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Maandstonden, zwangerschappen, 
abortussen, ontstekingen op de vagina 
die dan beginnen te etteren, haaruitval 
op de borst, etc. Enkel vrouwen hebben 
over (zelfgeïnduceerde) pijn te klagen. 
In het museum Dr. Guislain loopt vanaf 
zaterdag 8 oktober een tentoonstelling 
over Pijn. Testosteronshots voor ieder-
een, want echte mannen hebben nooit 
pijn. Nekshots voor homo’s. • Tenzij u 
een moslim bent (hetgeen een absur-
diteit an sich is, aangezien onze trotse 
alma mater geen terroristen zou toela-
ten; not on our watch), hebt u hetgeen 
na deze zin volgt nog niet gelezen. • Op 
zondag 2 oktober wordt in het NTGent 
‘De ideale echtgenoot’ gespeeld. Geniet 
van de fijne rechtse waarmee Maaike 
Cafmeyer vakkundig tot koken wordt 
aangezet, de fijne linkse waarmee de 
kinderen tot fellatio aangespoord wor-
den en de fijne kopstoot waarmee de 
Turkse inbreker het Klein Kasteeltje in-
gebokt wordt. • Het Koninklijk Natuur-
wetenschappelijk Genootschap Dodo-
naea organiseert de voordracht ‘25 jaar 
invertebratenonderzoek in duinen en 
schorren’. Has it already been 25 years? 
• Van zaterdag 15 oktober 2005 tot 
donderdag 1 december 2005 valt in de 
FNAC de tentoonstelling Women’s Fa-
ces te bezoeken. Het Gentse Centrum 
voor Genderstudies laat voor een keer 
geen door PMS geïnspireerde com-
mentaar horen. • Moeders, houd uw 
dochters thuis, want de Chippendales 
komen naar de Capitole op maandag 
10 oktober. Alhoewel. Aangezien en-
kel rijhuisjesmensen – met kledij uit de 
&-ketens en voornamen eindigend op 
een Y – zulke dingen bezoeken, lijkt dat 
nogal voorbarig. Enkel nog al-Qaeda 
proberen overtuigen dat het uitroeien 
van marginaal Vlaanderen en wat ho-
mo’s een sléchte zaak zou zijn voor het 
decadente Westen. • Omdat de mama 

van een redactielid het gemaakt heeft: 
‘Blauwdruk België. De architecten van 
onze landsgrenzen’, nu in de Kunsthal 
Sint-Pietersabdij. • Houd die naalden 
klaar, want het MIAT organiseert een 
workshop afbindtechnieken. Van za-
terdag 15 oktober 2005 tot zaterdag 29 
oktober 2005 laten uit De Sleutel vrijge-
laten hippies u met graagte zien hoe je 
snel en efficiënt een lap stof produceert, 
de huid van de arm lekker soepel maakt 
(‘enkele tikken volstaan, doorslaan 
hoeft echt niet’) en je lapje stof omto-
vert tot een heerlijk strakke tourniquet. 
En dat allemaal voor 70 euro, zodat ze 
daarna óók een fix kunnen betalen. • 
Ook deze herfst is Gent weer gaststad 
voor het Internationaal Filmfestival, 
lopende van 11 tot 22 oktober in de di-
verse cinema’s van de stad. Net als in de 
vorige edities krijgt filmmuziek ook dit 
jaar weer een centrale rol toebedeeld. 
De organisatie heeft alvast duidelijk 
gemaakt dat ze keihard zal optreden te-
gen de aangekondigde protestacties die 
de Vlaamse Liga voor Doven en Slecht-
horenden: “En wie niet horen wil, moet 
voelen”. De Liga heeft al laten weten 
geen oren te hebben naar de dreige-
menten van de organisatie. • De Gentse 
stadsbibliotheek is ondertussen ook op-
nieuw gestart met haar project ‘Paarse 
Zetel’, een gratis evenement waarbij 
Vlaamse auteurs worden geïnterviewd. 
De eerstvolgende gast is de in verkaveld 
Vlaanderen wereldbefaamde thrillerau-
teur Jef Geeraerts. Onlangs nog werd 
een literair debat tussen Geeraerts en 
Herman Brusselmans vroegtijdig be-
eindigd omdat het publiek al na enkele 
minuten en masse de zaal verliet. Het 
zag er immers naar uit dat er bijzonder 
weinig vieze woordjes zouden vallen, 
waarna de meeste kijklustigen besloten 
dat ze hun speeltijd wel aan iets beters 
konden spenderen. • De in emo-bril-

len en donkere blazers geklede student 
kan zich dan weer gaan uitleven in de 
concertzaal De Bijloke, waar op 8 ok-
tober het Ural Philharmonic Orchestra 
het beste van zichzelf komt geven. Op-
dat de muzikanten zich thuis zouden 
voelen, wordt het publiek wel gevraagd 
om elke vorm van kledij achterwege te 
laten en zich gewoon in te smeren met 
een bedekkende laag modder. Het mee-
brengen van dronken kleinvee wordt 
dan weer hard aangemoedigd. • Van 7 
tot 9 oktober vindt in Flanders Expo de 
European Toy Fair-Games World plaats. 
Het soort mensen dat liever vrienden 
op café achterlaat om ‘Kolonisten van 
Katan’ of een ander soort Mens-Erger-
Je-Niet voor gevorderden te spelen, 
zal op deze spelletjesbeurs (tevens de 
grootste in België) ook wel zijn gading 
vinden. Ook het onvolprezen ‘Univer-
siteitsperikelen’, waarin de spelers een 
universiteit in goede banen moeten 
leiden, is er te verkrijgen. Kwestie dat 
Marc de Clerq niet meer op zijn eentje 
hoeft te spelen. • Oxfam, de organisatie 
die zich specialiseert in het verspreiden 
van knagende schuldgevoelens onder 
de nietsvermoedende studentenpopu-
latie, geeft haar openingsfeest op 8 en 
9 oktober. Bezoekers kunnen kiezen 
tussen verscheidene voorstellingen van 
wereldmuziek en een debat over eer-
lijke handel. Als echte publiekstrekker 
heeft Oxfam echter vertegenwoordi-
gers van vijf noodlijdende Boliviaanse 
indianendorpjes laten overkomen, die 
het tegen elkaar zullen opnemen in een 
zakspringenwedstrijd waarbij een indu-
striële waterzuiveringsmachine gewon-
nen kan worden. Ethisch verantwoord 
plezier voor het hele gezin. 

Axel en Andreas

Kort
Een nieuw academiejaar, een nieuw 
geluid. Aan de helft van de nieuw in-
geschrevenen: veel geluk volgend jaar 
aan de Artevelde Hogeschool. De an-
dere helft: de truc is vertellen wat de 
prof graag hoort. Als dat “Oh ja, Fer-
nand, oh ja” of “Gesjoemel met vzw’s? 
I’m in!” is, dan is dat maar zo.
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Paul Van Cauwenberghe werd op drie oktober met de rectorale bever bedekt door 
ere-rector Andréas De Leenheer. Het is aan hem om de komende vier jaar de univer-
siteit doorheen de woelige academische wereld te loodsen. Van Cauwenberghe is een 
bezield mens en ziet het zelf vree goe zitten, maar toch zal hij al vanaf dag één een 
moeilijke keuze moeten maken. “Smijt ik den Fernand met zijn klieken en klakken van 
de unief? Of toch liever niet?” 

Who the fuck is Fernand? Een kleine voorgeschiedenis.

Dat er aan de UGent af en toe schimmige deals beklonken worden en dat er hier en 
daar een beerputje verborgen ligt dat beter toegedekt blijft, dát wisten we al langer. 
Zo’n dingen zijn nu eenmaal des mensens. Toch schrikken we bij ieder schandaaltje 
weer een beetje. Maar ons geloof in de UGent brengt het nooit aan het wankelen. De 
UGent, dat is een beetje als een vree goeie maat. Zo eentje waarvan je het niet erg 
vindt als hij eens op uw tapijt brokt of wanneer hij iemand een postje bezorgt in ruil 
voor een goeie blowjob. Zo’n dingen vind je gewoon lollig.

Toch zijn er dingen waarvan een mens zó hard schrikt dat hij zin krijgt om andere 
en betere maten te zoeken. Deze zomer toen het schandaal rond de louche praktijken 
van prof. Fernand Vandamme in alle hevigheid losbarstte, was zo’n pijnlijke confron-
tatie. Niet dat het allemaal nieuw was voor ons, kloeke klokkenluider Wouter Van-
den Hove kwam al maanden op geregelde tijdstippen de trappen van onze redactie 
afgetrippeld, zijn farde vol smeerlapperij steevast onder de arm (Mag die ‘met’ niet 
weggelaten worden? Enfin, zonder klinkt het beter. Denk ik. Weetwel. Dat vet is wel 
cool trouwens. Zo dik en al. Wijs.). Maar om het zo breed uitgesmeerd te zien in de 
nationale pers was erg confronterend.

Prof. Vandamme heeft jarenlang studenten afgeperst. Hij heeft zichzelf verrijkt met 
overheidsgeld. Hij lokte mensen uit ontwikkelingslanden naar België om voor hem in 
zijn intellectuele sweatshops te werken in ruil voor een waardeloos diploma. Profes-
sor Vandamme, beste mensen, is een rasechte crimineel*. En dat allemaal aan onze 
eigen Alma Mater, onder onze eigen neus. Hoe kon dit govderdomme zolang onge-
straft blijven?

Was het incompentie? Vandamme is academisch gezien dan misschien geen groot 
licht, sjoemelen kan hij als de beste. Dankzij zijn vlotte tong en het prestige dat hij 
leende van zijn broer en onze universiteit gingen zijn academische stofzuigers als zoe-
te broodjes over de toonbank. Misschien was zelfs het universitaire bestuur zodanig 
verblind door zijn mooie praatjes dat ze altijd heilig in zijn onschuld bleef geloven. 
Maar laat ons eerlijk wezen, Fernand Vandamme had gewoon veel goede vrienden. 
Dat zij hem devoot de hand boven het hoofd hielden of voor eventjes hun ogen af-
wendden als een van zijn VZW’tjes weer eens in opspraak kwam, was waarschijnlijk 
alleen maar een stimulans om nog bouder te werk te gaan.

Uiteindelijk mag de modale student erg blij zijn dat De Standaard zijn alma mater 
dagenlang in een slecht daglicht heeft gesteld. Het is niet hun verdienste dat er een 
tuchtprocedure gestart is. Dat is volledige te danken aan klokkenluider Wouter Van-
den Hove, de studentenvertegenwoordigers en enkele hoge piefen die, net zoals de 
meeste werknemers van de universiteit, wél betrouwbaar en competent zijn. De hele 
heisa heeft er echter wel voor gezorgd dat er maar één manier waarop de kerverse rec-
tor het blazoen van onze alma mater weer een beetje kan oppoetsen: Fernand moet 
buiten.

En dat beseft u evengoed als ons, professor Van Cauwenberghe, nu nog die handteke-
ning. Wij zetten alvast het pek in de magnetron.

Matthias

Edito 
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Midzomer. Komkommertijd. Dus wat zwiert De Standaard 
op haar voorpagina? “UGent start tuchtprocedure tegen profes-
sor”, “UGent gedoogt 10 jaar wanpraktijken” en “Makkelijkste 
postgraduaat van West-Europa”. Een vuige streek van de notoire 
tsjevenkrant, die immer de KULeuven in de bloemetjes wil zetten? 
Helaas: deze keer was het volledig terecht.

Midzomer. Komkommertijd. Dus wat 
zwiert De Standaard op haar voorpa-
gina? “UGent start tuchtprocedure te-
gen professor”, “UGent gedoogt 10 jaar 
wanpraktijken” en “Makkelijkste post-
graduaat van West-Europa”. Een vuige 
streek van de notoire tsjevenkrant, die 
immer de KULeuven in de bloemetjes 
wil zetten? Helaas: deze keer was het 
volledig terecht.

Klokkenluider van dienst is Wouter 
Vanden Hove, een burgerlijk ingenieur 
die in het academiejaar 2003-2004 de 
specialisatieopleiding Kennis- en In-
formatiebeheer ofte Knowledge and In-
formation Management (KIM) volgde. 
KIM is het geesteskind van professor 
Fernand Vandamme, de spil van het 
hele schandaal, dat al jaren aansleept. 
Elke proclamatie in de Faculteit Lette-
ren en Wijsbegeerte zwelt het gegniffel 
aan wanneer de geslaagde studenten in 
Vandammes opleiding opgesomd wor-
den. Niet alleen omdat het voor 99% 
gaat om Aziaten en Noord-Afrikanen 
gaat, met namen waar Eddy Moerloose 
– voorzitter van de facultaire examen-
commissie – steevast zijn tong over 
breekt. Ook omdat iedereen die de rich-
ting een beetje kent, weet dat de KIM-
cursussen “pure lucht” zijn – zoals ook 
alle media eind juli al berichtten.

Schamper volgt de zaak al een jaar lang 
op de voet en trok geregeld eens grote 
ogen. Bijzonder grote ogen. Op 8 sep-
tember vorig jaar diende Wouter Van-
den Hove zijn klacht in bij de instituti-
onele ombudsdienst, over “de inhoud, 
de kwaliteit en de organisatie” van de 
master KIM. Zijn opsomming van ano-
malieën is indrukwekkend: geen offici-
eel lesrooster, irrelevante gastcolleges, 
een resem vakken of “bursts” die nooit 

door de opgegeven proffen werden ge-
doceerd, een resem vakken die gewoon 
niet werden gedoceerd, onderwijs van 
ontstellend laag niveau dat verre van 
postacademisch te noemen valt,… 

Lege doos
De opleiding is kortom een lege doos. 
Veel vakken vormen een studielast die 
helemaal niet overeenkomt met de 
studiepunten die ze krijgen. Examens 
vallen buiten de examenperiodes. Les-
sen worden gedoceerd door lesgevers 
die ingeschreven staan als studenten 
in de opleiding zelf. Studenten mogen 
zelf hun examenvragen verzinnen. 
Berichten worden via Yahoo-groepen 
of MSN-groepen doorgegeven aan de 
studenten, in plaats van op het offici-
ele Minerva-platform. Vorige maand 
werd nog, in de tweede examenperi-
ode, examen ingericht van drie vakken 
tegelijk – ten belope van meer dan 20 
studiepunten. Op één dag. Enkel hevig 
weerwerk van de nieuwe Letteren en 
Wijsbegeerte-decaan Freddy Mortier 
bracht redding. Geregeld vonden stu-
denten overigens puike scores terug 
op hun puntenbriefje – niets mis mee, 
ware het niet dat ze hun examens soms 
pro forma hadden ingediend.

