 
te creëren.”

Hoeveel studenten ontvangt u per week?
Vander Linden: “In een doorsnee week 
zie ik twee studenten per voormiddag. 
Omdat ik enkel van maandag- tot en met 
donderdagvoormiddag werk, zijn dat dus 
acht studenten per week. Mijn agenda zit 
altijd vol, wat ook wel een goed gevoel 
geeft. Studenten keren graag terug.”
“Ik trek anderhalf uur uit per student en 
dat is absoluut geen luxe. Je moet degene 

die daar zit de tijd geven om een beetje te 
smelten, hé. Mijn zakdoekjes staan altijd 
klaar en dat is ook echt wel nodig. Voor 
sommige studenten wordt het gewoon te 
veel en dan loopt de emmer over.”

U heeft zelf eerst dertig jaar studenten-
administratie gedaan. Was het dan geen 
grote stap naar studentenopvang?
Vander Linden: “Niet echt. De opvang via 
gesprek was mij niet vreemd, via mijn yo-
gawerk met oudere volwassenen had ik er 
al ervaring mee. Daarnaast heb ik ook bij-
scholing gevolgd, dus de nodige vorming 
had ik. Toch was het voor mij zeker een 
openbaring, ook omdat ik zelf geen kin-
deren heb.”

Wat is het meest voorkomend probleem 
bij de studenten die naar u komen?
Vander Linden: “De eenzaamheid. Die 
trof mij heel sterk. Ik was ook verwonderd 
om de mate waarin studenten daarmee 
worstelen. Na een jaar begeleiding stemt 
dat mij wel tot nadenken. Scheelt er iets 
aan het systeem van de universiteit? Er is 
ook steeds meer een tendens naar indivi-
dualisering in het onderwijs, onder meer 
door het gebruik van computer en inter-
net. Vooral in de kandidaturen hebben 
studenten geen opvangnet. Ze komen te-
recht in een grote anonieme massa.”

Wendy Schelfaut

U kan de psycho-sociale dienst van 
de universiteit bereiken op Francine.

Vanderlinden@ugent.be.   

‘Mijn zakdoekjes staan altijd klaar’ 
Francine Van Der Linden over haar job als vertrouwenspersoon

Sinds oktober 2003 is er binnen de Sociale 
Dienst iets nieuws: psycho-sociale begeleiding. 
Maatschappelijk werkster Francine Vander Linden 
vangt er studenten met psychische of emotionele 
problemen op. 

 Francine Vander Linden: “Vooral de eenzaamheid van de studenten treft mij.”
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D.R.U.G legt zich vooral toe op genees-
middelenonderzoek in  fase I en fase II. 
Geneesmiddelenonderzoek fase I betekent 
niet meer dan het uittesten van medicijnen 
op gezonde proefpersonen. Tijdens fase II 
wordt het medicament getest op echte pa-
tiënten en in fase III (waar D.R.U.G zich 
dus niet mee bezighoudt) wordt het mid-
del op zeer grote schaal getest.

Clochards
De proefpersonen die worden ingezet in 
fase I zijn vrijwilligers. Het gangbare beeld 
van proefpersonen voor medicijnen mag 
dan wel bestaan uit van straat geplukte 
clochards en andere communisten, dat 
is allesbehalve het geval. Hoewel ieder-
een zich kan inschrijven voor de proeven, 
wordt er een strenge screening doorge-
voerd. Verstokte snuivers, spuiters en ro-
kers zijn er sowieso aan voor de moeite. 
Ook mensen die bij de screening net iets 
te hard laten blijken dat het hen enkel om 
de vergoeding te doen is, worden gewei-
gerd. De database van proefpersonen be-
staat dus helemaal niet uit allerlei margi-
nalen die alles zouden doen voor een paar 
euro’s meer. 

Meer dan de helft van de vrijwilligers be-
staat zelfs uit studenten van onze eigen 
universiteit. Niet verwonderlijk, gezien 
studenten altijd wel wat extra zakgeld 
kunnen gebruiken en meestal ook de no-
dige sérieux bezitten om het belang van 
het onderzoek in te zien. Tijdens het on-
derzoek mag er immers ook niet overdre-
ven gerookt of gedronken worden, gezien 
men zo de resultaten van de werking van 
het medicijn kan beïnvloeden. Een zekere 
zelfcontrole is dus gewenst. 

Rasecht
De vergoedingen wijzigen per onderzoek 
en worden uitsluitend bepaald door de 
belasting die de proefpersoon moet tij-

dens het onder-
zoek ondergaan. 
Dat gaat dan over 
het aantal keer 
dat men naar de afdeling moet komen, de 
keren dat men bloed moet laten nemen, 
eventuele overnachtingen,… Een gemid-
delde vergoeding vaststellen is dan ook 
een onmogelijke taak, maar men kan ruw-
weg stellen dat ze tussen de 300 en 2000 
euro ligt. 

Hoe zit zo’n onderzoek in elkaar? Ten 
eerste moet je je inschrijven in de data-
bank van D.R.U.G, wat heel gemakkelijk 
kan via de site van de afdeling. Naast de 
normale informatie moet onder andere 
ook je ras ingevuld worden. Op het eerste 
zicht lijkt dat misschien vreemd, gezien 
we toch allen als gelijken geschapen zijn. 
Niet voor de medische wetenschap, zo 
blijkt. Aziaten, Afrikanen en Europeanen, 
ze reageren allemaal anders op bepaalde 
medicijnen. Zo is het effect van een mid-
del tegen malaria op een Nigeriaan hele-
maal anders dan op een rasechte ariër als 
Anke Van dermeersch. Word je na je in-
schrijving voor een van de onderzoeken 
van D.R.U.G aanvaard en raak je door de 
hierboven vermelde screening, dan begint 
het onderzoek pas echt. 

Moslimhorden
Eens het medicijn is toegediend, wordt de 
vrijwilliger zeer nauwgezet gevolgd. De 
minste verandering in het lichaam van 
de proefpersoon wordt onmiddellijk op-
gemerkt. Het risico op ongevallen is dus 
zeer klein en zelfs dan wordt er snel en 
gepast gereageerd. “In al die jaren dat ik 
met geneesmiddelenonderzoek bezig ben, 
heb ik nog maar twee keer moeten ingrij-
pen. Het ging om leverstoornissen bij een 
proef met een medicijn dat zelfs al op de 
markt te verkrijgen was”, vertelt professor 
Van Bortel. 

Op het gebied van veiligheid blinkt 
D.R.U.G immers pas echt uit. Als enige 
in België beschikken ze over een speciaal 
Europees veiligheidscertificaat, dat een 
zeer hoog aanzien geniet in de sector. De 
proefpersonen worden op de afdeling ge-
volgd en gecontroleerd door de nieuwste 
en meest efficiënte snufjes. Professor Van 
Bortel en zijn team hebben dus alle mid-
delen om onvoorziene omstandigheden te 
counteren. Behalve wanneer er tijdens het 
experiment een stroompanne plaatsvindt, 
gecombineerd met de beslissende inval 
van de moslimhorden en de verrijzenis 
van Adolf, dan.