Aan het toegangsbeleid schort ook 
vanalles. Bepaalde studenten uit het 
hoger onderwijs – dat in het buiten-
land zelden van aanvaardbaar niveau 
is – worden door Vandamme en me-
dewerkers toegelaten tot de opleiding, 
maar krijgen pas later te horen dat hun 
inschrijving onwettig is.  Alle studen-
ten kregen trouwens in het midden 
van het jaar opeens een factuur in hun 
bus a rato van 1000 euro, bovenop hun 
inschrijvingsgeld. Iemand die bijvoor-
beeld met een volle beurs de KIM-op-

leiding volgde en dus een sterk vermin-
derd inschrijvingsgeld betaalde, krijgt 
plotseling een aanmaning om 1000 
euro te storten op een rekeningnum-
mer van de UGent. “Tuition fee” noemt 
Vandamme dat in zijn brochure, “for 
course material, books, participation 
in external trainings, software, lunches 
etc.”. Vanden Hove getuigt echter dat 
de seminaries waarvoor betaald moet 
worden nooit hebben plaatsgevonden.  

Nijver bijtje
Professor Vandamme is een nijver bij-
tje. Talloze vzw’s en bedrijfjes staan 
op zijn naam – of op naam van zoon 
Mike Vandamme – geregistreerd. De 
voorbije twintig jaar heeft de prof wijs-
begeerte rond zijn Laboratorium for 
Applied Epistemology aan de UGent 
een schimmig netwerk aan onderling 
verbonden organisaties uit de grond 
gestampt.

Vandammes mini-imperium begon met 
BIKIT, een “onderzoeksinstelling actief 
in het domein van kennis- en informa-
tie technologie management, met voor-
al aandacht voor toepassingen in trai-
ning, transport en ruimtevaart”. BIKIT 
ving aan als een legitieme brug tussen 
de academische wereld en de bedrijven, 
en werd ook gesticht door Vandamme 
in samenspraak met enkele betrouw-
bare professoren en bedrijfsleiders. Na-
dien vergleed Vandammes focus naar 
Vartec, een bedrijf van zoon Mike dat 
zich specialiseert in elektronisch data-
beheer en 3D-technieken. Een voor-
malige boekhouder van BIKIT beweert 
dat Vandamme dat instituut opofferde 
om Vartec – waar hij in werkelijkheid 
zelf de plak zou zwaaien – draaiende te 
houden.

Een ander bizar zaakje van Vandamme 
is een uitgeverijtje annex copycenter in 
een kelder van de Plateau, dat vroeger 
opereerde onder de naam vzw ICIWO. 
Iedereen kon er een boek binnengooien, 
dat het personeel dan zelf voor de klant 
kopieerde. ICIWO gaf ook vele publi-
caties van Vandamme en zijn maatjes 

Incompetente schandaalprof bestiert al jaren 
ongestoord intellectuele sweatshop aan Universiteit 
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uit. De werknemers van ICIWO ston-
den op de loonlijst van de Universiteit 
Gent. De kopieerprijzen waren daarom 
erg laag, tot verschillende Gentse com-
merciële copycenters klacht indienden 
en het copycenter ter ziele ging.

Midden de jaren ’90 moest het Be-
stuurscollege herhaaldelijk vaststellen 
dat ICIWO een resem achterstallige 
betalingen op haar conto had, te veel 
ruimte innam in de universitaire ge-
bouwen of dat er twijfel was over het 
nut en het al dan niet winstgevende 
karakter van de vzw. De overeenkomst 
werd zelfs beëindigd, maar in 1998 weer 
heropgestart – echter luidens het ver-
slag van het Bestuurscollege “volgens 
de nauwer omschreven doelstellingen 
(enkel als uitgever van wetenschappe-
lijke publicaties, niet meer als fotoko-
pie-centrum)”. 

In 2001 was het echter opnieuw zover. 
Het Bestuurscollege besliste “dat de vzw 
ICIWO in gebreke moet worden gesteld 
en dat zij, indien zij binnen een welbe-
paalde termijn haar verplichtingen niet 
nakomt, de lokalen van de UGent moet 
ontzegd worden”. 

Vandaag huist in de kelder van de Pla-
teaustraat nog steeds een kopiedienst 
– bediend door een ATP-lid van de 
universiteit.

India
Maar het netwerk-Vandamme omvat 
nog veel meer. Vartec, dat overigens 
vaak vanuit de KIM-opleiding op-
drachtjes krijgt toegeschoven, hangt 
vast aan vreemde, amateuristische sites 
als e-webtec.com (webhost), sports-
webtec.com (sportsite), eurowebtec.
com (een site die euromunten verkoopt 
aan verzamelaars) en lotuswebtec.com 
(just plain een lelijke site).

LOG-India, een ander project, wil logis-
tieke know-how naar India exporteren. 
Partners: onder andere BIKIT en de 
Flanders-India Chamber of Commerce 
(FIC). Volgens een oud-boekhouder 
van BIKIT “gebruikt Vandamme die 
organisatie om goedgelovige Indiase 
en Vlaamse bedrijven projecten aan te 
smeren”. Haar geloofwaardigheid haalt 
de FIC bij een gelijkaardige, legit or-
ganisatie die door Vandammes broer 
Hugo gerund wordt. Hugo baron Van-
damme is bovendien een hoge pief bij 
Barco.

Alle projecten van Vandamme lijken 
onderling klusjes op te knappen voor 
elkaar. Zo liet Vandamme bijvoor-
beeld door Communication and Cog-
nition (CC) – dat allerlei tijdschriften 
uitgeeft – een CD-rom maken voor 
de FIC. Vandamme is hoofdredacteur 
van “Communication and Cognition 
- Artificial Intelligence”, maar CC geeft 
ook ook “Sartoniana” uitgeeft, een aan-
hangsel van de Leerstoel George Sar-
ton. Bij de uitreiking daarvan is – ra ra 
– Vandamme betrokken, al verdient hij 
er voor één keer geen geld aan. Het is 
louter een prestigeproject. 

Broodwinning
Vandamme maakt er ook een sport 
van om met “gelijkgestemde zielen” op 
internationale congressen en “e-lear-
ning conferences” acte de présence te 
geven. Om beurt nodigen ze elkaar uit 
voor lezingen, citeren ze elkaars schim-
mige publicaties – soit, zuigen ze aan 
elkaars penis. Op die samenkomsten is 
Vandamme geregeld vergezeld van zijn 
zoon (als Vartec-vertegenwoordiger) of 
van werknemers van BIKIT.

Opvallend is het hoe vaak dezelfde 
namen en universiteiten terugkomen. 
Aan verschillende projecten werken 
dezelfde Tsjechische, Duitse, Spaanse 
en Bulgaarse partners mee. VACCAT, 
waarvan ons na een kwartiertje surfen 
op hun site nog altijd niet duidelijk was 
wat het precies deed, is een soort inter-
nationaal consortium waartoe BIKIT, 
Vartec en verschillende van de buiten-
landse pendanten toe behoren (o.a. het 
“Fraunhofer Institut” in Duitsland).

Vartec is echter duidelijk de spil en 
heeft de plaats ingenomen die BIKIT 
vroeger bekleedde. Via zijn positie aan 
de universiteit zorgt Vandamme voor 
de broodwinning van zijn zoon. Vartec 
mocht bijvoorbeeld de site maken voor 
het “Centre for Ethics and Value In-
quiry” (CEVI) van Vandammes collega 
professor Ronald Commers – die overi-
gens ook zijn cursussen door Vandam-
mes kopieercentrum laat fabriceren.

Verleden
De perikelen rond Vandamme slepen 
al jaren aan. Al in 1993 maakten een 
handvol ex-medewerkers van de prof 
een dossier over Vandammes wanprak-
tijken over aan het rectoraat, tsjokvol 
overtredingen van het strafrecht, het 
arbeidsrecht, stromen zwart geld, om-
koping en beschuldigingen van gesto-

len onderzoeksresultaten. Indertijd 
kreeg hun klacht geen staartje. On-
langs verklaarden de gedupeerden zich 
in een brief naar de voorzitter van de 
tuchtcommissie wel bereid opnieuw te 
getuigen.
Volgende getuigenis spreekt even-
eens boekdelen: “Ik was in 1995-1996 
studentenvertegenwoordiger voor de 
licentiaatsstudenten filosofie, en ik 
herinner me een vakgroepvergadering 
waar Fernand Vandamme een veeg uit 
de pan kreeg van professor Verbruggen. 
Er was een discussie aan de gang over 
de “onafhankelijkheid van het onder-
zoek” in de vakgroep wijsbegeerte. Een 
aantal studenten stelden zich vragen bij 
de activiteiten van BIKIT, het bedrijfje 
van Vandamme. Professor Etienne 
Vermeersch stelde de studenten gerust 
en zei dat er niet aan winstgevende ac-
tiviteiten werd gedaan in de vakgroep. 
Waarop Verbruggen naar Vandamme 
keek en sarcastisch vroeg: “Hoe, ver-
dient gij geen geld met uw bedrijfjes 
hier?” De enige reactie van Vandamme 
was: blozen.”

In verschillende verslagen van de 
overlegorganen van de faculteit en de 
universiteit werd de voorbije tien jaar 
overigens herhaaldelijk commentaar 
geleverd op de kwaliteit van de KIM-
opleiding en “de academische compe-
tenties van de titularissen”.

Vandamme is bovendien een gepaten-
teerd wanbetaler. Veel van zijn buiten-
landse BIKIT-personeel lokt hij naar 
België met beloftes van master- en doc-
toraatsgraden. Ze werken lange uren 
voor allerlei projecten van de prof, ter-
wijl ze ook nog eens de KIM-opleiding 
volgen. Hun – karige – loon ontvangen 
ze veel te laat of zelfs helemaal niet. 
Buitenlanders, met vaak enkel tijdelijke 
verblijfsvergunningen, vallen natuurlijk 
makkelijker op te lichten dan mondige 
Belgische universitairen.

Waspoeder
In feite is de KIM-opleiding aan de Uni-
versiteit Gent een scherm waarachter 
Vandamme – en een kringetje familie/
vertrouwelingen – geld scheppen. KIM 
is een radertje in de Vandamme-machi-
ne, die weinig meer doet dan aanvra-
gen indienen om Europese projecten 
binnen te rijven en subsidies los te we-
ken. De prof organiseert de opleiding 
in functie van zijn andere zaakjes. Het 
zijn o.a. de KIM-studenten die die aan-
vragen voorbereiden, waarna BIKIT-
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   Tussen linkse en rechtse studenten-
verenigingen mòet het wat wringen. 
Dat is pure studentenfolklore. Zo is het 
een traditie dat wanneer extreem rechts 
flyers uitdeelt, extreem links daar naast 
gaat staan met een vuilzak om de pa-
piertjes rechtstreeks in te deponeren. 
Schattig, nietwaar? 

 De laatste jaren heeft vooral de ALS 
de strijd naar een heel ander niveau 
getild. Telkens wanneer er een debat 
wordt georganiseerd met een mandata-
ris van het Vlaams Blok/Belang, belooft 
de ALS actie, waardoor de universiteit 
de hele boel afblaast omdat ze de vei-
ligheid niet kan waarborgen. Meestal 
wordt de VB-er uitgenodigd door het 
Katholiek Vlaams Hoogstudentenver-
bond (KVHV), de pluralistisch-rechtse 
studentenvereniging, die in Gent tevens 
de enige serieuze plaats is waar je als 
Vlaams Belang-gezinde student terecht 
kan. Maar ook de Christen-democrati-
sche Studenten (CDS) werden reeds het 
slachtoffer van de dreigementen van de 
ALS. 

 In maart 2004 was het van dat. Het 
KVHV en hun genodigde,  Filip De-
winter , voerden een procedure in kort 
geding tegen de universiteit. De UGent 
moest van de Raad van State ter elfder 
ure een ander lokaal ter beschikking 
stellen. In het arrest lezen we “dat [de 
universiteit] beroep dient te doen op 
de politie om de orde te handhaven in 
plaats van het debat te verbieden.” 

 Het voorbije academiejaar nodigden het 
KVHV en de CDS respectievelijk  Frank 
Vanhecke  en  Gerolf Annemans  uit. 
Geen van beide debatten kon doorgaan. 
Tot juridische actie kwam het niet, on-
der andere omdat het KVHV niet al 
zijn papierwerk in orde had en vreesde 
daardoor geen gelijk te halen. 

 Schorsing 
 Toch was voor velen de maat vol. De 
CDS en de liberalen van het LVSV dien-
den in het Politiek Filosofisch Konvent 
een motie van wantrouwen in tegen 
de ALS, die “het recht in eigen handen 
[nemen] door te bepalen waarover en 
vooral met wie er al dan niet gedebat-
teerd kan worden.” Hoewel de ALS op 
die bewuste avond bevestigde ook toe-

medewerkers ze perfectioneren. In een 
klein computerzaaltje in de kelder van 
de Plateau zitten quasi permanent bui-
tenlandse studenten voor Vandamme te 
werken. In de vuile, ondergrondse gang 
– gelardeerd met oude Barco-schermen 
– huizen ook enkele KIM-medewerkers 
ze perfectioneren. In een klein compu-
terzaaltje in de kelder van de Plateau 
zitten quasi permanent buitenlandse 
studenten voor Vandamme te werken. 
In de vuile, ondergrondse gang – gelar-
deerd met oude Barco-schermen – hui-
zen ook enkele KIM-medewerkers en 
Vandammes copycenter.
In feite misbruikt Vandamme zijn 
KIM-studenten en zijn buitenlandse 
doctoraatsstudenten om zijn andere 
projecten een wetenschappelijke schijn 
te geven. De specialisatieopleiding 
aan de UGent beschouwt Vandamme 
slechts als één van zijn vele projectjes. 
Op verschillende van de sites van bo-
venvernoemde bedrijfjes staan dan ook 
banners met reclame voor… de KIM-
opleiding. De “Master KIM” heeft zelf 
een eigen reclamesite op http://www.
e-webtec.com/kim. Met een inofficiële 
brochure, cursusmateriaal, een “appli-
cation form” – we kid you not – en leuke 
fotootjes van de messianistische prof 
die zijn studenten op een industriële 
site rondleidt. Een postgraduaat aange-
prezen als waspoedermerk, quoi.

Al kan je van een doos Dash waar-
schijnlijk meer opsteken over Kennis- 
en Informatiebeheer.

De KIM-opleiding is al jarenlang geen 
degelijk postgraduaat meer, maar een 
manier van Vandamme om geld te 
scheppen, Vartec aan opdrachtjes te 
helpen en buitenlandse studenten met 
de belofte van een gemakkelijk master-
diploma tot intellectuele slavenarbeid te 
verleiden. Vartec en Barco, de FlC, LOG-
India en de Belgian-Indian Chamber of 
Commerce,… Vandamme leunt op het 
prestige van zijn broer Hugo en diens 
bedrijven én op de renommé van de 
Universiteit Gent om zich in zijn duis-
tere zaakjes te legitimeren.

Vandamme is echter niet de enige schul-
dige. Zijn medelesgevers in de KIM-op-
leiding moeten eveneens boter op het 
hoofd hebben, of toch alleszins schuldig 
verzuim plegen. Voormalig academisch 
beheerder Bert Hoogewijs zou Vartec 
geholpen hebben hun producten aan 
de UGent te slijten. De financiële dienst 
van de UGent stuurde de uitgeperste 
KIM-studenten vlijtig aanmaningen 

om de 1.000 euro te innen die Vandam-
me onrechtmatig van hen eiste. Allerlei 
proffen uit Blandijn en Plateau maken 
gebruik van Vandammes kopiedienst-
annex-uitgeverijtje.

Anderzijds mogen we blij zijn dat het 
rectoraat de klachten niet langer onder 
de mat veegt. Het is afscheidnemend 
rector De Leenheer die de tuchtproce-
dure in gang trapte, nog voor de pers er 
lucht van kreeg.

Abdulkarim
Sinds woensdag 28 september zijn de 
hoorzittingen van de tuchtcommissie 
aangevangen. Een hele resem getuigen 
en betrokkenen komt toelichting geven 
aan voorzitter Eduard Somers (decaan 
van de rechten) en vier andere ZAP’ers 
– er zitten enkel proffen in de commis-
sie. Somers en co. buigen zich al sinds 
deze zomer over het tuchtdossier, dat 
inmiddels honderden pagina’s telt. 
Vandamme heeft voor zijn verdediging 
overigens de grote kanonnen boven-
gehaald: twéé advocaten, waaronder 
de beroemde baardige strafpleiter Piet 
Van Eeckhaut. Van Eeckhaut hield zich 
op de zittingen al druk bezig met het in-
timideren van de getuigen. 

Iedereen is er nu al van overtuigd dat 
Vandamme in beroep zal gaan indien hij 
een blaam oploopt of buitengesmeten 
wordt. Als elk intern beroep uitgeput 
is, trekt de prof waarschijnlijk zelfs naar 
de Raad van State. Met een beetje geluk 
bereikt hij de pensioenleeftijd vooraleer 
er een definitieve uitspraak is.

Eén iets leert deze hele zaak ons: er is al-
vast nood aan een uitgebreidere contro-
le op het hele netwerk aan vzw’tjes rond 
de Universiteit Gent, én op de wildgroei 
aan postdoctoraten. Aan de andere kant: 
de Master Kennis- en Informatiebeheer 
wordt dit academiejaar, alsof er niets 
gebeurd is, opnieuw ingericht. Zijn al 
ingeschreven: Adeniyi Moses Baba-
tunde, Assl Marianne, Bekiebang Nuik-
wangho Peter, Chang Wenjia, Górska 
Sylwia M., Hou Jian Ping, Jiao Shi, Jin 
Yang, Li Hong, Liu Bing, Liu Xiaoyan, 
Mballe Sube Mirabel Mesode, Moustafa 
Abdulkarim Mohammed Morhaf, Nad-
dafzadehshirazi Azam, Okeke Emeka 
Christian, Onyango Sebastian Och-
ieng, Saboh Njomi Augustine, Sultana 
Jasmin, Wang Jiming, Wang Tianxiao, 
Zhang Wei, Zhang Ying en Barasukana 
Darius. 
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Politieke debattenen
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ten aan universiteit blijven heet hangijzer
Aan de soap rond de Actief Linkse Studenten (ALS) komt geen einde. 
Binnenkort spreekt het Bestuurscollege zich uit over de schorsing die 
hen boven het hoofd hangt, en ook binnen het proffenkorps heeft de 
affaire zijn gevolgen. Intussen riskeert de universiteit opnieuw voor 
de rechter te worden gedaagd omdat ze geen debatten met Vlaams 
Belangers toelaat.  Hoe zat het nu weer allemaal?
komstige debatten te zullen saboteren, 
overleefde het de stemming. De meest 
gehoorde reden hiervoor is dat de link-
se verenigingen hun overwicht in het 
PFK niet wilden verliezen. 

 Case closed, zou je zeggen? Vergeet het. 
We komen nog maar op dreef.   Met de 
motie in het PFK weggestemd, startte 
studentenbeheerder  Nicholas Courant  
een schorsingsprocedure tegen de ALS. 
Het reglement verbiedt immers dat ver-
enigingen elkaars activiteiten verhinde-
ren. De juridische dienst en de Sociale 
Raad gaven elk hun positief, maar niet-
bindend advies over de schorsing. Op 
12 mei zou het Bestuurscollege zich 
over de zaak buigen. En daar zit de 
macht. 

 Bij de ALS waren ze er toen al niet 
gerust meer in, en de troepen werden 
gemobiliseerd. Sympathisanten van 
overal ten velde werden aangemaand 
steunmails te sturen. De socialistische 
vakbond schaarde zich achter de ALS 
en professoren  Eva Brems  en  Dirk 
Voorhoof  publiceerden een open brief 
waarin ze de rector opriepen niet tot 
schorsing over te gaan. 

 Veel heisa, gevolgd door een anticlimax, 
want het agendapunt werd uitgesteld. 
De exacte datum is nog niet bekend, 
maar binnen enkele weken zal het Be-
stuurscollege zowel Courant als de ALS 
horen. Studentenvertegenwoordiger in 
het Bestuurscollege  Matthias Laevens  
verduidelijkt: “Het college zal kijken of 
de feiten voldoende gegrond zijn om de 
procedure verder te zetten. Indien dat 
niet zo is, wordt de zaak geseponeerd. 
In het andere geval kan het snel gaan.” 

 Gedragscode 
 Los van de concrete beslissing die moet 
worden genomen, heeft men een com-
missie van wijzen aangesteld, die richt-
lijnen voor dit onderwerp moet opstel-
len. De Raad van Bestuur zal op basis 

daarvan een verklaring goedkeuren die 
de politieke verenigingen moeten on-
dertekenen. Weigeren ze, dan verliezen 
ze hun subsidie.   

 Weer van dat 
 Intussen is het nieuwe academiejaar 
aangebroken en plannen de verenigin-
gen weer volop activiteiten voor het ko-
mende jaar. Het belooft: op 16 novem-
ber wil de CDS Vanhecke naar Gent 
halen. Het LVSV plant op 25 oktober 
een debatavond met de fractieleiders in 
De Kamer, waaronder dus ook Anne-
mans. De spits wordt evenwel afgebeten 
door het KVHV. Op hun website lezen 
we: “Donderdag 6 oktober: Openings-
debat met  Mark Demesmaeker ,  Eric 
Van Rompuy  en mits de toelating van 
Ugent ook met Gerolf Annemans.” 

   Met die bewoording lijkt het alsof de 
positie van de universiteit op de proef 
wordt gesteld. In april liet een promi-
nent KVHV’er immers al optekenen dat 
“alles tot in de puntjes [is] voorbereid. 
De procedures en vooral schadevergoe-
ding liggen al klaar.” 

 Ambras 
 En het spel is wel degelijk begonnen. 
Midden september krijgt het KVHV te 
horen dat hun aanvraag om een van de 
Blandijn- of Ledeganck-auditoria te ge-
bruiken is geweigerd door de respectie-
velijke decanen, omwille van het risico 
op beschadigingen. Reactie KVHV: “De 
UGent geeft ons een afwijzing van onze 
aanvraag exact 3 weken voordat het 
debat zou doorgaan. Termijn om een 
zaal aan te vragen: 3 weken. Denkt nu 
iemand dat zo’n dingen toeval zijn?” 

 Onmiddellijk diende het KVHV een 
aanvraag in om dezelfde auditoria te 
gebruiken voor hetzelfde debat, maar 
zonder Annemans. Op de Blandijn zou 
dat intussen toegestaan zijn. Tegelij-
kertijd werd ook een auditorium in het 
Plateaugebouw gereserveerd voor het 

debat mét Annemans. 

 Daar is op dit ogenblik nog geen ant-
woord op gekomen. Als het wordt ge-
weigerd en de formaliteiten zijn in orde, 
dan stapt het KVHV naar de Raad van 
State. “En ik heb zo’n vermoeden dat ze 
bij de Raad van State niet gaan kunnen 
lachen als de unief een uitspraak zo-
maar naast zich neerlegt”, klinkt het bij 
het KVHV, verwijzend naar het arrest 
van maart 2004. 

 Terwijl het KVHV zich voorbereidt op 
een krachtmeeting met de universiteit, 
horen we niets dan voorzichtigheid bij 
het LVSV over hun debat op 25 oktober. 
“Wij willen daar geen groot spel rond 
maken, we willen enkel dat het debat 
in sereniteit kan doorgaan. Wij moeten 
echt niet bewijzen dat het Vlaams Be-
lang recht van spreken heeft aan de uni-
versiteit.” Een officiële aanvraag is nog 
niet ingediend, maar er is wel al een 
afspraak gemaakt met decaan  Freddy 
Mortier  van de Letteren & Wijsbegeerte 
om te overleggen over een auditorium. 

 En wat denken ze bij de ALS van dit 
alles? Gevraagd naar een reactie klin-
ken ze helemaal niet als strijdvaardige 
kameraden, maar eerder als makke 
lammetjes. “We roepen op tot een pro-
testactie, naar traditie vreedzaam, geen 
blokkade.” In het archief op hun web-
site vinden we echter nog wel de be-
woording “bezetting Universiteitstraat” 
terug uit maart 2004. Leiden ze bij de 
ALS aan geheugenverlies of maken ze 
toch een bocht? 

 Van de aan het KVHV geweigerde au-
ditoria wist men nog niets. De protest-
oproep was zelfs nog niet gepubliceerd. 
Reactie: “Het zou spijtig zijn als die 
beslissing gebaseerd is op vrees voor 
geweld. Wij vragen dat de universiteit 
zich uitspreekt over de veroordeelde 
partij en het om die reden verbiedt.” 

 De stellingen zijn ingenomen. Let the 
games begin. En laten we niet vergeten 
om tussendoor nog wat over politiek te 
debatteren. 

 (jR) 
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INTERVIEW: ERERECTOR ANDREAS DE LEENHEER

Andreas De Leenheer gaat 
op pensioen en spreekt 
voor de laatste keer met 
Schamper. Een interview 
met de man over zijn car-
rière, zijn frustraties en 
zijn opvolger.

“Verstade 

 Acht jaar lang heeft Andreas De Leen-
heer onze alma mater geleid, vier jaar 
als vice-rector en vier jaar als rector. 
Over zijn merites zijn de meningen ver-
eeld, al zal niemand ontkennen dat het 
onderzoek onder zijn beleid de brood-
nodige impulsen gekregen heeft. Maar 
als De Leenheer op drie oktober zijn 
hermelijn over de schouders van Paul 
Van Cauwenberge zal draperen, zullen 
er weinig tranen geplengd worden. De 
Napoleon van de Farmacie zal zich in 
alle stilte terugtrekken in de auditoria 
van De Sterre waar hij sterrenkunde 
gaat volgen. Hij is zelf verbaasd over de 
commotie die zijn besluit om opnieuw 
te studeren teweeg gebracht heeft. “Een 
professor is bij uitstek iemand die con-
tinu zijn dorst naar kennis wil laven. 
Eens studax, altijd studax.” 

 Vier jaar rector zijn van de UGent, 
da’s geen lachertje. Kijkt u met trots 
terug? 
 “Ik weet  niet of ik u dat wel moet ver-
klappen. (lacht) De universitaire ge-
meenschap moet over mij oordelen, ik 
kan mezelf moeilijk evalueren. Ik ben 
er niet echt op belust om te verkondi-
gen wat ik allemaal niet verwezenlijkt 
heb in die tijd. Er zijn een aantal zaken 
waarop ik mij gefocust heb, doelen 
die ik voorop gesteld had voor ik mijn 
ambt opnam. Daarvan heb ik een paar 

dingen verwezenlijkt, maar een paar 
ook helemaal niet. Een rector blijft 
maar een schakel in een keten. Ik ben 
begonnen met een hele geschiedenis 
van voorgangers en ook na mij zullen 
er nog ettelijke rectoren verkozen wor-
den. In het licht daarvan ben ik maar 
een pion in het groter geheel. Men 
moet zich daaromtrent weinig illusies 
maken. Wat je kan, is een visie voorop-
stellen en daarbinnen een paar dingen 
trachten te verwezenlijken. Voor de rest 
laat je de vitaliteit van de instelling zijn 
werk doen.” 

 Doet een rector meer dan handjes 
schudden en kleine brandjes blussen? 
 “Dat is net hetgene een rector moet 
doen. Als je een rector hebt om iedere 
dag met zijn tronie op de televisie te 
komen en in de dagbladen te staan, tja. 
(kijkt veelbetekenend) Ik  denk dat echte 

topuniversiteiten eens goed zouden la-
chen moesten ze zien waar we hier in 
Vlaanderen allemaal mee bezig zijn. 
Denk je dat de grote Amerikaanse uni-
versiteiten zo’n grote propagandistische 
campagnes voeren? Maar goed, ieder-
een doet wat hij wil. Je moet de karak-
ters laten spelen, iedere rector is anders 
en heeft zijn eigen karakter. Ik zie ook 
wel dat andere universiteiten met niets 
anders bezig zijn. We kunnen nu een-
maal niets anders doen dan volgen.” 

 Men zegt dat u vooral de man was die 
het onderzoek gepusht heeft. 
 “Dat is ook zo, ik ben een geboren 
onderzoeker. Het zit in mijn hart en 
nieren. Mijn temperament kan ik niet 
wegcijferen. Het was ook een voorne-
men dat ik mij in 2001 heb gemaakt en 
niet zomaar een bevlieging. Ik zag dat 
ik op het onderzoeksbeleid het hardst 

gij da?”
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mijn stempel zou kunnen drukken. 
Onderzoek moest dringend geïntensi-
fieerd worden omdat de overheidstoe-
lage in de toekomst meer en meer op 
basis van de wetenschappelijke output 
zou gebaseerd worden. Er was dus werk 
aan de winkel.” 

 “Deed ik dat met de bedoeling om 
het onderwijs in verdrukking te bren-
gen? Geenszins, ik had gewoon veel 
vertrouwen in de traditie van dit huis. 
Als je kijkt naar de andere Vlaamse 
universiteiten, dan merk je dat hier de 
gewoonte leeft om veel belang te hech-
ten aan de kwaliteit van het onderwijs. 
De professoren doen grosso modo hun 
uiterste best om de studenten iets bij 
te brengen. Ik weet ook wel dat er uit-
zonderingen en excessen zijn, dat is ei-
gen aan de mens. In de veertig jaar dat 
ik hier al zit heeft men altijd met veel 
bombarie over onderwijshervormin-
gen gesproken. Pas daar mee op, zeg ik 
dan. De mensen raken langzamerhand 

moegetergd door al die vernieuwings-
drift. Al dat evalueren om te evalueren 
en dat vergaderen om te vergaderen 
leidt de aandacht af van het onderwijs 
zelf en het ook het onderzoek. Wees 
daar voorzichtig mee.” 