Eens het medicijn is toegediend, moet de 
proefpersoon nog een tijd op de afdeling 
blijven. Vaak moet hij nadien voor verder 
onderzoek van de resultaten terugkomen 
en in sommige gevallen is men zelfs ver-
plicht te overnachten. Opdat de proefper-
sonen uit pure verveling elkaar niet zou-
den bekampen met centrifuges en scalpels, 
is er een goed uitgeruste recreatieruimte 
voorzien met televisie, video, lectuur en 
gezelschapsspelletjes. Je kan er ook surfen 
en zelfs je eigen computer meebrengen. 
Op gebied van voeding moeten de proef-
personen echter wel enkele toegevingen 
maken. Overdag houdt men het bij brood 
en een minimum aan beleg, ’s avonds mi-
crogolfmaaltijden die geleverd worden 
door een lokale traiteur. 

Door je maximaal een paar weekjes ter 
beschikking te stellen van professor Van 
Bortel en collega’s, help je onze glorieuze 
maatschappij bij de zoektocht naar meer 
en betere medicijnen.  En als je het al niet 
voor de vergoeding wil doen, doe het dan 
gewoon voor het hoestende en bevende 
oude vrouwtje op de bus. Het zal je groot-
moeder maar wezen.

(AdB)

De verrijzenis van Adolf
Medische proeven op studenten
In 2001 werd door het Universitair Ziekenhuis 
een nieuwe, gespecialiseerde afdeling opgericht 
die zich specifiek zou richten op geneesmid-
delenonderzoek. Anno 2004 behoort de Drug 
Research Unit Ghent – D.R.U.G, jawel – tot de 
absolute top in België. Redenen genoeg om een 
gesprek te voeren met het hoofd van de afdeling, 
professor Luc Van Bortel.
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Een blik in de universitaire stal
Niets is te veel voor het stalpersoneel
Zoals vaak houdt Schamper u op de 
hoogte van de minder bekende diena-
ren van de grote UGent-zaak. Achter 
de beparelde muren van de Gentse 
Universiteit draaien vele kleine radertjes 
ijverig in het rond. Ook de stalknechten 
van de faculteit Diergeneeskunde leveren 
hun gewaardeerde bijdrage. Wij gingen 
een kijkje nemen tijdens hun dagelijkse 
bezigheden.

Dirk Swartelé en Willie Audenaert 
werken nu al tien maanden aan de faculteit. 
Ze staan er in voor de verzorging van de 
dieren die de studenten en professoren 
als proefdieren of praktijkmateriaal 
gebruiken. Waarom word je eigenlijk 
stalknecht? Voor Dirk was het de logische 
keuze: “Ik ben opgegroeid met paarden 
rond mij. Ik heb er zelf ook, dus ik voel 
die dieren goed aan. Bovendien hielp ik 
vroeger af en toe in een stoeterij.”

Voor Willie was de stap wel iets drastischer. 
“Ik ben opgegroeid op de boerderij en heb 
lange tijd zelfstandig als slager gewerkt. 
Daar ben ik mee gestopt, omdat het werk 
en het aanbod van producten steeds on-
overzichtelijker werd.” Beiden reageerden 
ze op een advertentie in de Streekkrant en 
hun ervaring met dieren werd blijkbaar 
op prijs gesteld.

Krachtvoer
“We beginnen de dag natuurlijk met een 
kop koffie,” lachen ze. Daarna komt het 
echte werk: “De stallen moeten meer-
maals per dag schoongemaakt worden, 
dus daar vangen we mee aan. De mest 
wordt weggeschept in een mestgoot, een 
lopende band onder de grond die de mest 
afvoert. De universiteit gebruikt die mest 
niet zelf. Particulieren nemen ze af, vooral 
om champignons op te kweken.”

Wanneer de stallen er kraaknet bijlig-
gen, moeten de dieren gevoederd worden. 
“Wij geven onze dieren zowel krachtvoer 
als hooi”, vertelt Dirk. “Dat is ongeveer 
hetzelfde als wat dieren op een gewone 
boerderij krijgen. We moeten natuurlijk 
opletten dat de dieren niet te vet worden, 
aangezien ze al vaak in hun stallen stil-
staan. Wij beschikken niet over al te veel 
weideruimte.”

Willie en Dirk werken op de afdeling ver-
loskunde, wat betekent dat de dieren daar 

met één doel staan: 
vermenigvuldigen, 
als waren het voor-
beeldige katholieken! 
“Wij moeten er op 
toezien dat de dieren 
niet ongemerkt gaan 
jongen. De studenten 
moeten bij de beval-
lingen aanwezig zijn, 
dus als we merken 
dat er een jong op 
komst is, moeten 
we hen snel kunnen 
waarschuwen. Deze 
ochtend nog is er 
een nieuw kalfje ge-
worpen.” De aanwij-
zingen lagen er nog: 
bijna trapten onder-
getekenden in een 
gezellig opgekruld 
hoopje moederkoek.

Wanneer we vragen 
of het werk niet al 
te zwaar is, reageert 
Willie: “Dat hangt 
ervan af. Op bepaal-
de momenten staan 
hier wel driehonderd 
dieren, maar het kan even goed veel kalm-
er zijn. Hoedanook staan we hier altijd met 
twee man. Momenteel is het kweekseizoen 
van de paarden afgelopen, maar de koeien 
zijn volop aan het bevallen.” Toch zouden 
ze geen van beiden ander werk willen. “Ik 
werk hier heel graag. Ik was tien jaar lang 
arbeider aan de band bij Volvo Cars. Dit 
is echt wel een veel leukere job, er is veel 
meer afwisseling,” zegt Dirk.

Kunstvagina
Een goeie samenwerking tussen de 
stalknechten en de studenten is belangrijk 
voor de behandeling van de dieren. “Bij 
beginnende studenten moeten wij vaak 
een oogje in het zeil houden. Vaak zijn 
die nog niet zo vertrouwd met dieren en 
hebben ze een helpende hand nodig. We 
zorgen er ook voor dat de dieren niet in 
paniek raken.” De studenten stellen de 
hulp van de stalknechten alvast erg op 
prijs.

Is het werk af en toe niet gevaarlijk? “Bwa, 
het gebeurt occasioneel eens dat een 
paard uitbreekt. Maar als de poort van het 

terrein snel genoeg gesloten wordt, kan je 
zo’n dier makkelijk vangen.” En het gevaar 
van een stevige stamp in de weke delen, 
houden ze daar dan geen rekening mee? 
“Dat gebeurt zeer weinig. In het begin 
zijn de dieren zenuwachtig, gezien ze zeer 
vaak van stalplaats veranderen. De meeste 
dieren hier zijn niet van de universiteit, 
maar van privé-eigenaars. Zodra ze onze 
geur en handelswijze echter gewend zijn, 
blijven ze over het algemeen kalm.”