 En, missie geslaagd? 
 “Absoluut, onze output is spectaculair 
verhoogd. Alleen al het aantal docto-
raten is gigantisch gestegen. In 2001 
hadden we maar 111 doctorandi, nu 
zijn dat er al 308. Terwijl mijn streef-
doel slechts 250 was, daar zitten we dus 
mooi boven. Dan is er ook de veran-
dering op vlak van publicatiecultuur. 
Het heeft voor heel wat irritatie ge-
zorgd omdat mensen niet happig zijn 
op veranderingen. Maar ik vraag niet 
veel, alleen dat men de resultaten van 
zijn onderzoek deelt met zijn collega’s 
over de wereld. Je moet natuurlijk niet 
afkomen met eigen druksels, maar op 
het internationaal forum publiceren. In 
de meest prestigieuze tijdschriften als 
het kan.” 

 “Belangrijk is natuurlijk dat je voor 
de alfawetenschappen een analoog sy-
steem ontwikkelt dat beter aangepast is 

aan hun specifieke onderzoekscultuur. 
Een systeem dat ze zelf ontwikkelen, 
maar dat wel gebaseerd is op de metho-
de van de peer review. Daar zijn in het 
verleden veel misverstanden over ge-
rezen. Mensen die denken dat wij van 
hogerhand de criteria willen bepalen en 
die dan aan hen opleggen. Zo werkt het 
helemaal niet. Er is nu bijvoorbeeld een 
pilootproject opgestart in de Faculteit 
Rechten die samen met alle Vlaamse en 
Nederlandse faculteiten rechtsgeleerd-
heid uitzoekt in welke tijdschriften het 
de moeite waard is om artikels te pu-
bliceren.” 

 “Publiceren is de enige manier om 
internationaal en vooral Europees te 
functioneren. Zo is het nu eenmaal. Ik 
ben niet dogmatisch hoor, men mag 
daar kritisch over zijn. Als iemand een 
beter voorstel heeft, dat hij naar voren 
treedt. Maar ik denk dat mijn weg de 
goede is en dat we er in geslaagd zijn 
ons op die manier beter te profileren. 
Men mag niet vergeten dat de overheid 
meer en meer wil dat de universiteiten 
hun toelages verantwoorden. Ze wil nu 
eenmaal waar voor haar geld. Men eist 
van ons een vorm van accountability 
voor de gelden die we opgesoupeerd 
hebben. Daarvoor hebben we tastbaar 
bewijs nodig dat we niet met het geld 
van de belastingsbetaler gegooid heb-
ben. Op dat vlak is wetenschappelijke 
output nu eenmaal de ultieme maat-
staf.” 

 Toch zijn er nog andere scheeftrek-
kingen in de toelagebesteding. 
 “Inderdaad, Schamper beweert altijd 
dat ik niets weet over de begroting, (la-
chend) ik denk dat een beetje een ver-
gissing is. Het is een onevenwicht dat 
historisch gegroeid is, men heeft ons 
twee keer gepakt. Eerst beweerde men 
dat de toelage gebaseerd moest worden 
op het studentenaantal van een univer-
siteit. Maar toen de UGent opeens sterk 
begon te groeien vond men dat op-
eens niet meer zo’n goed idee en men 
koppelde de toelage opnieuw los van 
de studentenaantallen. Het resultaat 
daarvan voor de UGent, die continu 
groeit dankzij de goede reputatie van 
ons onderwijs, is dat er een grote kloof 
ontstaan is met de andere instellingen 
in Vlaanderen.” 

 “Ik geef een voorbeeld van wat de ge-
volgen zijn van die regeling vandaag de 
dag. De Katholieke Universiteit Leuven 
heeft voor een zelfde studentenaantal 
tien miljoen euro meer op jaarbasis 

als de UGent. Stel je eens voor hoeveel 
extra professoren dat zijn? Resultaat 
daarvan is dat je de onderwijslast van 
het academische personeel wat kan ver-
minderen waardoor ze meer tijd heb-
ben om onderzoek te voeren. Daardoor 
kunnen ze ook meer publiceren. Nu 
men ook nog eens begint te subsidiëren 
op basis van de wetenschappelijke out-
put, zitten we in Gent met een structu-
rele onderfinanciering.” 

   Is het grote probleem niet dat de Uni-
versiteit Gent te weinig politieke in-
vloed heeft? 
 “Wel, er zijn twee studenten (Stijn 
Baert en Stefaan Stroo, nvdr.)  die vo-
rige week daarvan een analyse gemaakt 
hebben in De Tijd. Ik moet zeggen dat 
ik hen volledig volg. De universiteit 
heeft altijd het imago gehad van “nen 
staatsuniversiteit” die van iedereen 
is, maar bijgevolg ook van niemand. 
De politieke fracties hebben geen oog 
voor de UGent, de universiteit van de 
katholieken staat in Leuven en die van 
de vrijzinnigen in Brussel. Antwerpen 
is een speciaal geval, daar staat ieder-
een achter de universiteit van extreem 
links tot extreem rechts, dat geluk heb 
ik hier niet.” 

 “Ik zal u een keer een erg markant voor-
beeldje geven. Ik keek eergisteren naar 
AVS, wat gebeurt er? In Eeklo, nauwe-
lijks twintig kilometer van mijn deur 
hier, was er een viering over Keizer 
Karel, een geboren Gentenaar. Je zal 
wel weten dat de parel op de kroon van 
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
traditioneel de mediëvistiek is. Er zit-
ten daar mensen die in hun vakgebied 
wereldwijd een goede reputatie genie-
ten. Zo’n goede reputatie dat men er in 
Leuven stikjaloers op is. Wie zie ik daar 
op tv? Een jongedame uit Leuven, nen 
postdoccer, die in Eeklo komt uitleg-
gen wie Keizer Karel was. (verheft zijn 
stem) Nen postdocer! Verstade gij da? 
Dat is hetgeen leeft en daar is niets aan 
te doen. Ik heb nog nooit geweten dat 
in de directe omgeving van Leuven een 
postdocer van UGent gevraagd wordt, 
zelfs geen proffen.” 

 Heeft u niet te weinig aandacht be-
steed aan communicatie? 
 “Ik geloof niet echt in de verscherpte 
vermarkting, ik werk op dossiers. Je 
kan natuurlijk jezelf en je universiteit 
de lucht in prijzen en heel Vlaanderen 
hypnotiseren, maar waar sta je dan tien 
jaar later? Met een geverniste doos! (ge-
pikeerd) Ja, goed, wil jij een rector die 

“Het Leuvens model is 
gebaseerd op macht 

en politiek en niet op 
kwaliteit”



10

“Men pote gewoon 
hier en daar wat 

nieuwbouw neer”
Het mag geweten zijn dat onze alma ma-
ter wild aan het bouwen geslagen is. Te-
genwoordig ratelen de drilboren lustig een 
eindje weg in de Sint-Pietersnieuwstraat, en 
ook het goeie ouwe Studentenhuis De Brug 
zal dra tegen de vlakte geslagen worden. 
De studenten krijgen een gloednieuw ge-
bouw in het Kolenkot.

Gewezen vice-rector Marc De 
Clercq, de voorbije jaren één 
van de grote maestro’s achter de 
universitaire bouwsymfonieën, 
legt uit: “Het huidige bouw-
programma, dat loopt tot 2009, 
voorziet voor elke faculteit wel 
enige infrastructurele verbete-
ring. Bovendien zal er centraal 
het één en het ander veranderen. 
Er komt een nieuw gebouw waar 
alle studentenadministratie ge-
centraliseerd zal worden. Zo zal 
geen enkele student zich nog een 
weg moeten banen doorheen de 
wirwar aan facultaire studenten-
administraties.”

Stadszicht

Ook in de Dunantlaan werd de 
voorbije jaren stevig gebouwd. 
Daar werd het gebouw van de 
Faculteit Psychologische en Pe-
dagogische Wetenschappen op-
gefleurd met een aantal fonkel-
nieuwe auditoria, tot groot jolijt 
van al die psychologie studeren-
de dames. Het Boerenkot, ofte-
wel de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen, krijgt een nieuw 
euh... restaurant en auditorium. 
En in de Sint-Pietersnieuwstraat 
komt er ook een nieuw audito-
rium: “Het wordt een groot au-
ditorium, dat eventueel in twee 
gedeeld kan worden. Wanneer 
men de scheidingswand in het 
midden wegneemt, bekomt men 
een leszaal waar eventueel zo’n 

duizendtal studenten plaats kan 
vinden.”

Nadeel van deze bouwinspan-
ningen is wel dat sommigen in 
de buurt niet tevreden zijn met 
de uitgevoerde werken. Het 
neerhalen van de herenhuizen 
in kwestie zou het stadszicht 
ernstige schade toebrengen, die 
de leefkwaliteit van de buurtbe-
woners ernstig in het gedrang 
brengt. De Clercq: “Ach, er zul-
len altijd wel mensen zijn die 
er graten in zien wanneer er 
iets veranderd wordt aan het 
stadszicht. Laat ons eerlijk zijn, 
echte pareltjes van architecturale 
kunst waren die gebouwen niet, 
hé. Alles wat cultureel waardevol 
is in Gent, is ondertussen al be-
schermd.”

Een andere stevige investering in 
de universitaire infrastructuur is 
de renovatie van de Boekento-
ren. Gedurende de voorbije aca-
demiejaren liet men op gezette 
tijden al eens wat aandoenlijke 
noodkreten weerklinken: de 
machtigste aller universitaire 
bouwwerken zou op instorten 
staan. Er kwamen zelfs Antwer-
penaren aan te pas om deze stel-
ling te bevestigen: André Singer
van Project2 concludeerde reeds 
drie jaar terug dat de toren over 
vijf tot zeven jaar zo toegetakeld 
zou zijn dat zelfs Leopold II het 
ding niet meer zou kunnen her-

De gelukkige student volgens Albert Sp
constant staat rond te springen? Denk je daarmee 
Europese projecten in de wacht te slepen? Als je 
dat doet, heb je niets, enkel een beeld, een per-
ceptie. Je moet gewoon maken dat je onderwijs en 
onderzoek in orde zijn en als dat gelukt is, dan is 
uwen tijd versleten.”

 Maar als men in Eeklo iemand van de KULeuven 
uitnodigt, is dat dan geen teken dat er misschien 
iets moet veranderen? 
 “Maar, dat is de schuld van die Eeklonaren! Dat 
is de schuld van een bepaalde politieke fractie! Ik 
heb twee keer de politici van West- en Oost-Vlaan-
deren samengeroepen en sommige zijn zo eerlijk 
om dat toe te geven. Ha ja! Het Leuvens model is 
gebaseerd op macht en politiek en niet op kwaliteit 
zoals André Oosterlinck beweerde. En dan? Daar-
mee verbeter je je onderzoek en onderwijs niet.” 

 Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat Leuven 
op die manier meer geld ontvangt dan Gent. 
 “Dat is niet van gisteren, het is nu eenmaal de do-
minante stroming in Vlaanderen. Zij zijn vijfhon-
derd-vijfenzeventig jaar oud, zeggen ze zelf, wij 
een kleine twee eeuwen. Maar ik zie dat wij geas-
socieerd worden met drie Nobelprijzen en zij met 
geen enkele.” 

 Professor Van Cauwenberge lijkt veel milder te-
genover Leuven, is dat wel opportuun? 
 “Luister, die mens begint net, het is niet aan mij 
om daar kritiek op te leveren. Professor Vervenne
(de nieuwe rector van de KULeuven, nvdr.) en hij 
zullen hun eigen weg gaan en hun eigen stempel 
drukken op het beleid. Misschien denkt hij daar 
binnen twee jaar helemaal anders over, hé. Eens 
het VLIR-forum van start gaat (de Vlaamse Inter-
universitaire Raad, nvdr.) zullen de grote liefdes-
verklaringen wel milderen. Ze zullen het nog wel 
ondervinden, ze zijn nog maar één keer naar de 
VLIR geweest. De dominante druk van Leuven zal 
niet zomaar verdwijnen.” 

 Zal professor Van Cauwenberge het verder goed 
doen? 
 “Zeker, hij is verstandig en zeer geliefd. Twee 
troeven waar je niet naast kunt. Maar hij zal na-
tuurlijk moeten investeren in vertrouwen en een 
beleid ontwikkelen. Je moet niet denken dat je de 
universiteit kan besturen van de eerste dag dat je 
hier binnenkomt. Hij zal veel aan de lijve moeten 
ondervinden voor hij de subtiele evenwichten bin-
nen de instelling snapt. Dat staat los van wat je in 
de pers verklaart, want het is niet zo simpel. De 
universiteit is een enorme kolos, het is verdorie het 
grootste bedrijf van Oost- en West-Vlaanderen.” 

 Matthias en Wim 
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rt Speer

stellen, al verrijst-ie nu nog 
zo hard hij wil. 

Onderhoud
En nu grijpt de universiteit 
in. Meer dan 40 miljoen euro 
– met dat bedrag kan de uni-
versiteit eventueel ook een 
paar F-16’s aankopen, en de 
basis leggen van een ware 
Gentse Universitaire Lucht-
macht – wordt op tafel ge-
legd. Volgens De Standaard 
van 19 september 2005 legt 
de overheid dat bedrag op ta-
fel, doch niets is minder waar: 
“Veertien miljoen wordt 
geïnvesteerd door allerlei 
overheden, de andere dertig 
miljoen lenen we zelf. Die le-
ningen zullen we uiteindelijk 
ooit eens moeten afbetalen. 
We kunnen ze natuurlijk ook 
voor eeuwig laten lopen, met 
de daaraan verbonden intres-
ten,” zo verzucht De Clercq. 
Binnen de universitaire be-
stuurlijke elite waren er dan 
ook wel een aantal stemmen 
te horen die hun twijfel uitten 
over de gezondheid van deze 

lening: zal de universiteit 
op termijn ernstig geplaagd 
worden door deze financiële 
verplichting.

Wat natuurlijk een aantal 
pijnpunten op tafel legt. Ten 
eerste: onderhoud van de uni-
versitaire infrastructuur. Nog 
eens volgens De Standaard 
zou de aftakeling van de Boe-
kentoren immers te wijten 
zijn aan een gebrekkig onder-
houd. Zal de universiteit hier 
haar lessen uit trekken, en in 
het vervolg haar gebouwen 
onderhouden met behulp 
van hypertechnologie? Vol-
gens De Clercq kan men het 
moeilijk zo zwart-wit stellen. 
“Er was nu eenmaal nooit 
voldoende geld voorhanden 
om een degelijk onderhoud 
van onze infrastructuur te 
verzekeren.” En dus moesten 
de gebouwen het stellen met 
geïmproviseerd plakwerk, 
met alle gevolgen vandien.

Pijnpunten
Wat meteen het tweede pijn-

punt blootlegt: geld. Slechts 
25 procent van de universi-
taire bouwwerken wordt door 
de overheid gefinancierd. 
“De rest moet de universiteit 
zelf maar zien op te hoes-
ten,” aldus De Clercq. “Voor 
de grote bouwwerken die nu 
aan de gang zijn hebben we 
eenmalig een aanzienlijk deel 
van onze liggende gelden, 
zo’n 160 miljoen euro, geacti-
veerd. Die activa zijn nu weg, 
zoveel is duidelijk.” Wat bete-
kent dat de universiteit voor 
toekomstige bouwwerken 
haar geld ergens anders zal 
moeten vinden. “De nieuwe 
rector zal nu moeten onder-
handelen met de Vlaamse 
overheid. Gezien de Gentse 
Universiteit per student nog 
steeds veel minder subsidies 
ontvangt dan haar Leuvense 
zusterinstelling, dient hier 
wel nog wat rechtgezet te 
worden.”

De Clercq zelf verloor vorig 
jaar de rectorverkiezingen 
van Paul Van Cauwenberge, 
wat betekent dat er binnen 

korte tijd een universitaire 
machtswissel zit aan te ko-
men. Zal dit veel veranderen 
aan de momenteel aangehou-
den bouwkoers? “De huidige 
bouwplannen liggen vast tot 
2009, dus daar zal de nieuwe 
rector niet al te veel aan kun-
nen tornen. Wel zal hij erg 
veel lintjes mogen doorknip-
pen, een genoegen waaraan 
ik zal moeten verzaken,” al-
dus De Clercq, met een min-
zame knipoog. “De rector zal 
er ook voor moeten zorgen 
dat er voldoende fondsen 
beschikbaar komen voor de 
bouwprojecten van ná 2009”. 
We zijn benieuwd.

Gert

Ook u, simpele student, kan 
helpen om de Boekentoren te 
redden. Zelfs al rolt u dage-
lijks in het slijk van de Over-
poort, u zal moeilijk kunnen 
ontkennen dat uw ouders 
kleinburgers uit Oosterzele 
zijn, en dat u toch over enige 
liquiditeiten beschikt. Stort 
die als de bliksem op 390-
0965800-26.
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Wat is waar aan de UGent?
Aan de Gentse Universiteit wordt niet alleen les gege-
ven. Er zijn heel wat diensten die het zware leven van 
de student moeten verlichten. Om alle nieuwkomers, en 
ook de oudjes die jaren niets anders dan een toog gezien 
hebben, een startpunt te geven, zet Schamper enkele 
nuttige diensten op een rijtje.
Adviescentrum
Er is geen adelaarsblik voor nodig om 
het Adviescentrum voor studenten te-
rug te vinden op Sint-Pietersplein 7. Je 
kan er informatie, advies en begeleiding 
krijgen in verband met studiekeuze, 
overschakelen naar een andere studie, 
studieproblemen, werken na je studies, 
studeren in het buitenland,... Open van 
9u tot 12.30u en van 13.30u tot 17u, te-
lefonisch te bereiken op 09/264.70.00. 
http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven/nl/studiekiezers/adviescen-
trum.html

Studentenvoorzieningen

Onder de Dienst Studentenvoorzienin-
gen zijn de meeste sociale voorzienin-
gen voor studenten gegroepeerd. http://
www.ugent.be/nl/studenten/studleven

Om te beginnen zijn er de studenten-
restaurants, waar je tegen lage prijzen 
een maaltijd of een snack kan krijgen - 
tenminste als je een studentenkaart kan 
tonen. De resto’s en cafetaria’s liggen 

verspreid over de verschillende gebou-
wen en faculteiten van de UGent. Naast 
de menu’s voor de komende maand, 
vind je een overzicht op volgend adres 
terug.

http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven/resto

Studenten die met sociale of juridische 
problemen te maken krijgen, kunnen 
advies inwinnen bij de Sociale Dienst 
voor Studenten (St.-Pietersnieuwstraat 
47). Ook voor info over studietoela-
ges en studiefinanciering kan je daar 
terecht. Open elke werkdag van 9u tot 
12u, of in de namiddag op afspraak 
(09/264.70.74).

http://www.ugent.be/nl/studenten/
studleven/socialedienst.htm

Als je nog op zoek bent naar een kot, 
of je zit op een studentenhome, maar je 
hebt daar problemen, wend je dan tot 
de Huisvestingsdienst, Stalhof 6. Te-
lefoon: 09/264.71.09. of 09/264.71.00. 
Veel informatie (en een online lijst van 

beschikbare privé-koten) vind je op on-
derstaande website. http://www.ugent.
be/nl/studenten/studleven/huisvesting

Workaholic
Een appeltje voor de dorst is ook altijd 
welkom. Studenten met veel dorst in-
formeren best bij de Jobdienst. Zowel 
tijdens het academiejaar als tijdens de 
vakantie kan je er een studentenjob 
zoeken. Inschrijven voor de Jobdienst 
kan voor universiteitsstudenten via het 
Internet; hogeschoolstudenten moeten 
zich in persoon naar de Jobdienst be-
geven. Die bevindt zich in de Sint-Pie-
tersnieuwstraat 47, 09/264.70.74. Open 
elke werkdag van 13.30u tot 16.30u. Jo-
baanbiedingen kan je raadplegen op de 
website. http://www.ugent.be/nl/stu-
denten/studleven/jobdienst

En dan is er ook nog de Dienst Studen-
tenactiviteiten  (DSA), die alle erkende 
studentenverenigingen (zoals Scham-
per!) aan de UGent overkoepelt. Voor 
meer info over de studentenverenigin-
gen, wend je tijdens de kantooruren 
tot het secretariaat van Studentenhuis 
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 
09/264.70.85.

http://www.student.ugent.be

Laat u vooral niet tegenhouden!

DDW, TVDM , MDG, RE en MJ

Cultuurcheques voor studenten
Het is weer eens zover, onze 
Alma Mater gaat opnieuw 
krakend en zuchtend van 
start. Schamper − al jaar en 
dag de weinig geestdriftige 
en niet al te loyale supporter 
langs de zijlijn − maakt zich 
klaar om in het beste geval 
tien exemplaren uit te bra-
ken voor eind juni. Het blad 
van papier is er één met vele 
gezichten, met bekende (de 
cover, mogelijk ook de film-
pagina), minder bekende (de 
artikels) en zwaar onderge-
waardeerde stukken. Het is 

de aard van het beestje, zul-
len we maar zeggen. Al doen 
nieuwe bazen hun best een 
nieuwe wind te laten waaien 
doorheen het muffe redactie-
lokaal. 

 Geheel in de lijn van het Gro-
te Vijfjarenplan van de nieu-
we hoofdredacteur, dienen 
de volgende vierduizendtal 
tekens indirect tot de meer-
dere eer en glorie van het 
meest ondergewaardeerde 
stuk papier. Jawel, Schamper 
leert zijn volk het nut van de 

cultuuragenda op de achter-
kant! Hoog tijd dat ook je 
daar achter komt, want voor 
het vierde jaar al wordt de in 
cultuur geïnteresseerde stu-
dent met de meest donker-
rode kortingen om de oren 
geslagen. En geef toe: wie 
bij zijn volle verstand laat de 
kans voorbijgaan om voor 
een appel en een ei op café te 
kunnen uitpakken met een 
rijke culturele bagage? 

 De cultuurcheques zijn een 
succesvolle samenwerking 

van de stad Gent, onze unief 
en enkele hogescholen. Sa-
men met wat tegemoetko-
mingen van de cultuurhuizen 
zelf, betalen zij een flink pak 
geld om ons allen weer de 
theaters en musea in te krij-
gen. Zeg nu nog eens dat stu-
denten maar een nummertje 
zijn voor die mensen. Kort 
door de bocht gaat het om 
vier verschillende boekjes 
waarvan je er voor een lut-
tele zestien euro eentje kunt 
aankopen. Elk boekje bevat 
tien cheques die elk toegang 
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tot verschillende culturele aangelegen-
heden bieden. Hoewel de werkelijke 
totaalwaarde vele malen hoger ligt, zijn 
de cheques geen kortingsbonnen maar 
volwaardige toegangskaarten. Tien 
avonden vertier voor wat kleingeld dus, 
wij hebben al slechtere deals gezien. 

 Waar kan je met die cheques zoal te-
recht? Wel, zo’n beetje overal eigenlijk. 
De vier verschillende boekjes zijn al-
lemaal verschillend samengesteld. Met 
het ene boekje kan je bijvoorbeeld naar 
een concert in de Handelsbeurs, een 
theaterstuk in het Nieuwpoorttheater 
en een tentoonstelling in het SMAK. 
Een ander leidt je dan weer naar het 
Publiekstheater, een dansvoorstelling 
in de Vooruit en naar het Huis van 
Alijn. Als bonus komen in elk van die 
vier versies de twee cinema’s Studio 
Skoop en Sphinx voor, wat het hele 
zaakje des te interessanter maakt. Met 

de ticketprijzen voor een modale film 
de dag van vandaag zit het er dik in dat 
je de zestien euro al bijna helemaal zal 
terugverdienen met de bioscoopkaart-
jes alleen, maar dat hebt je niet van ons 
gehoord. 

 Op de website vind je een volledige lijst 
van alle plaatsen waar je zoal binnen 
kunt met de cultuurcheques, en kun je 
tevens nagaan welk van die vier variaties 
je het meeste aanspreekt. Straffe mens, 
degene die het aanbod doorneemt en 
nog steeds met een uitgestreken gezicht 
kan beweren geen interesse te hebben. 
Als een baksteen laten vallen, zo’n men-
sen. Voor je het weet, merken ze je in 
jouw bijzijn op dat “War of the worlds 
eigenlijk lang niet zo’n slechte film was” 
en schudden omstanders eens beden-
kelijk het hoofd in jouw richting. 

 Praktisch gezien zijn de cultuurcheques 

te koop op alle hogescholen en aan onze 
eigen universiteit. Begeef je daarvoor 
naar studentenhuis De Brug en zoek 
op één van zijn vele verdiepen naar de 
dienst studentenactiviteiten (DSA). Zet 
er wel wat vaart achter, want ondanks 
hun ruime oplage raken ze snel uitver-
kocht. En met vaart bedoelen we: erg 
snel. De verkoop is op 26 september ge-
start, en je wilt niet weten hoe lang het 
dan nog duurt eer deze tekst doorheen 
het roestige universitaire radarwerk tot 
bij je raakt. 

 Krakend en zuchtend van start gaan, 
we hadden het gezegd. 

 Bregt S. 

 http://www.cultuurcheque-gent.be 

Bah, alwéér een Gent 
Verkend
 De vierde editie van Gent Verkend is verschenen. Het is alweer een 
vod van jewelste geworden. Niet zo erg als de Guido-gids, maar toch. 
Wie zit er nu te wachten op alle informatie over de Universiteit Gent 
en de Stad Gent? Wij niet! Die klootzakken hebben er zelfs een ru-
briek over holebi’s in gezet. Holebi’s, jakkes! Zelfs blote negers! Wat 
u daarvan vindt, interesseert ons niet, maar wij vinden dat pervers. 
En die adressenlijst, jongens, jongens, moet dat nu écht zo lang zijn? 
Bende strevers. 

 En die kleuren, waarvoor zijn die nodig? Moet dat boekje per se 224 
pagina’s in full quadri bevatten? Waarom kan Gent Verkend niet ge-
woon 112 pagina’s in zwart-wit zijn, met maar om de pagina een foto 
of zo. Die foto’s, godver, die trekken ook op geen kloten. Wat écht 
tegen de borst stuit, is het gebrek aan ironie in de gids. Nergens een 
greintje ironie te vinden. Allemaal droge, saaie informatie over hoe 
dit in zijn werk gaat en waar je dat kunt vinden. Waar is de jeugdige 
agressie, de sturm und drang? De gids is tenslotte gemaakt door stu-
denten. Verraders! Ze zouden er beter wat blote wijven en een beetje 
horror inzetten.  
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“Op tien minuten heb je ontraceerbare 
designerdoping op tafel staan”

Schandaal! Onze professor Frans Delbeke, voorman van de Gentse dopingjagers, wordt door 
het slijk gehaald door de greppeladvocaten van Rutger Beke en zijn wetenschappelijke repu-
tatie ondermijnd door afgunstig geprofte uit Leuven. Tijd om ons als objectieve verslaggevers 
in de strijd te smijten en onze professor uit het spervuur te slepen. Schamper haastte zich naar 
Delbeke om zijn besmeurde reputatie schoon te schrobben.

We trokken naar het DoCo-lab in het 
Technologiepark Zwijnaarde, de uit-
valsbasis van de Gentse cel van de 
World Anti Doping Agency. Een glad 
bedrijfscomplex met glazen muren en 
geborsteld aluminium rijst op uit het 
Zwijnaards leem. Sixties designerstoel-
tjes staan in het midden van een op-
zichtig lege vergaderzaal. Een schooltje 
secretaressen dwarrelt sierlijk rond in 
de receptie, zoals  de Japanse kois in de 
buitenvijver. Op het verdiep van Delbe-
ke staat een vuilnisbak vol lege cham-
pagneflessen. De antidopingbusiness 
lijkt a booming trade. Zou hier toch 
iets uit de haak zijn? Schamper breekt 
de beerput van de dopingwereld open. 

Professor, waar komt al die doping 
toch vandaan? Schimmige dokters die 
in verdoken labs doping brouwen?
“Zo zijn er zeker! Ik zal twee voorbeel-
den aanhalen. In Australië heeft men 
een paardenversie van groeihormoon 

op de markt heeft gebracht. Ik ben geen 
dierenarts, maar ik zie niet in waarom 
men een groeihormoon voor paarden 
nodig heeft, tenzij om spieren bij te 
kweken voor het sportcircuit. Dan is 
er nog de fameuze Balco-affaire (Balco, 
een bedrijf van voedingssupplementen, 
nvdr). In Californië heeft een kliekje 
scheikundigen en farmacologen wat 
geprutst aan de bestaande anaboleste-
roïden om een nieuwe, ontraceerbare 
designer-steroïde te maken.”