Voor de studenten ligt dat anders. “Die 
dragen een andere geur mee, die de 
dieren onrustig maakt.” Hoe studenten 
met de dieren omgaan, daar zijn we 
zelf getuige van wanneer een fiks uit de 
kluiten gewassen stier een kwakje zaad 
afgenomen wordt. Dirk en Willie staan 
grijnzend te kijken terwijl de studenten 
krampachtig proberen de stier van de koe 
af te houden, en de teleurstellend kleine 
penis van het dier in een kunstvagina te 
dwingen. Aaaah, de natuur. We drukken 
Dirk en Willie stevig de hand, en trekken 
fluitend op weg, terug naar de stad.

Gert & Dries
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In het universitaire archief komt men 
onder andere te weten welke Gentse stu-
dent in 1983 zalig werd verklaard, wie de 
eerste vrouwelijke studente was en vooral: 
hoeveel geld een mens in 1817 op tafel 
moest smijten om zich in te schrijven. 
Kortom, redenen op overschot om je luie 
achterste op te heffen en de heerlijke geur 
van oud papier op te snuiven. We trak-
teerden de noeste archivarissen Hilde 
Christiaens, Marc Geerinckx en Anne-
Marie Van der Meersch op een onverwa-
cht bezoekje.

Brand
Van der Meersch: “Er zijn eigenlijk niet 
zoveel universiteitsarchieven in België. 
De meeste instellingen zijn nog te jong of 
onbestaande, andere archieven werden dan 
weer beschadigd door brand. Doorheen 
de tijd zijn hier aan de Universiteit Gent 
echter heel wat bronnen bewaard gebleven, 
wat dit archief dan ook zo uniek maakt. 
We hebben daarenboven het voorrecht om 
over een studentenarchief te beschikken.”
“Nadat een student op het idee kwam om 
alle informatie over studenten te verza-
melen en op den duur niet meer wist wat 
er mee aan te vangen hebben we deze col-
lectie overgenomen en in stand gehouden 
tot op vandaag. Hierdoor hebben we heel 
wat unieke pamfletten en brochures van 
studentenverenigingen uit de jaren ‘60-
‘70 met standpunten over alle mogelijke 
politieke onderwerpen die toen aan bod 
kwamen.”

Ondertussen zijn er een aantal informa-
tietechnologieën bijgekomen. Welke im-
pact had dat op de stockering?
Christiaens: “Er worden minder en 
minder gegevens afgedrukt. Zo krijgen we 
minder greep op relevante informatie. Het 
tijdelijk karakter van internetbestanden 
zorgt ervoor dat hier en daar hiaten 
ontstaan in bijvoorbeeld de geschiedenis 
van bepaalde studentenverenigingen. 
Men kan dan niet meer achterhalen 

wie drie jaar geleden in het bestuur zat. 
Anderzijds wenden we sinds 2001 het 
internet zelf aan als hulpmiddel om foto’s 
op een eenvoudige manier uit te wisselen. 
We zijn nu druk bezig alle dertigduizend 
foto’s te digitaliseren. Vroeger gebeurde 
het meer dan eens dat geïnteresseerden de 
ontleende foto’s niet meer terugbezorgden. 
Nu kunnen we mensen tevreden stellen 
met een digitale weergave zonder enig 
risico op verlies.”
 
Wie maakt er zoal gebruik van het ar-
chief?
Christiaens: “Het wordt zowel intern als 
extern geraadpleegd door onder andere 
de pers, historici, professoren en thesis-
studenten. Maar ook verenigingen die 
hun geschiedenis willen schetsen komen 
geregeld langs.”
Geerinckx: “Hier komen bovendien re-
gelmatig mensen over de vloer die zich 
gewoon in de studieloopbaan van een 
familielid interesseren. Zo heb ik eens een 
Nederlander erg versteld zien staan toen 
die er achter kwam dat zijn vader nog sec-
retaris van een bepaalde vereniging was 
geweest.”
Langendries: “Ja, in ons archief tref je 

wel regelmatig eens interessante weetjes 
aan. Zoals het feit dat voormalig minis-
ter van onderwijs Luc Van den Bossche 
in zijn jonge jaren ooit preses van het 
Vlaams Rechtsgenootschap en het 
Faculteitenconvent was. Hij hield ook een 
toespraak aan het begin van het academie-
jaar, wat in die tijd niet zo vanzelfsprek-
end was: studenten hoorden onderdanig 
te zijn.”

Vuilnisbak
Is er verder nog iets dat jullie de lezers 
willen meegeven?
Christiaens: “We willen graag een oproep 
doen om alle mogelijke informatie die 
verband houdt met het studentenleven 
te verzamelen en in ons archief onder te 
brengen. We catalogiseren dat dan met 
grote zorg, zodat het zeker niet verloren 
gaat.”
Van der Meersch: “Veel studenten heb-
ben het er emotioneel moeilijk mee om 
bepaalde studentenattributen weg te 
schenken, maar met het ouder worden 
verdwijnen na verloop van tijd vele zaken 
toch in de vuilnisbak. Je kan er ons en je 
naar documentatie zoekende medemens 
er dan maar beter een plezier mee doen.”
   

Simon

Foto’s en archieffragmenten zijn ook al 
raadpleegbaar op het internet. Via de por-
taalsite bereik je na wat klikwerk http://
www.ugent.be/nl/personeel/dienstfacil/ge-
schiedenis/archief.htm  

De heerlijke geur van oud papier
Het archief van de universiteit
Diep in de onderaardse spelonken van het duistere rectoraat 
schuilt een opslagruimte vol materiaal van historisch belang. 
In 1972 zag deze bewaarplaats het schaarse daglicht, nadat de 
universiteit haar verschillende papierhaarden centraliseerde. 
Het resultaat is een indrukwekkende verzamelplaats voor alles 
wat ook maar iets te maken heeft met de universiteit en haar 
studenten.
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De Coninck: “Begin mei is er hier een 
eerste keer ingebroken. Daarbij zijn cd’s 
gestolen, computers meegenomen en is 
onze server afgetuigd. Er is ook veel dwaas 
vandalisme gebeurd: ze hebben deur-
en ingetrapt van lokalen waar niets was, 
ruiten gebroken, in een hoek gescheten. 
Dat vonden we uiteraard niet zo leuk. 
Gelukkig zijn die mannen nu opgepakt. 
Jammer genoeg blijken het junks te zijn – 
een spreekwoordelijke kei die niet te stro-
pen valt dus. Aangezien die mannen geen 
geld hebben, zullen we daar dus niet veel 
van zien. En dat is voor ons natuurlijk een 
groot probleem.” 

Zijn jullie niet verzekerd? 
De Coninck: “Wel, de verzekering van de 
universiteit dekt diefstal of vandalisme 
niet. Voor vandalisme zijn we zelf verze-
kerd – daar krijgen we dus iets van – maar 
voor diefstal niet. Aangezien we geen 
alarmsysteem hebben, en dat kost toch 
gemakkelijk 1500 à 2000 euro, kunnen we 
ook geen diefstalverzekering afsluiten. Het 
is in feite een vicieuze cirkel: we hebben 
geld verloren doordat we niet genoeg geld 
hadden voor een diefstalverzekering. Alles 
bij elkaar is er zo’n 10.000 euro schade 
en verlies. Een kleine ramp voor een be-
scheiden vereniging als Urgent.” 