Is het ontwikkelen van doping straf-
baar?
“Het zal wel zijn dat zoiets strafbaar is. 
In Californië waar de zaak aan het licht 
is gekomen hebben ze schuld bekend en 
komen ze ervan af met een grote boete. 
Atleten die ervan verdacht worden deze 
designer-steroïden te hebben geslikt, 
maar waarvan het nooit bewezen is, 
zoals Marion Jones, gaan vrijuit. Je mag 
niet vergeten dat aan de ontwikkeling 

van een medisch verantwoorde anabo-
lesteroïde heel wat research vooraf gaat. 
Die research is vrij in te zien door de 
wetenschappelijke gemeenschap. Voor 
een bekwame chemicus moet het vrij 
eenvoudig zijn dat spul na te maken. 
De truc van Balco was uiteindelijk vrij 
simpel. Op tien minuten kan men van 
een reguliere steroïde de ontraceerbare 
designerdoping maken. A propos, die 
reguliere steroïde kan men per kilo 
uit China laten invoeren. (heft rechter-
wenkbrauw)”

Heeft u de indruk dat de dopingzon-
daars weten waarmee ze bezig zijn? 
Museeuw leek niet echt bij de pinken.
“Ach, er wordt altijd naar de wielersport 
verwezen als het over doping gaat. Maar 
maak u geen illusies, doping zit overal. 
En wat dat professioneel omgaan met 
doping betreft, topatleten worden be-
geleid door bekwame ploegartsen, 
maar achter de schermen lopen nog 

P
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Proffeninterview
genoeg louche figuren rond. Als er dan 
iets gebeurt, weten de officiële ploeg-
artsen vaak van niets. En ja, het geval 
Museeuw. Had hij hetzelfde excuus 
gebruikt als Filip Meirhaeghe of Ben 
Berden en gezegd dat hij epo moest ne-
men omdat hij “pijn had aan zijn knie”, 
dan had het publiek dat wel geloofd en 
na een aantal maanden sprak er nie-
mand meer over. Langer dan een jaar 
volhouden dat hij van niets weet heeft 
Museeuw weinig deugd gedaan.”

Over smoesjes gesproken. Sommige 
atleten grijpen de zaak Beke aan om 
hun eigen veroordeling in twijfel 
te trekken. Bestaat er zoiets als ‘het 
Beke-fenomeen’?
“Tja, de verdediging van Beke beweert 
dat bij hem van nature een uitzonder-
lijk grote hoeveelheid eiwitten in de 
urine terechtkomt na grote inspannin-
gen. Die zouden de epotest kunnen ver-
storen. Direct na de zaak Beke liet Dave 
Bruylandts weten dat hij ook zo’n geval 
was. Daarvoor had hij beweerd dat er 
zogezegd epo in zijn voedingssupple-
menten zat. Je moet het maar doen, een 
injecteerbaar preparaat in je voedings-
supplementen draaien. Ik weet het niet 
hoe hij het klaarspeelt, misschien als 
epo-flippo. Trouwens, Dave Bruylandts 
is buiten competitie en ’s morgens vroeg 
gecontroleerd, dus hij moet ’s nachts een 
vreselijke inspanning geleverd hebben 
om die verdachte hoeveelheid eiwitten 
in zijn urine te verantwoorden.”

“Daarna kwam Mohammed Mourhit 
zijn vingertje opsteken. Bij hem zou 
het ook van dat geweest zijn. Mourhit 
werd gecontroleerd door de Internatio-
nale Atletiek Federatie, en die contro-
leurs zijn zo hoffelijk om enkele uren 
op voorhand te zeggen dat ze eens zul-
len langskomen. Mourhit wist dat ze 
gingen komen en heeft nog snel een 
plasmiddel genomen, waardoor je bin-
nen een half uur liters water plast en je 
je urine fel verdunt. Je kan je afvragen 
waarom, hé. Maar het heeft niet gepakt, 
want hij is betrapt op twee producten, 
epo en plasmiddel.”

“Over het geval Beke zal ik niet veel 
zeggen. Behalve dit: volgens mij is Beke 
vrijgesproken op basis van, ik wik mijn 
woorden, nog niet bewezen veronder-
stellingen. (gromt)”

Dus er is twijfel.

“Bwa, ‘twijfel’. Het is zo dat de collega’s 
van Leuven, de mannen die Beke ver-
dedigen, zeggen dat er andere eiwitten 
zijn die de epotest kunnen verstoren. 
Wat doet de Vlaamse Gemeenschap? 
Twee onafhankelijke experts, onafhan-
kelijke, aanstellen. Uit Leuven. Waar-
van er een uit dezelfde vakgroep komt 
als de professoren die Beke verdedigen. 
(droge kuch) Enfin, dat lijkt mij toch 
niet al te logisch. Ik twijfel niet aan hun 
objectiviteit, maar volgens mij had dat 
toch beter kunnen zijn. Maar bon. Wat 
zegt Leuven? Na hevige inspanningen 
komen er grote hoeveelheden eiwitten 
in de urine en die verstoren de epotest. 
Maar ze willen niet zeggen welke.”

De Leuvense onderzoekers verzwijgen 
hoe ze tot hun besluit zijn gekomen?
“Wel, het is gebaseerd op onderzoeken 
die zij heel snel hebben uitgevoerd. Zij 
willen dat eerst publiceren en dan zul-
len we weten of hun beweringen effec-
tief waar zijn. Ik heb dat onderzoek dus 
nog niet gezien he. Voor ik het geloof 
wil ik het eerst zien. Vandaar dat ik zeg 
dat Beke is vrijgesproken op basis van 
een hypothese.”

Een Parijs lab heeft beweerd dat zij 
Beke niet schuldig zouden bevinden.
“Het Parijse lab heeft inderdaad be-
weerd dat als zij de urinestalen zouden 
hebben gecontroleerd ze misschien 
Beke onschuldig zouden bevinden. 
Maar ze hebben dat niet eens op papier 
willen zetten. Nu moet je weten dat alle 
laboratoria met uitzondering van Parijs 
dezelfde Wada-criteria gebruiken. Pa-
rijs is niet akkoord met die criteria en 
gebruikt nog de oude standaard. Dan 
komt het gehaaide advocatenwerk van 
meester Deleu (de advocaat van Beke, 
nvdr.). Hij roept dat Beke negatief zou 
getest hebben in Parijs. Men had er 
moeten bijzeggen ‘ja, waarschijnlijk 
wel, maar met criteria die niet meer 
geldig zijn.’”

Beke is dus vrijgesproken op basis van 
twee hypothesen. Is er nog onderzoek 
gaande om met harde bewijzen te ko-
men?
“Nee, nee, niets van. Beke is onschuldig 
bevonden en de zaak is gesloten. (diplo-
matische stilte)”

Uw Gentse lab maakt deel uit van het 
vrij jonge Wada, een internationale 
vereniging van dopingjagers.  Wat is 

jullie strijdplan?
“Een aantal jaren geleden is Wada 
(World Anti Doping Agency) opgericht 
in het kader van de harmonisering van 
de dopingbestrijding. Voordien was het 
nogal een soepje met federaties die hun 
eigen reglementering en dopinglijsten 
hadden. Dat leidde ertoe dat atleten op 
een dag tot twee maal toe gecontroleerd 
werden door verschillende instanties 
zoals we hebben meegemaakt op het 
wereldkampioenschap in Zolder en-
kele jaren geleden. Atleten werden daar 
gecontroleerd door de Internationale 
Wielerunie, door de Vlaamse Gemeen-
schap én door controleurs van hun ei-
gen land.”

“Soms staan er op zo’n dopinglijst en-
kele producten waarvan je je kan afvra-
gen wat ze daar in hemelsnaam staan te 
doen. Zo is pas onlangs, na lange dis-
cussie weliswaar, het vrij onschuldige 
cafeïne van de lijst geschrapt. Deze lijst 
wordt samengesteld door een commis-
sie van zogenaamde experten. Maar ik 
heb de kladversie gezien van de nieuwe 
lijst voor 2006 en er staan nog steeds 
een aantal misplaatste middelen op. 
Maar bon, die experten zullen het wel 
beter weten.”

Sommige kwade geesten beweren dat 
topsport sowieso een ongezonde le-
venswijze impliceert. Wat maakt het 
dan uit dat men doping neemt, ligt 
dat niet in het verlengde van de top-
sportlogica?
(verbouwereerd) “Is de ongezondheid 
van topsport een reden om alles toe te 
laten? Kijk, vroeger stond een vrij on-
schuldig middel als pseudo-efedrine, 
een gewone hoestsiroop, op de lijst 
van verboden middelen. Deze siroop 
laat toe om veel vlotter adem te halen, 
zeer functioneel bijvoorbeeld tijdens 
de eindsprint. Nu is het van de lijst ge-
schrapt. Je zou eens moeten zien hoe-
veel restanten van die hoestsiroop we 
nu terugvinden in de urine van atleten. 
In het topsportcircuit wordt die hoest-
siroop niet met de koffielepel genomen, 
als je begrijpt wat ik bedoel. Gezond is 
dat zeker niet.”

                          Pieter, Roeland en Bert
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IK �UGent
Opinie

In Amerikaanse films en televisieseries 
kan je er niet naast kijken: alle stu-
denten dragen shirts en sweaters met 
opdrukken van hun universiteit. Ook 
na het afstuderen schaamt niemand 
er zich voor om met ‘Michigan State’, 
‘Notre Dame’ of ‘Harvard’ op de borst 
over straat te lopen. Meer zelfs, ze zijn 
er trots op. Dichter bij huis kom je bij-
voorbeeld ook in Maastricht studenten 
tegen die met ‘Maastricht University’ op 
hun shirt hun identiteit onderstrepen. 
Ook aan onze alma mater zijn t-shirts 
en polo’s met het logo van de UGent 
te verkrijgen, maar enkel buitenlandse 
studenten lijken daarin geïnteresseerd. 
Bovendien vervult het idee dat iemand 
hier met het logo van de UGent op de 
kleren een studentencafé of een audi-
torium binnenstapt de meeste onder 
ons met plaatsvervangende schaamte. 
Dit alles heeft tot gevolg dat er waar-
schijnlijk meer trotse bezitters zijn van 
een shirt van onze alma mater in een 
gemiddeld Centraal-Afrikaans land 
dan in onze eigen stad. Toegegeven, de 
kledingstukken die de UGent aanbiedt 
zullen niet direct modeprijzen opleve-
ren, maar we kunnen ons nauwelijks 
voorstellen dat dat de reden is voor de 
koele liefde van Gentse studenten voor 
hun universiteit. 

De UGent kampt inderdaad met vol-
doende problemen: veel gebouwen 
zijn oud, lelijk, staan soms zelfs op 
instorten en zijn altijd te klein. Eerste 
bachelors moeten op de trap van het 
auditorium plaatsnemen om de les te 
kunnen volgen – de eerste weken ten-
minste. Proffen en assistenten hokken 
samen in zo’n kleine kantoortjes dat 
de gemiddelde gevangenisopstand een 
vraag naar nog meer luxe lijkt te zijn. 
Daarenboven is het merendeel van 
de gebouwen niet gezellig, een enkele 
binnentuin buiten beschouwing ge-
laten. Niemand kan zeggen dat hij of 
zij graag op de faculteit komt omwille 
van de mooie omgeving, op die paar 
gebouwen na, maar die zijn zo uitzon-
derlijk dat het eerder lijkt te gaan om 
een architecturale vergissing dan om 
een weldoordachte keuze. Maar mis-
schien is een belangrijker reden voor 
het niet-graag-zien-van-de-UGent het 
feit dat onze faculteiten en gebouwen 
over de hele stad verspreid liggen. Bijna 
nergens heerst er een campusgevoel, 

een verbondenheid tussen studenten 
die ontspruit aan de gezamenlijke rich-
ting die ze studeren. Een paar uitzonde-
ringen, die onmiddellijk door anderen 
verguisd worden, niet te na gesproken. 
En als er nauwelijks enige fierheid is op 
de eigen faculteit, waar zou de liefde 
voor de instelling dan vandaan moeten 
komen? Een instelling waar je als stu-
dent amper in aanraking komt met de 
centrale diensten en waar de architec-
turale paradepaardjes goed verborgen 
blijven. De Aula mag je voor het eerst 
binnen als je afgestudeerd bent en het 

Pand ontdek je alleen als je de Koren-
markt aan de verkeerde kant verlaat na 
een nachtje stappen. Ten slotte is er ook 
het personeel. Veel proffen en assisten-
ten zijn zelf maar koele minnaars van 
de UGent. Samenhorigheidsgevoel is 
hen vaak totaal vreemd en de instelling 
wordt soms zelfs beschouwd als een be-
lemmering in het eigen wetenschappe-
lijk onderzoek. 

Een aandachtige lezer zal echter al ver-
moeden dat bovengenoemde redenen 
niet volstaan om ondergetekenden niet 
van hun alma mater te laten houden. 
De geschetste problemen worden door 
ons bedekt met de mantel der passione-
le liefde en op onze zwakste momenten 
zelfs als “charmant” aangevoeld. Die 
vlinders voor de UGent fladderen in de 
eerste plaats met irrationele vleugels – 
zo irrationeel als liefde altijd is geweest 
vooraleer vrouwen mannen begonnen 
te gebruiken als “stepping stones” in 
hun eigen carrière. Maar toch zijn er 
enkele goede rationele redenen waarom 
houden van de UGent niet enkel de last 
zou mogen zijn van theatralen, eenza-
men en mietjes. De Universiteit Gent is 

de grootste Vlaamse hogeronderwijs-
instelling met een pluralistische basis, 
ongetwijfeld de meest “natuurlijke” ba-
sis voor het verstrekken van onderwijs 
en het voeren van wetenschappelijk 
onderzoek. Onze alma mater wil haar 
studenten zelf laten denken en hen zo 
de kans geven zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige en kritische jonge burgers. 
“Durf Denken” is geen holle slogan. Dat 
wordt beklemtoond door het gehan-
teerde bestuursmodel. Naast het feit dat 
bij ons geen figuren als Kardinaal Dan-
neels aan de top staan, is het zo dat niet 
alleen professoren maar ook assisten-
ten, technisch personeel, externen én 
studenten deel uitmaken van omzeg-
gens alle raden en commissies aan deze 
universiteit. Wie aan de UGent iets wil 
zeggen, kan en mag het zeggen. 

Dat zou op zich al voldoende reden 
moeten zijn om trots te zijn op de in-
stelling, maar voor de twijfelaars zijn 
er nog meer redenen. Wij hebben im-
mers het voorrecht om te studeren in 
een van de mooiste, en vooral meest 
[i]bruisende steden van West-Europa 
– weliswaar niet te groot, maar per-
fect voor een ideale mix van studenten, 
authentieke stroppendragers en exoti-
sche inwijkelingen. Binnen dat mooie 
kader, en ondanks het ontbreken van 
een profileringsdrang van de instelling 
zelf, is de UGent daarenboven kunnen 
uitgroeien tot een echte topuniversiteit. 
In internationale rankings scoort onze 
instelling keer op keer zeer goed en we 
zijn steeds vaker de hoogst genoteerde 
Vlaamse onderwijsinstelling.