Is er geen enkele manier om jullie verlies 
te compenseren?
De Coninck: “Er is nu een onderzoek 
bezig, eens dat afgerond is, krijgen we 
hopelijk een schadevergoeding. Ze zijn in 
ieder geval al geklist, het is een goed begin. 
Maar alles moet nog administratief gere-
geld worden – hetgeen wel even kan du-
ren. Om een typisch voorbeeld te geven: 
we moesten een schaderapport leveren 
aan de politie op het commissariaat van 
Ekkergem. Bleek dat ze daar geen e-mail 
adres hadden: dat zegt al iets over hoe snel 
en vlot het daar allemaal gaat. Daarbij 
komt nog dat de daders van twee ver-
schillende plaatsen zijn: twee van West-
Vlaanderen en twee van Gent, dus de beide 

parketten moeten daarover samenwerken. 
Dat wordt nog een sappige kluif.”

Veel heeft waarschijnlijk ook te maken 
met het lokaal waar jullie in zitten en hoe 
slecht het beveiligd is?
De Coninck: “Wel, de beveiliging was 
slecht, maar dat is nu voor een groot deel 
opgelost. De universiteit is na de feiten in 
actie geschoten en heeft ons erg gehol-
pen. De portier van het Technicum laat 
bijvoorbeeld de leden zonder sleutel bin-
nen, zodat er een vorm van controle besta-
at. Ook is er ‘s nachts vaak controle van 
de Preventie- en Permanentiedienst en 
Group4. En daarbij moet je nog een hele 
resem kleinere maatregelen rekenen. Onze 
redactie is beter beschermd dan ooit.” 

Zijn jullie nog steeds op zoek naar een 
nieuw lokaal voor Urgent?
De Coninck: “Ja. Het probleem van een 
radiozender is natuurlijk dat je je niet 
zomaar een jaar radiostilte kan permit-
teren. We hebben nu net een dergelijk jaar 
achter de rug, maar we zouden dat liever 
niet herhalen. Normaal gezien moeten we 
uit onze huidige lokalen vanaf eind juni 
2005, op dat moment begint men met de 
afbraak ervan. Maar ondertussen moeten 
we natuurlijk kunnen verder werken, 
aangezien we 24/7 een eigen frequentie 
hebben. Je kan je luisteraars niet zomaar 
vier maanden lang op automaat smijten, 
of je houdt er geen meer over. Dan zouden 
we weer volledig van voor af aan moeten 
beginnen.”

Wat is er precies mis met het nieuwe stu-
dentenhuis?
De Coninck: “Met het nieuwe studen-
tenhuis is helemaal niets mis. Het prob-
leem is dat men eerst ons huidige lokaal 
zullen afbreken vooraleer men met de 
bouw van het nieuwe studentenhuis be-
gint. Ook in de tussenliggende periode 
moeten wij echter degelijk onderdak heb-
ben. Bovendien is de ruimte die we kun-
nen krijgen in het nieuwe studentenhuis 

gewoon te klein. Wij hebben studioruimte 
nodig, een montageruimte, een redactie-
ruimte en een ruimte waar er kan verga-
derd worden. We hebben nu al vaak prob-
lemen omdat er verschillende vergaderin-
gen tegelijk lopen. Sommige moeten dan 
op café of in De Brug doorgaan.” 

Als jullie op zoek moeten naar kantoor-
ruimte in Gent, wordt dat dan niet on-
betaalbaar? 
De Coninck: “Ja, hoogstwaarschijnlijk. In 
ieder geval blijven we zoeken. Zo zijn we 
al gaan praten met Stad Gent, of wie weet 
kunnen andere hogescholen ons helpen, 
of kan de universiteit – die ons altijd al 
gunstig gezind geweest is – ons tijdelijk 
depanneren.”
 
Jullie hadden ook een aanvraag inge-
diend om een zendmast op het dak van 
de Faculteit Wetenschappen aan de 
Ledeganck te plaatsen. Moeten jullie dan 
niet, technisch gezien, in de buurt van 
jullie zendmast zitten?
De Coninck: “Wel, die zendmast komt er 
niet. En neen, je kan gerust vanuit de stu-
dio een signaal doorsturen, door de ether, 
om dan aan de zendmast te worden opge-
pikt, versterkt en opnieuw de ether te wor-
den ingestuurd. Hier (in de studio, nvdr) 
zou een mini-zendmast komen, met een 
ontvanger aan de Ledeganck.” 

Wat was dan precies het voordeel van een 
zendmast aan de Ledeganck? 
De Coninck: “Je zal ons zeker niet horen 
klagen over onze huidige zendmast, dat is 
een goede. De Ledeganck is echter de best 
denkbare locatie voor een zendmast. Het 
is centraal gelegen in Gent, is het hoogste 
punt van de stad en het zou op een heel 
hoog gebouw staan.” 

En waarom komt die zendmast er dan 
uiteindelijk niet?
De Coninck: “Wel, die is er niet gekomen 
omwille van praktische beslommeringen 
voor de universiteit. Zo zou er bijvoor-
beeld een derde aan de zendmast moeten 
kunnen raken, voor het geval er zich ‘s 
nachts een probleem mee zou voordoen. 
Dat was één van de redenen waarom het 
er uiteindelijk niet gekomen is.” 

Ondertussen moeten jullie ook voldoen 
aan de voorwaarden voor het behouden 
van jullie licentie?

Vlak naast het studentenhuis De Brug ligt de redactie 
van Urgent, de Gentse Studentenradio. Beide bouwvallen 
leunen gemoedelijk tegen elkaar aan, maar de beveiliging 
in het hol van Urgent is stukken strikter, op deze mooie 
oktobermorgen vinden we de deur gesloten. Met reden zo 
blijkt. Een praatje met Urgent-man Sven De Coninck.

‘Ze hebben op onze vloer gescheten’
De lijdensweg van de studentenradio Urgent
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De Coninck: “Ja, maar dat lijkt ons te luk-
ken. We hebben vorig jaar een officiële 
zendvergunning gekregen. Volgens het 
Omroepdecreet moet je dan binnen de 
negen maanden een signaal uitzenden 
dat voldoet aan een aantal basiscriteria. 
Normaal gezien moesten we begin okto-
ber absoluut de lucht in, maar door de in-
braken, discussie’s allerhande, praktische 
problemen en andere akkefietjes, was dat 
niet haalbaar. We hebben echter wel uit-
stel gekregen en gaan dan ook reglemen-
tair de lucht in op 8 november.”