Aan de start van dit academiejaar zou-
den we graag iedereen oproepen wat 
trotser te zijn op onze instelling. Met 
een shirt of sweater van de UGent 
rondlopen gaat misschien wat te ver, 
maar misschien kunnen we dit jaar al 
eens tijdens minder interessante lessen 
in onze cursus een hartje tekenen met 
daarin “UGent”. En wat de gebouwen 
betreft, daar wordt hard aan gewerkt: 
volgende generaties zullen in niets dan 
schitterende moderne gebouwen les 
kunnen volgen. 

“Misschien 
kunnen we dit 

jaar al eens een 
hartje in onze 

cursus tekenen, 
met “UGent” in ‘t 

midden”

Stefaan Stroo en Stijn Baert

De auteurs zijn studentenvertegen-
woordigers aan de UGent
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UZGent stookt afval

IVAGO had al langer plannen om van 
hun verbrandingsinstallatie een ‘ener-
giebedrijf ’ te maken, en het ziet er 
naar uit dat het voor een keertje niet 
bij plannen alleen is gebleven. De af-
valverbrandingsinstallatie van IVAGO 
moet tegen eind 2005 voorzien zijn van 
een systeem voor energierecuperatie. 
De warmte die vrijkomt bij het ver-
branden van het afval zal op die manier 
worden omgezet in stoom. IVAGO wil 
die stoom leveren aan het Universitair 
Ziekenhuis Gent, voorzien in de eigen 
warmte- en elektriciteitsbehoefte en het 
overschot aan elektriciteit leveren aan 
het net. 

Ein bißchen Wärme

In het verslag van de persontmoeting 
die in maart 2004 werd georganiseerd 
door IVAGO en het UZ staat haar-
fijn uitgelegd hoe de warmte van de 
verbrandingsovens wordt omgezet in 
nieuwe energie. Het basisprincipe van 
dit omvormingsproces is het omzetten 
van de verbrandingswarmte in stoom 
op hoge temperatuur en onder hoge 
druk.

“De hete rookgassen (1000° C) warmen 
koud gedemineraliseerd water op tot 
stoom met een temperatuur van 320° C 

en een druk van 37 bar. Dat gebeurt via 
een buizenstelsel in de wanden van de 
stoomketels en door middel van warm-
tewisselaars.” Op die manier wordt er 
veertig ton stoom per uur geprodu-
ceerd. “Een deel van die stoom wordt 
via een stoomturbine en een alternator 
omgezet in elektriciteit voor eigen ge-
bruik in de installaties en gebouwen 
van IVAGO. Daarvoor is 2,3 MW no-
dig. Eventuele overschotten gaan naar 
het elektriciteitsnet.”

“Het andere gedeelte van de stoom dient 
om andere installaties op te warmen via 
warmtewisselaars. In de eerste plaats 
gaat het om eigen gebruik bij IVAGO: 
de verwarming van de gebouwen, de 
opwarming van de rookgassen tot 230° 
C in de stikstofinstallatie en de voor-
verwarming van de lucht onder de ver-
brandingsroosters.” Het grootste deel 
wordt echter via een ondergrondse lei-
ding naar het UZGent gestuurd. “Daar 
wordt de stoom van 200° C omgezet in 
enerzijds stoom van 160° C en ander-
zijds in heet water van 130° C. Eenmaal 
de stoom bij het UZ zijn warmte heeft 
afgegeven keert hij met een tempera-
tuur van ongeveer 100° C als water te-
rug naar IVAGO en wordt hij opnieuw 

in het proces opgenomen.”

Ein bißchen Sonne

IVAGO en het UZ zijn er alvast zelf 
helemaal wild van. Dat bewijst het 
volgende lyrische stukje uit het pers-
bericht: “IVAGO wil een positieve 
bijdrage leveren tot een duurzaam 
energiebeleid door het gebruik van 
fossiele grondstoffen te minimalise-
ren en de uitstoot van CO2 drastisch 
te beperken. We besparen, samen met 
het Universitair Ziekenhuis Gent onge-
veer 6.000.000 kubieke meter aardgas 
per jaar, waardoor er 12.000 ton CO2 
minder in de atmosfeer terechtkomt.  
Door de productie van elektriciteit zor-
gen we ervoor dat de uitstoot van CO2 
met 18.000 ton, van stikstofoxides met 
32 ton en van SO2 met 20 ton vermin-
derd wordt. De totale energieproductie 
komt overeen met het energieverbruik 
van 10.000 gezinnen.’ 

Alsjeblieft. De hemel boven Gent 
klaart spontaan een beetje op bij zoveel 
moois. 

Goed nieuws voor de groe-
nen en andere doemden-
kers onder ons: het uni-
versitair ziekenhuis van 
Gent verwarmt zich bin-
nenkort met gerecycleerde 
energie. Het UZGent heeft 
een overeenkomst geslo-
ten met IVAGO over een 
project voor energierecu-
peratie en ‘draagt op die 
manier haar steentje bij 
tot een duurzaam energie-
beleid.’ 

Saar



Nieuwe huisstijl UGent

 Veel van de invoering zal u nog niet 
gemerkt hebben. De informatie over 
de nieuwe huisstijl had tegen maan-
dag 19 september online moeten staan. 
Had moeten. Enfin, u heeft al door dat 
het nog niet zo is. Voorlopig kan u nog 
altijd de oude huisstijl bewonderen. U 
wordt echter afgeraden deze nog verder 
te gebruiken. Anders kletsen. 

 Een aantal personeelsleden, voorname-
lijk op centraal niveau, hebben al een 
Stijlgids ontvangen. Daarin wordt de 
nieuwe huisstijl uitgelegd. Het gaat niet 
om een definitieve versie, een aantal 
correcties moeten nog worden door-
gevoerd, maar die zou binnenkort on-
line beschikbaar moeten zijn.  Tom De 
Smedt , de Gentse Bok van Babelsberg, 
was zo vriendelijk ons een blik te gun-
nen in de Stijlgids. Whoehoe! 

 De krachtlijnen van de huisstijl werden 
in maart besproken en goedgekeurd 
door het Bestuurscollege. Tijdens het 
voorjaar en de voorbije zomer werden 
ze vertaald naar een concreet voorstel. 
Naar gelang een specifieke behoefte kan 
een aanpassing of een uitbreiding op de 
huisstijl mogelijk gemaakt worden. Het 
beheer is in handen van de Directie Be-
stuurszaken, afdeling Communicatie. U 
weet wel, de afdeling waar de hippe en 
trendy UGentshop deel van uitmaakt. 

 Waarom al die verandering? De UGent 
kent geen eenduidige grafische identi-
teit. Aan de briefwisseling van de ver-
schillende faculteiten merk je soms 
niet dat die onder dezelfde instelling 

vallen. Het logo (het tempeltje) wordt 
niet altijd op de goeie manier gebruikt. 
Eenzelfde huisstijl kan bovendien door 
iedereen snel en goedkoop gebruikt 
worden. En men kan nu eindeijk komaf 
maken met oude benamingen als RUG, 
GBO of ARC. 

 Het templetje wordt behouden als logo. 
Voor wie niet zo houdt van verande-
ring, een grote geruststelling. Er werden 
wel een aantal alternatieven uitgewerkt 
maar uiteindelijk verkoos men het 
oude te behouden. Het tempeltje bezit 
nog steeds voldoende kracht, heet het. 
Toch is men flexibel. Het logo wordt nu 
aangepast aan de vaste kleurcombinatie 
van blauw en geel. Voor toepassingen 
binnen de faculteiten wordt het logo 
aangepast naargelang de kleur van de 
faculteit. Jawel, de unief heeft nu een 
waar pallet aan kleuren ter beschik-
king. Juicht, juicht! 

 Wat verandert er nu? Laten we begin-
nen bij de typografie. De UGent koos 
als basislettertype voor Frutiger. Dat is 
een “heldere, eigentijdse schreefloze, 
met een humanistische toets, een tijd-
loze klassieker met een ruime waaier 
aan varianten en daarom uitermate 
geschikt voor het kleurrijke universum 
van de UGent.” Wow, wat een zin. Als 
u denkt dat de unief uw creatitiveit 
volledig gemuilkorft heeft, dan heeft 
u het mis. Durf Denken, de leuze van 
de UGent, houdt blijkbaar ook in dat 
men creatief mag omgaan met het let-
tertype. 

 De faculteiten hebben elk hun eigen 
kleur. Die zijn niet nieuw, maar histo-
risch zo gegroeid en kunnen worden 
toegepast in het kantoordrukwerk, voor 
eigen publicaties en webtoepassingen. 
Voor signalisaties (een icoontje die de 
aanwezigheid van een handi-toilet aan-
wijst bijvoorbeeld) mag men deze kleu-
ren niet toepassen. Om welke kleuren 
gaat het? De Faculteit Rechtsgeleerd-
heid krijgt bijvoorbeeld een rode kleur 
(officieel Pantone 485). Bruin of zwart 
ware misschien iets toepasselijker. 

 Wat denkt de nieuwe rector ( Paul Van 
Cauwenberghe ) van de huisstijl? “De 
herkenbaarheid en de uitstraling van 
de UGent moet onder meer gedragen 
worden door een goede toepassing van 
de huisstijl. De unief heeft de weg inge-
slagen van andere grote organisaties die 
de herkenbaarhied van hun logo voor-
opstellen maar toch bij de tijd willen 
blijven. De toevoeging van de balpen-
nengrafitti staat voor creativiteit, dyna-
miek en durven denken.” Het gebruik 
van blauw, de zakelijke kleur bij uitstek 
volgens PVC, toont aan dat onze instel-
ling eerbiedwaardig is. Geel staat dan 
weer voor het jonge en levendige karak-
ter. Je moet het maar kunnen zeggen. 

 Enfin, als de Stijlgids online zal staan, 
zal u meer details kunnen vernemen. 
Als. 

 

Stefaan

 

De UGent voert een nieuwe huisstijl in. Men wil een eind maken aan de mengelmoes 
van logo’s, stijlen en kleuren. Dat zou zowel de interne als de externe communicatie 
ten goede moeten komen. Machtig.
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Ten onrechte, volgens onze immer 
sympathieke Noorderburen, die stevig 
verknocht blijken aan het hele cabaret-
gebeuren. Zelfs de studentenpopulatie, 
doorgaans gekend voor weinig an-
ders dan nietsnuttend schandalig veel 
bier zuipen, laat haar oude geliefde in 
de steek – gezien men daar Heineken 
drinkt niet zo heel verwonderlijk - voor 
het cabaret. Reeds 19 jaar lang organi-
seert men ginder boven het “Groninger 
Studenten Cabaret Festival”, en dit jaar 
zal zelfs arm Vlaanderen niet gespaard 
blijven. Op 26, 27 en 28 oktober zal de 
Stadsschouwburg van Groningen het 
strijdtoneel zijn voor zes aanstormende 
jonge cabaretiers. Deze zes laureaten 
werden de afgelopen maanden door een 
heuse jury uit een schare Vlaamse en 
Nederlandse deelnemers geselecteerd. 
Stuk voor stuk jongelingen of studen-
ten met ongebreidelde podiumambi-
ties en een creatieve geest die met een 
eigen show de jury wisten te overtuigen 
van hun potentieel als cabaretier. 

De bedoeling is dat er aan de acts van 
de geselecteerde zes deelnemers ver-
der wordt gesleuteld aan de hand van 
workshops en enkele publieke try-outs. 
In het kader van die try-outs wordt nu 
voor het eerst ook België aangedaan, en 
wel het Gentse theater Tinnenpot. Op 
12 ende 13 oktober kan je daar dus in 
eigen persoon de geestige en diepzinni-
ge beschouwingen, de kwinkslagen en 
Harry Potter imitaties die ongetwijfeld 
van dergelijk cabaret deel uit maken, 
gade slaan. Per avond zullen er van de 
zes deelnemers telkens drie optreden. 
Allen daarheen!

Tussen de verschillende try-outs door 
zal er door een zekere Margôt Ros, re-
gisseuse van deze festivaleditie, in de 
aanloop van het grote eindfestival, aan 
de acts van de deelnemers geschaafd 
worden. En als het aan ons lag, mocht 
men al zeker enkele deelnemers naar 
huis schaven – afgaande op hun per-
soonlijke introductietekstjes. Wat dacht 
je van dit pareltje van inhoudsloos ge-

bral: “Anne Jan fluistert, zingt, speelt 
piano, vertelt, acteert, rookt, rochelt 
en dan nog eens. En dat alles bij elkaar 
noemt hij dan zijn programma “Zonder 
titel”? Je moet het maar kunnen: zon-
der iets te zeggen te hebben toch koste 
wat kost een podium op willen kruipen. 
Niet dat we iets persoonlijks tegen die 
jongen hebben hoor, hij heeft alleen 
zo’n vreselijk irritante naam. 

Nou goed, laat ons hopen dat het alle-
maal nogal meevalt. De apotheose van 
het hele gebeuren speelt zich natuurlijk 
op 26, 27 en 28 oktober af in Gronin-
gen zelf. De eerste twee avonden van 
het festival vormen de halve finales, 
waarbij er uiteindelijk drie kandida-
ten geselecteerd worden die penetra-
tie-gewijs mogen doorstoten tot de 
finales de dag nadien. Dan zullen een 
juryprijs, persoonlijkheidsprijs en pu-
blieksprijs uitgereikt worden. We zou-
den graag zeggen dat de winnaars een 
mooie toekomst wacht in de Vlaamse 
cabaret-scene, maar een oplossen in to-
tale vergetelheid lijkt ons net iets waar-
schijnlijker. Ach wat, vermits cynisme 
niet langer haar oude erotiserende 
uitwerking schijnt te hebben: laat ons 
hopen dat de komst van het Groninger 
Studentencabaret Festival naar Gent 
een aanzet kan geven tot een verdere 
uitdieping van deze cultuuruiting. Ja-
wel, ook cabaret is cultuur. Een beetje 
dan toch.

Een sector die in Vlaanderen toch op 
wat meer populariteit kan rekenen is 
nog altijd die van het theater. Het is dan 
ook niet toevallig dat het broertje van 
het Groningse cabaretfestival, name-
lijk het Groninger Stundententheater 
festival, zowaar een Gents genootschap 
tussen haar laureaten telt. Tijdens de 
festivalweek van 19 tot 23 oktober zal 
ons eigenste MaTRaK, het studenten-
theater van onze alma mater, daar het 
beste van zichzelf geven met de voor-
stelling “Weg.” De jongens en meisjes 
van MaTRaK, die reeds in één van onze 
vorige schamper-edities uitgebreid ge-
interviewd werden, zullen ongetwijfeld 
hun best doen om de Gentse eer met 
verve tegen dat Hollands gespuis. 