Jullie hebben onder jullie leden ook stu-
denten van de hogeschool, en zelfs af-
gestudeerden. Hoe valt dat te verzoenen 
met jullie statuut van universitaire ra-
dio? 
De Coninck: “We zijn een studentenradio. 
We kunnen echter niet aan studenten 
vragen om tijdens hun blok hier veel radio 
te komen maken. Al gebeurt het wel hoor, 
veel studenten komen nog wat doen tijdens 
de blok, maar wij draaien in die periode 
dan wel minder sterk. De andere mensen 
die hier rondhangen zijn ex-studenten 
van de universiteit die vaak doorgegroeid 
zijn naar de professionele media. Het zou 
onnozel zijn om hen, met hun uitstraling 

en ervaring, weg te jagen omdat we 
toevallig een studentenvereniging zijn. We 
zullen altijd blijven werken met studenten 
en de luisteraars zijn voornamelijk 
studenten, maar alleen worden we daarbij 
ook wat gesteund vanuit andere hoek. Ik 
het probleem er niet van in.”

“Volgens de statuten moeten al onze 
medewerkers studenten zijn, maar laten 
we daar eerlijk in zijn: als hier geen oud-
studenten mogen werken, kunnen er bij-
voorbeeld ook geen hogeschoolstudenten 
meer op fuiven van studentenverenigingen 
komen. Eigenlijk moet je dan overal gaan 
controleren of men student is of niet. Dat 
is praktisch niet haalbaar. Bovendien is er 
ook een evolutie naar meer samenwerking 
met de hogescholen door het ontstaan van 
de associaties. Het lijkt mij logisch dat ook 
wij mee evolueren naar meer samenwerk-
ing met hogeschoolstudenten.” 

Is het niet spijtig dat jullie, ondanks het 
bestaan van de Associatie, nauwelijks 
geld krijgen van de hogescholen?
De Coninck: “Van de Hogeschool Gent 
hebben we geen klagen. Bij de andere 
hogescholen gaat het om een discussie 
over studentenvoorzieningen, waarin 

we min of meer gebruikt worden als 
speelbal. Wettelijk gezien zijn we geen 
echte studentenvoorziening, maar in se 
zijn we er uiteraard wel voor de studenten. 
Dus aan de ene kant worden we niet als 
studentenvoorziening beschouwd en 
krijgen we geen geld, maar aan de andere 
kant worden we wel telkens betrokken in 
de commissies die daarover gaan.” 

Onlangs was Ignace Van Der Cam, di-
recteur Studentenvoorzieningen, ont-
stemd omdat enkele studenten van de 
Artevelde Hogeschool stage liepen bij 
jullie, zonder geldelijke tegenprestatie. 
De Coninck: “Die studenten van Artevelde 
waren vorig jaar bij ons in het kader van 
de opstartende Associatie. Misschien zijn 
we wat te ontstuimig in geweest., maar dit 
jaar gaat het project niet meer door, ook 
omwille van de “vlotte” samenwerking 
met de school in kwestie. Nu werken 
we samen met de Vakgroep Commun
icatiewetenschappen en de MaNaMa 
Journalistiek. Die studenten komen hier 
stage lopen, gaan hier meedraaien in de 
redactie en zullen van onze mensen ook 
montagelessen krijgen. Omdat bleek dat 
er te veel spanningen met de universiteit 
waren, hebben we de samenwerking met 
de hogeschool opgezegd en hebben we 
de banden met de universiteit opnieuw 
aangehaald.”

Is het doenbaar om een studentenradio 
draaiende te houden op de inkomsten 
van advertenties? 
De Coninck: “Neen, puur op advertenties 
is dat niet haalbaar. Wij zijn voortdurend 
bezig met het aanvragen van subsidies 
– bij de Vlaamse Overheid, de Provincie, 
Stad Gent, enzovoort. Los daarvan zorgen 
we er natuurlijk wel voor dat er adverten-
ties zijn, maar je wil uiteindelijk niet dat 
de reclame het medium overneemt en de 
boodschap gaat verwateren.” 

De universiteit moet dus met meer geld 
over de brug komen?
De Coninck: “Niet noodzakelijk. We krij-
gen nu al onderdak van de universiteit, we 
worden erdoor gesubsidieerd, enzovoort. 
In eerste instantie zijn zij het die ervoor 
gezorgd hebben dat we zijn blijven voort-
bestaan, en daar zijn we zeer dankbaar 
voor. Maar meer geld, daar zeggen we 
nooit neen tegen. (lacht)”

Wouter en Matthias

De uitzendingen van Urgent starten vanaf 
8 november op 105,3 FM, ondertussen 

zendt Urgent al uit op http://urgent.fm

Sven De Coninck
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Op het eerste zicht lijkt deze maatregel 
een versoepeling van de deliberatieregels. 
Je zou dus denken dat er door deze maa-
tregel meer studenten zullen slagen. De 
studentenvertegenwoordigers in de Raad 
van Bestuur vrezen echter dat dat niet het 
geval zal zijn. Integendeel, we vrezen zelfs 
dat er minder studenten zullen slagen. Wij 
gaan er namelijk van uit dat wanneer de 
regels aangepast worden, ook de manier 
van punten toekennen zal veranderen. We 
vrezen dan ook dat met de nieuwe regeling 
een aantal extra hindernissen gecreëerd 
zullen worden.

Moeilijker
Artikel 63 van het onderwijs- en exam-
enreglement bepaalde dat “een student 
geslaagd [is] voor een studiejaar wanneer 
hij voor elk opleidingsonderdeel een exa-
mencijfer behaalt van minstens 10 punten 
op 20 en voor het rekenkundig of gewo-
gen totaal van alle opleidingsonderdelen 
[...] een gemiddelde van minstens 55”. De 
professor had dus de keuze uit drie fun-
damentele opties bij het quoteren van een 
examen:
Ten eerste, je examen was goed en je kreeg 
minimaal een 12/20: je was er definitief 
van af; ten tweede, je examen was slecht 
en je kreeg minder dan 10/20: in principe 
moest je terugkomen in tweede zit, ook al 
kon je gedelibereerd worden door de exa-
mencommissie; of in het slechtste geval, 
je examen was niet echt goed, maar niet 
slecht genoeg om je in tweede zit te laten 
terugkomen.

Die laatste optie verdwijnt nu. Was je exa-
men niet voldoende voor een overdracht, 
zal de professor dus verplicht zijn om je 
minder dan 10/20 te geven. Dat betekent 
dan dat je sowieso op de deliberatie moet 
hopen om nog te kunnen slagen.

Om dat nadeel te beperken, hebben we 
op de Raad van Bestuur voorgesteld om 
steeds in het voordeel van de student af 
te ronden. Aangezien de nieuwe regel 
voor de hele universiteit geldt vinden wij 
een uniforme regeling, die de gelijke be-
handeling van alle studenten vooropstelt, 
vanzelfsprekend. De rector erkende dat 
afronden een probleem kan zijn, maar 
wilde niet raken aan de soevereiniteit van 
de deliberatie. De vice-rector daarentegen 
vond dat de afronding naar gehele getal-
len geenszins een optelautomatisme is. 
Verschillende overwegingen spelen bij de 
beslissing van de lesgever en examinator 
een rol. Hij vond dan ook dat hier geen 
enkel reglement in de plaats voor kan ko-
men.

Strenger
In de meeste faculteiten bestond 
de gewoonte om drie zogenaamde 
‘buispunten’ toe te staan bij de deliberatie. 
Dat was geen officiële regel, maar met een 
7 op 20 of een 8 op 20 en een 9 op 20 was 
je vaak toch geslaagd. Sommige faculteiten 
denken dat de verlaging van de norm voor 
een overdracht naar 10/20 het eenvoudiger 
zal maken voor studenten om te slagen. 
Een tweede zit wordt namelijk lichter (als 
je ervan uit gaat dat men niet anders zal 
quoteren). Daarom wordt er aan gedacht 
om de deliberatieregels te verstrengen en 
nog maar twee ‘buispunten’ toe te staan.

Om geen valse hoop te wekken moeten 
we erop wijzen dat het delibereren er 
niet in alle faculteiten op dezelfde manier 
aan toe gaat. In de Faculteit Pedagogie en 
Psychologische Wetenschappen moet je 
bijvoorbeeld helemaal niet op buispunt-
en rekenen. In principe was iedere score 
onder de 10 op 20 daar nu al voldoende 
voor een tweede zit.

Graden
Een graad wordt toegekend op basis van 
je gemiddelde over al je examens. Nu een  
overdracht reeds vanaf 10 op 20 wordt 
toegekend, vrezen we dat de punten over 
het algemeen ook zullen dalen. Voor een 
12 op 20 zal je het al een pak beter moeten 
doen dan het benodigde minimum voor 
een overdracht. Dit zal tot gevolg hebben 
dat je betere examens zal moeten afleg-
gen om een zelfde gemiddelde te halen. 
Graden halen wordt dus waarschijnlijk 
moeilijker.

Haalde je in tweede zit enkele elven en 
hoopte je op basis van dit artikel dat je hier 
alsnog overdrachten naar dit academiejaar 
zou krijgen, dan heb je te vroeg gejuicht. 
De oude regels gelden nog steeds voor de 
overdrachten behaald onder het vorige 
systeem. Je moet dus ten minste 12 op 20 
behaald hebben - met uitzondering van 
de scriptie waarvoor 11 op 20 voldoende 
is - om overdrachten of vrijstellingen te 
krijgen op basis van punten behaald tot 
en met het voorbije academiejaar.

Aangezien niet op onze argumenten werd 
ingegaan, gaat de nieuwe regeling vanaf 
dit academiejaar in. De mogelijke nega-
tieve gevolgen die we hier schetsten, han-
gen vooral af van het gedrag van de pro-
fessoren. Je dringt er bij je proffen dan ook 
best op aan dat zij bij het quoteren reken-
ing houden met de gevaren van de nieuwe 
regeling. Dat is volgens ons de enige ma-
nier om een nog lager slaagpercentage te 
voorkomen.

Pieter-Jan Van de Velde

De auteur is afscheidnemend studenten-
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Opinie / Vrijstelling vanaf 10 

Een vergiftigd geschenk?

De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent besliste op 18 
mei van dit jaar dat vanaf het academiejaar 2004-2005 vanaf 
10 op 20 overdrachten toegekend zullen worden. Tot vorig 
academiejaar bepaalde het onderwijs- en examenreglement 
in artikel 73 dat “overdracht van examencijfers toegestaan 
[wordt] voor elk opleidingsonderdeel van het jaarprogram-
ma waarvoor minstens 12 punten op 20 werden behaald”.
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Cultuur / Film-Plateau geeft filmles

Ook dit jaar stelde een gedreven team van 
filmkenners een programma samen waar-
op iedere cinefiel opnieuw zat te wachten. 
U kunt u alleen maar heel tevreden mee 
zijn, want naast de programmatie van het 
Film-Plateau is er in Gent voor de lief-
hebbers van gecanoniseerde filmklassiek-
ers weinig om echt overdreven enthousi-
ast over te doen. De filmclub wordt dus 
jaar na jaar meer onmisbaar.

Niet alleen biedt het Plateau een forum 
aan haar verschillende partners, van het 
Internationaal Filmfestival en het docu-
mentairefilmfestival Viewpoint tot het 
inmiddels vermaarde kortfilmfeest Het 
Grote Ongeduld. U geniet ook rustig mee 
van de grootste klassiekers. Want draai 
of keer het zoals u wilt, ook een perfecte 
DVD-versie kan, u voelt hem komen, op 
vele vlakken niet tippen aan de charmes 
van authentieke projecties op het witte 
doek. En het Plateau is per definitie pro-
fessioneel en authentiek, vandaar. 

Nu ja, het programma. Om redenen, die 
iedere rechtgeaarde filmkenner u graag 
uit de doeken zal doen, staan enkele 
films ongeveer elke twee jaar op het 
menu. ‘Absoluut onmisbaar’ is al één zo’n 
genuanceerde reden. U begint te bibberen 
bij de gedachte dat u Das Cabinet des dr. 

Caligari, Les Enfants du Paradis, Psycho, 
Satyricon, Nosferatu, Un Chien Andalou 
of La Dolce Vita nu nog steeds niet eens 
gaan bekijken bent. Dit is uw kans.

Maar er is meer. En eigenlijk gewoon 
teveel om hier allemaal op te noemen. 
Ga wanneer het filmfestival is afgelo-
pen potver gewoon eens kijken waarom 
Platoon (tijdloze cinema van de staats-
gevaarlijke Oliver Stone) en Peeping 
Tom (voyeurisme heeft er sinds 1960 een 
nieuwe betekenis bij) de geschiedenis 
moeiteloos doorstaan. En als u nog niet 
overtuigd zou zijn dan moet u beslist op 
dinsdag 16 oktober eens passeren. Wie 
in dat ene uur gemiddeld minder heeft 
gelachen dan in zeg maar Shrek 1, betaal 
ik zijn/haar ticket terug. Charlie Chaplin 
én Buster Keaton én Laurel én Hardy, op 
groot scherm, met live pianobegeleiding, 
in één uur, voor slechts 2,5 euro: dat mag 
u namelijk gewoon niet missen. 

U zegt?

Meer info vind je op 
http://www.film-plateau.ugent.be

Joost

Bij het woord ‘ontgroening’ komen u wellicht 
spontaan beelden voor ogen van gruwelijke 
perversiteiten, zich voltrekkend onder de 
goedkeurende blik van met ontzagwekkende 
bierbuiken en een zo mogelijk nog 
indrukwekkender aantal geslachtsziekten 
behepte sadisten.

Het evenement Gent Ontgroent op 20 ok-
tober geeft echter een totaal nieuwe betek-
enis aan die term. De derde editie van 
deze kennismaking met de Arteveldestad 
en haar vele geneugten was oorspron-
kelijk een initiatief van het Departement 
Onderwijs van de stad Gent. Dit jaar 
wordt het georganiseerd in samenwerking 
met de universiteit, alle hogescholen, Use-
it, Guido, het Groot Vleeshuis, Urgent en 
– niet te vergeten – het Faculteiten- en 
Seniorenconvent.

Hoewel de eerste Gent Ontgroent geen 
groot succes was, bleek de tweede poging 
– met een grotere inbreng vanwege de 
Gentse studenten – al een stap in de 

goede richting. De derde keer moet de 
goede keer worden. “De vorige edities 
waren inderdaad geen onverdeeld succes, 
maar we hopen dit jaar de ideale mix 
van cultuur, amusement en informatie te 
kunnen aanbieden”, aldus de organisatie.

Om dat ambitieuze voornemen te 
verwezenlijken, werden twee trajecten 
uitgewerkt. Traject A omvat een stadstocht, 
rondleidingen in Gentse musea zoals 
het MIAT of het Huis van Alijn, en een 
bijkomende activiteit (respectievelijk 
een filmpremière, een theaterworkshop 
of een blik achter de schermen van de 
opera). Een nieuwigheid is het concert 
van Bolchi en The Van Jets op de 
Groentenmarkt. Terzelfdertijd kunnen 
de eerste 500 studenten die de weg naar 
het Groot Vleeshuis gevonden hebben, 
zich te buiten gaan aan gratis dreupels en 
Keizer Karel-boterhammen. Daarop volgt 
dan nog een smashing fuif in de Vooruit, 
naturellement.

De proleten onder ons zullen zich on-
getwijfeld meer aangetrokken voelen tot 
Traject B. Geen stadstocht, noch enig 
ander cultureel verantwoorde activit-
eit (tenzij misschien het boterhammen-
concert), maar ouderwets bier zwelgen 
onder begeleiding van klokkengelui. Dit 
fenomeen staat ook wel bekend als de 
Beiaardcantus. Ook wie voor dit traject 
kiest, mag achteraf de concertzaal van de 
Vooruit komen bevuilen. Wel wel.

Wie meer wil te weten komen over 
het exacte waar, wat, hoe en wanneer, 
kan terecht op http://www.gent.be/
gentontgroent. Of u laat zich aan één van 
de studentenrestaurants gewillig een 
foldertje in de handen duwen. De flyer is 
namelijk niet alleen ideaal om in, op of 
naast een vuilnisbak te deponeren en voor 
onwelvoeglijke doeleinden te gebruiken: 
hij is ook verdomd informatief. En in 
kleur! Meenemen en koesteren.

Roeland Termote

Gent Ontgroent! / Bierbuiken en geslachtsziekten 

U bent jong, u bent platzak en toch wilt u wel eens een film meep-
ikken in Gent. Dan is er één plaats die u absoluut niet mag nalaten 
te bezoeken: de universitaire filmclub Film-Plateau in de (wie 
zoekt die vindt) Paddenhoek. Elk jaar heeft de gezelligste filmzaal 
van Gent een afspraak met de filmgeschiedenis. U kan er voor een 
prikje bij zijn.
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Film
Hoe slaagt een zes uur durende 
Italiaanse fi lm erin om in één 
jaar tijd niet alleen fi lmcritici 
maar ook het grote publiek 
voor zich te winnen zonder ook 
maar één seconde te vervelen? 
La Meglio Giuventù - of “de 
beste jaren van mijn jeugd” 
- van de Italiaanse regisseur 
Marco Tullio Giordana is een 
uit twee delen bestaande, mee-
slepende familiegeschiedenis én 
een fascinerend beeld geeft van 
de Italiaanse maatschappij van 
de voorbije 40 jaar.

De ontstaansgeschiedenis 
van de fi lm is een verhaal op 
zich. Oorspronkelijk stond 
hij als TV-reeks geprogram-
meerd. Het project dateert nog 
van voor de regeringswissel 
die Berlusconi aan de macht 
bracht. De huidige RAI voerde 
de fi lm later af omdat hij voor 
het Italiaanse publiek “te aris-
tocratisch” zou zijn. De reden 
is misschien veel prozaïscher. 
Giordana heeft immers nooit 
zijn kritiek op Berlusconi on-
der stoelen of banken gesto-
ken. Het selectiecomité van het 
festival van Cannes reageerde 
laaiend enthousiast. De fi lm 
won er  echter een belangrij-
ke publieksprijs, waarna men 
besloot hem in de zalen uit te 
brengen. Met het onverhoopte 
succes tot gevolg.

In deze aangrijpende fami-
liekroniek volgen we de twee 
broers Nicola en Matteo. 
Aanvankelijk delen zij dezelfde 
hoop en dromen. Op een dag 
ontmoeten zij de psychisch ge-
stoorde Giorgia, een mysteri-
euze schoonheid die hun ver-
dere leven zal bepalen. Nicola, 
een gepassioneerde roman-
ticus, begint een succesvolle 
carrière als psychiater. Matteo, 
op de vlucht voor zichzelf, 

geeft zijn studies op om poli-
tieagent te worden. Tegenover 
Nicola’s verlangen naar vrij-
heid staat Matteo’s hang naar 
rechtvaardigheid. Meer en 
meer groeien de broers uit el-
kaar. Niccola stippelt met val-
len en opstaan zijn eigen weg 
uit, Matteo wordt een tragi-
sche idealist, het symbool van 
een hele generatie die het zo 
goed bedoelde. Rond de twee 
broers worden de andere per-
sonages geportretteerd: de 
ouders, de zussen, de grote en 
kleine liefdes, de kinderen,… 
Vooral in het tweede deel 
wordt het verhaal gedragen 
door een enorme emotionele 
kracht. Dank zij het gezapige 
ritme kan de regisseur van zijn 
personages stuk voor stuk ge-
nuanceerde persoonlijkheden 
maken. Door de manier van 
fi lmen krijgt de prent ook een 
grote geladenheid en diepgang 
mee. La Meglio Giuventù is een 
fi lm die groeit terwijl je ernaar 
kijkt.

Ondanks de duur verveelt de 
fi lm geen moment. De muziek 
ondersteunt de dramatische 
kwaliteit perfect, de acteurs-
prestaties zijn uitmuntend en 
het camerawerk is subliem. Dit 
is een onmiskenbaar meester-
werk.

Lieven C.

“Stand By Me” en 
“Deliverance” zijn de twee fi lms 
die onmiddellijk in je gedach-
ten opspringen bij het lezen van 
de korte inhoud van “Mean 
Creek”. Dat de fi lm deze verge-
lijkingen probleemloos door-
staat, is al een compliment. Dat 
het psychodrama zich in zijn 
pretentieloze omgang met ge-
lijkaardige thema’s zelfs aardig 
onderscheidt van zijn voorgan-
gers een nog groter.

Regisseur Jacob Estes was een 
nobele onbekende in fi lmland, 
maar sinds hij in Cannes on-
verwacht veel bijval kreeg met 
zijn debuut, is dit anders. De 
man heeft bewezen dat uni-
versele thema’s als jeugdtrau-
ma, schuld, verzoening en de 
confrontatie van de rationele 
mensenwereld met de onge-
naakbaarheid van de natuur 
fi lmisch nog lang niet zijn uit-
gemolken. Zolang je de kijker 
maar niet betuttelt door té veel 
uit te leggen. Dit is dan ook de 
grootste verdienste van deze 
fi lm: Mean Creek behandelt 
relatief veel en zware thema’s 
op een korte tijd, maar houdt 
de psychologische spanning 
hoog en geeft een intelligente 
en eerlijke kijk op onze samen-
leving.
George is een tiener uit een ge-
broken gezin. Zonder er veel 
bij na te denken reageert hij 
zijn frustraties af op zijn klas-
genoten. Hij scheldt en schopt 
er op los en houdt zijn repu-
tatie als vervelende vetzak aar-
dig in stand. Maar op een dag 
gaat hij te ver. De grote broer 
van Sam (Roy Culkin), Marty 
‘Martini’ (Scott Mechlowicz) 
heeft lak aan de strontzak die 
zijn klein broertje een blauw 
oog slaat. Hij overtuigt zijn 
vrienden om mee te doen aan 
een wraakactie. Ze beslissen 
om George tijdens een boot-

tochtje te vernederen door zijn 
kleren uit te trekken en hem 
in zijn nakie naar huis terug te 
laten lopen. Maar wanneer de 
meesten onder hen tijdens de 
tocht op hun stappen terugko-
men, blijft Marty vastbesloten. 
De spanning loopt op en hun 
verhaal neemt een andere, lees 
inderdaad dramatische, wen-
ding.

De kracht van de fi lm zit hem 
in de perfect afgemeten com-
binatie van de verschillende 
karakters, die ieder op zich 
proberen uit te zoeken hoe ze 
met de schuldvraag moeten 
omgaan. De vermetelheid van 
de natuur (hier een rustig ri-
viertje), waarin een mens tra-
ditiegewijs zichzelf tegenkomt, 
wordt in de fi lm perfect uitge-
speeld tegen de schijnbare on-
schuldigheid en goedheid van 
de jonge tieners, die alles doen 
om rationeel te blijven hande-
len. Maar ver weg van de be-
schaving geldt de wet van de 
sterkste.

Kom, het moet er nog even 
uit: de acteerprestaties! 
Mechlowicz (24) is onze fa-
voriet om Brad Pitt op te vol-
gen (de looks, het stemtimbre, 
het talent) en Culkin (15) be-
wijst met verve dat hij uit een 
acteursfamilie komt. We zijn 
nog lang niet van die twee af. 
De 14-jarige Carly Schroeder 
zorgt dan weer voor het dra-
matische hoogtepunt wanneer 
ze onberaden met een mes een 
slak doorboort. Beklijvend 
moment in een fi lm die niet 
alleen ontroerend en aangrij-
pend is, maar vooral af is. En 
voor iets dat af is betaalt u 
graag een fi lmticket. Geloof 
ons.

Joost

La Meglio GioventùMean Creek
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“100 jaar elektrische tram in Gent”, MIAT, 10-
18u (tot 9 januari)
“Alison”, virtuele ontdekkingstocht in de Sint-
Pietersabdij, 10-18u (tot 11 november)
“De ontembare passie voor het circusleven”, 
Huis van Alijn, 11-17u (tot 14 november)
“Het Hart, Geschiedenis. Verhaal. Verbeelding.” 

Museum Dr. Guislain, 9-17u (tot 13 maart)
“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 Zaal, 12u30-18u (tot 23 oktober)

Maandag 18 oktober
Wina, Oefencantus, Rector
Filologica, Oefencantus, Twieoo
VBK, Schachtenconvent, Point Final
Noctua, Schachtenverkoop II, D’hoeve

Dinsdag 19 oktober
VEK, Doop, Wondelgem
Lombrosiana, Initiatiecantus, Pere Total
Politeia, Openingsfuif, Vooruit
Sd’A, Doop, Sax

Woendag 20 oktober
Geologica, Openingsfuif, Sjakosj
FK, Beiaardcantus, Sint-Baafsplein

Donderdag 21 oktober
VGK-fgen, Fotofuif, Tap 6
VRG, Discoparty, Hof van Beroep
Studentenpastoraal Gent, Viering en maaltijd, 
Gouvernementsstraat 12 
VEK, Openingsfuif, Vooruit
Fotoklas, Eerste Les, De Brug

Maandag 25 oktober
VBK, Vrij Podium, Twieoo
KHK, Cantus, Salamander
OAK, Openingsfuif, Tequila
Studentenpastoraal Gent, Middeleeuws feest, 
Biezekapelstraat 2

Dinsdag 26 oktober
‘t Zal Wel Gaan, Discussieavond “Turkije bij de 

Europese Unie?”, Bluesette
COMAC, Steenkoolrantsoen, Kolchoze De Rode 
Brug

Politeia, Doop, Salamander
VRG, Exotic Night, Hof van Beroep
Filologica, Openingsfuif met CJ Bolland, 
Vooruit

Woendag 27 oktober
VBK, Tequila Beach Party, Point Final
FK, 12 urenloop, Sint Pietersplein

Donderdag 28 oktober
KK, Te Dope Doop, De Verloren Hemel
GFK, Openingsfuif, Vooruit
VEK, Halloween Party, Yucca

Dinsdag 2 november
VBK, Doop, Twieoo

Woensdag 3 november
GFK, Doop, Salamander
VRG, Peter- en meteravond, Twieoo

Donderdag 4 november
FK, Night of the Proms, Sportpaleis

Meer studentenactiviteiten vind je op 
http://www.student.ugent.be

Kringen en Conventen

Tentoonstellingen

Maandag 18 oktober
Concert: Arno, Vooruit, 20u

Dinsdag 19 oktober
Lunatic Comedy Club, Kammerstraat 6, 
21u30
Film: “Das Cabinet des dr. Caligari”, Film-
Plateau, 20u

Woendag 20 oktober
Dans: “Schreibstück”, Minard, 20u

Donderdag 21 oktober
Theater: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd”, 
Tinnenpot, 20u
Film: “Nosferatu”, Film-Plateau, 20u
Theater: “Holy Shit”, Publiekstheater Arca, 
20u

Dinsdag 26 oktober
Concert: Praga Khan, “The Next 
Dimension”, Capitole, 20u
Film: “Mississippi Burning”, Film-Plateau, 
20u

Woendag 27 oktober
Concert: DJ Grazhoppa’s Bigband, Vooruit, 
20u

Donderdag 28 oktober
Lezing: “De geschiedenis op uw bord”, Huis 
Van Alijn, 19u30
Concert: Beethoven Integrale III, De Rode 
Pomp, 20u30
Theater: “Therapie”, Tinnenpot, 20u

Maandag 1 november
1 Novemberplechtigheid, 
Oorlogsmonument Westerbegraafplaats, 
10u55
Beurs: Countryside, Flanders Expo, 10u-20u

Dinsdag 2 november
Grafi tti Spraydays, Sint-Annaplein, 9u30-
16u30
Dans: “Kassandra: speaking in twelve voic-
es”, Vooruit, 20u

Woensdag 3 november
Theater: “Husbands and Wives”, Minard, 
20u
Grafi tti Spraydays, Sint-Annaplein, 9u30-
16u30

Donderdag 4 november
Concert: Youngblood Brassband, De 
Centrale, 21u

Cultuuragenda
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