Nederlands cabaretoffensief verovert 
Gent

MaTraK in de tegenaanval

Het begrip “cabaret” wordt op Vlaamsche bodem door-
gaans gelijkgesteld aan lederhosen, flauwe humor en 
proletarisch volksvermaak. Toon Hermans ligt vei-
lig onder de grond, Koot en Bie zijn vergane glorie en 
zelfs Hans Teeuwen hangt zijn spreekwoordelijk bijltje 
aan de muur. Waar stand-up comedy welig tiert in het 
Vlaamsche boerenhart, is cabaret 1302-gewijs gesneu-
veld, dood en begraven. 

Wouter



Het lijkt misschien een bizar en wat 
vergezocht idee: schilderijen van Jan 
van Eyck en Hugo van der Goes bestu-
deren en tot in het detail op zoek gaan 
naar huidletsels. En toch: het leverde 
verschillende medewerkers van de Uni-
versiteit Gent en de Hogeschool Gent 
een interessante en uiterst originele in-
valshoek voor een bescheiden tentoon-
stelling in de universiteitsaula.

Huidletsels
Bedenker van het hele concept is pro-
fessor emeritus André Kint, dermato-
loog aan de Gentse universiteit. Vanuit 
zijn eigen interesse en met behulp van 
het Fonds Alfons Dierick – een overle-
vering van een kunstfotograaf-priester 
die meer dan 1500 prachtige kleurne-
gatieven naliet – ging hij zich verdiepen 
in een aantal schilderijen. En voorwaar, 
hij kwam tot de vaststelling dat er veel 
huidletsels en huidziekten op worden 
afgebeeld.

Van het een kwam het ander. Het kwam 
tot een samenwerking tussen verschil-
lende vakgroepen en professoren, 
waaronder uiteraard dermatologie en 
kunstwetenschappen. “Er is ongeveer 2 
jaar aan deze tentoonstelling gewerkt”, 
aldus drs. Guy Bovyn, curator van de 
tentoonstelling. “Natuurlijk, moesten 
we het verschillende keren uitstellen 
en er kwamen wel wat problemen aan 

de oppervlakte. Bovendien moest er 
ook bepaald worden welke negatieven 
uit het fonds we zouden gebruiken. We 
hebben gekozen voor de bekendere 
werken: het Arnolfini-dubbelportret, 
het Lam Gods en het portret van Mar-
garetha van Eyck.”

Het blote oog
Maar waarom enkel werken van Eycks 
en van der Goes’ werken? “Omdat de 
huidletsels bij hen het duidelijkst tot ui-
ting komen”, meent Bovyn. “Bij Jan van 
Eyck bijvoorbeeld zijn heel veel dingen 
te zien, waar je normaal met het blote 
oog niet bij zou stilstaan. Het is pas 
door het detail eruit te halen, dat het al-
lemaal veel duidelijker zichtbaar wordt.” 
Dan blijft nog de vraag of van Eyck en 
van der Goes ook zelf wisten dat het om 
een huidziekte ging. Of gaven ze alleen 
maar weer wat ze zelf zagen? Dat is ook 
voor Guy Bovyn niet duidelijk. “Daar is 
geen onderzoek naar gedaan, aangezien 
er ook niet veel literatuur over bestaat. 
Van Eyck staat bekend om zijn uiterst 
gedetailleerde weergaven, dus we gaan 
ervan uit dat het in de eerste plaats 
daarom gaat.”

Loop dus gerust even langs als je de 
Volderstraat passeert, want hoewel be-
scheiden van omvang, is de tentoon-
stelling beslist de moeite waard. Guy 
Bovyn wilde als curator dan ook het 

publiek zo veel mogelijk betrekken bij 
het hele gebeuren. “Net als de Vlaamse 
Primitieven dat wilden, wil ik de kijker 
rechtstreeks aanspreken. En dat doe ik 
op een collage-achtige manier. Dus geen 
schilderijen in kaders of op uitsteeksels, 
gewoon de reproducties rechtstreeks op 
de wand. Anders wordt het schilderij al 
te veel een object en zal je als kijker niet 
van al te dichtbij durven kijken.”

Subtiele link
Om het geheel te actualiseren, combi-
neerden de tentoonstellingsmakers de 
15de eeuwse schilderijen met heden-
daagse foto’s van huidziekten. Geen al te 
gore uitvergrotingen, maar kleine foto’s 
die op een subtiele manier de link tus-
sen vroeger en nu moeten leggen. Ook 
de achterwand waartegen alles plakt is 
niet toevallig gekozen. Bovyn: “Deze 
wand werd gemaakt in de kleur van de 
huid, om de tentoonstelling in haar ge-
heel te symboliseren. Om het geheel te 
omkaderen, heb ik rond de beide wan-
den ook een echt kader aangebracht.”

Als je alles op je gemak wil bekijken en 
nalezen, doe je er goed aan de catalogus 
te kopen. En nee, dat is geen goedkope 
reclame: het ding is echt wel zijn geld 
waard. Het moet je natuurlijk wel in-
teresseren, dat spreekt voor zich. Maar 
zelfs als je niet bijster geboeid was door 
de tentoonstelling op zich, kan de cata-

‘Van dichtbij Gezien. Geschilderde huidletsels 
of epidermale schilderijen? Een diagnostische 
blik op de Kunst van de Vlaamse Primitieven.’ 
De naam van de nieuwe tentoonstelling in onze 
eigenste Aula is een hele mondvol. Het uitgangs-
punt: bekende werken van de Vlaamse Primitie-
ven die onder de loep worden gehouden door 
een Gentse dermatoloog.

Van Dichtbij Gezien. 
En goedgekeurd.
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logus heel wat veranderen. Per kunst-
werk vind je een beschrijvende tekst 
van het kunstwerk door Prof. dr. Maxi-
miliaan Martens en een tekstje waarin 
de onderzoekende blik van Prof. Em. dr. 
Kint naar boven komt.

Dat alles leidt tot een enigszins nieuwe 
manier van kijken. Niet meer vertrek-
kende vanuit de mate van realisme of 
vanuit de afgebeelde personages, maar 
met een focus op de getoonde huid en 
wat daardoor wordt weergegeven. Bo-
vendien gaat het om details die met 
vrij grote zekerheid door de schilders 
zelf zijn aangebracht. “Vandaar ook de 
samenwerking tussen de verschillende 
vakgroepen. Zo konden we steeds de 
conditie van het werk en de latere res-
tauraties in het achterhoofd houden. 
Natuurlijk weten we dat niet over het 
eerste tot en met het laatste detail met 
honderd procent zekerheid, maar we 
komen toch aardig in de buurt.”

Je kan de tentoonstelling ‘Van dichtbij 
Gezien’ (gratis) bezichtigen op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 
14 tot 18 uur in de Aula (Volderstraat 8) 
en dat tot 29. Op die momenten kan je 
er ook de catalogus kopen (die 10 euro 
kost).

Wendy

Het boekje ‘Koken onder EUR 1,50’ 
is exact wat de titel doet vermoeden. 
Een samenraapsel van receptjes en 
tips om maaltijden te bereiden die 
minder kosten dan een pint. Wie het 
nog niet durfde denken: het is uiter-
aard geschreven door een Hollander. 
Hetzelfde volk dat kroketten uit de 
muur haalt, veelbelovend.

Na een inleiding waarin het gebruik 
van inferieure ingrediënten ten zeer-
ste wordt aanbevolen, volgt een een 
resem tips waarin wordt aangespoord 
om restjes en afval – excuseer, schijn-
baar afval - zeker niet zomaar weg te 
smijten. Handig om oma de mond te 
snoeren als ze weer een monoloog af-
steekt over de hongerwinter van 1943, 
gezien de auteur hierbij zelf de tips 
van een kookboekje uit oorlogstijd 
gebruikt. Jammer genoeg werden po-
pulaire hoofdstukken als ‘Creatief met 
zand’ en ‘Triplex, een verborgen deli-
catesse’ niet in dit werkje opgenomen. 
‘Koken onder’ houdt het bij het mas-
sacreren van de conventionele keu-
ken. Neem daarbij dat het hoofdstukje 
‘Zelf kruiden kweken’ de verwachtin-
gen niet doet inlossen en dat er zelfs 
een deel van het boek gewijd wordt 
aan een handleiding waarin wordt 
uitgelegd hoe je naar de winkel moet 
gaan, en elke volledig bij verstand zij-
nde Belg begint zich toch ietwat onge-
makkelijk te voelen. Zuinig zijn hoeft 

dan wel geen schande te zijn, maar 
lezers expliciet aanmoedigen om het 
type mens te worden dat supermark-
ten afschuimt met reclamefoldertjes 
vol kortingbons en op die manier elke 
kassa trager doet werken dan een ge-
middelde Waal, is net iets té.

Graag hadden we willen zeggen dat 
het boekje vol staat met geweldige 
receptjes die al deze gruwelijke staal-
tjes van Hollandse volkscultuur doen 
vergeten, maar helaas. Het grootste 
deel van de recepten beschrijft hoe je 
eenvoudige slaatjes en pasta’s kan ma-
ken, aangevuld met hoogstandjes van 
Hollandse cuisine als ‘Truckersbonen 
van Henk’, ‘Mannenbonen van Rob’ 
of ‘Wiebrigs overheerlijke tofubollen’. 
Toegegeven, hier en daar vind je wel 
gerechten die er minstens eetbaar uit-
zien, maar die spreken erg vaak voor 
zich of zijn evengoed in ‘Ons Kook-
boek’ terug te vinden. Zónder uitwei-
dingen over de familieleden van de 
auteur.

Niet dat het boekje geen voordelen 
heeft. Het bevestigt alle vooroordelen 
die een Belg kan hebben over Hol-
landse keukengewoontes, wat altijd 
meegenomen is. En de kaft is kleurig. 
En zacht. Met mooie, vriendelijke let-
ters.

Axel

Boek: Koken onder 1,5 euro

Schamper geeft vijf exemplaren weg van dit kookboek. Ondanks onze  
waarschuwingen nog steeds geboeid door de Nederlandse keuken?  Stuur 

dan een mailtje naar schamper@schamper.ugent.be en win (win!).

Foto’s: Alfons Dierick
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We geven het grif toe; deze zomer wer-
den we door geen enkele film naar de 
cinema gezogen. Films met namen als 
stealth, fantastic four enz bleken op het 
eerste zicht garant te staan voor twee 
uur’ mindless entertainment’ maar 
bleken zelf daar niet in te slagen. Dus 
dachten we laten we een Russische film 
visioneren.

Night watch presenteert zichzelf als het 
eerste luik van een driedelig fantasy 
epos. En net als een andere bekende 
fantasy-trilogie (LOTR) begint Night 
Watch eveneens met een veldslag tus-
sen goed en kwaad. De veldslag blijft 
evenwel onbeslist omdat beide legers 
even sterk zijn. Wat besluiten ze te doen 
te wachten op ene persoon die de ba-
lans kan keren. Hoe heet deze rakker? 
Inderdaad; ‘the chosen one’. Zijn keus 
om voor het Goede of voor het Kwaad 
te kiezen zal ofwel de wereld redden of 
het andere, wat dat ook moge zijn. Tot 
deze tijd aangebroken is moeten zowel 
van de ene kant als de andere kant de 
balans in evenwicht houden; de Night 
watch (goeien) de Daywatch (slechten). 
Ondertussen word er nog zijsprongen 

gemaakt over vervloekte maagden, 
verbrande vampiers, kindermoord en 
neerstortende vliegtuigen.

Komt het hele verhaaltje u nogal cli-
chématig over dan kan ik u daar helaas 
geen ongelijk in geven. Bepaalde dingen 
zijn inderdaad leuk gevonden maar om 
over een frisse wind door het genre te 
spreken, dat is teveel gezegd. Vampie-
ren, heksen, helderzienden, animorphs, 
... allen komen aan bod, wat meteen 
soms een overaanbod aan personages 
heeft. Wat natuurlijk ook te verstaan als 
je het verhaal drie films wil uittrekken. 
Het eigenlijke hoofdpersonage Anton, 
lid van de Nigtwatch, komt voor het 
eerst in beeld als een ongelofelijke lo-
ser en gedurende de rest van de film 
kan hij die stempel niet meer van zich 
af gooien. Zelfs als knokt hij alle demo-
nisch gespuis in een soort matrix stijltje 
in pulp, je blijft hem de papperige zak 
vinden vanaf het eerste moment. Zijn 
collega Olga  half mens half uil is een 
leuke vondst maar daar stopt het mee, 
ze vecht niet heeft geen coole one-liners 
en zo knap is ze niet, Anton mag het 
dus alleen opknappen. De rest van de 

cast blijft eveneens heel vaag, is hij goed 
of slecht, dat is het enige wat er meege-
geven wordt. 

De film zelf is een mengeling van alle 
goeie vondsten die het genre de laatse 
jaren heeft meegebracht. De sfeer is 
praktische identiek aan die van Under-
world, de gevechtscènes dus van de ma-
trix eveneens de zonnebrillen, en zelf 
één scene die identiek is aan uit Hell-
boy, camera standpunten incluis.

Je gaat dan eens naar een andere film 
krijg je daar dan een compilatiefilm te 
zien van alle matige films dat je ooit al 
gezien hebt? Alhoewel met wat ze deze 
zomer al allemaal gedraaid hebben kan 
zelf deze film gerust gesmaakt worden. 
Je kan je alternatieve vriendin zelf zeg-
gen dat je naar een Russische film ge-
weest bent. En wie weet worden we 
door het volgende deel wel fans. Blijf 
trouwens kijken tot het einde, je krijgt 
al een voorproefje van de tweede die je 
meteen doet denken aan het hert uit de 
PS2 reclame.

Film

Bruno

NightwatchNightwatch

l’Enfanta t
Sinds het lichtjes geweldige Calvaire 
zal u ondergetekende met geen kwaad 
woord meer horen reppen over de 
Waalse film. Toch was het met lichte 
reserve dat we onze kritische reet in het 
fluweel vleiden voor l’Enfant van de ge-
broeders Dardenne. We werden eerder 
niet bepaald wild van de afstandelijke 
stijl van La Promesse of Le Fils, en hun 
jongste telg had de reputatie volledig in 
het verlengde van z’n illustere voorgan-
gers te liggen. Maar goed, een tweede 
Gouden Palm in Cannes moet je ver-
dienen, toch?

Met l’Enfant hebben de Dardennes het 
roer inderdaad niet radicaal omge-
gooid. Kern van het verhaal is ook nu 
een tranche de vie uit de schaamstreek 
van Wallonië. Dit keer volgt de camera 
de jonge straatcrimineel Bruno (een 
uitmuntende Jérémie Renier) die pro-
beert om te gaan met zijn plotse vader-
schap, en daar radicaal in faalt. Geob-
sedeerd door geld en deals verpatst hij 
zijn pasgeboren zoontje aan een bende 

kinderhandelaars, waarna zijn vriendin 
Sonia instort en Bruno wanhopig pro-
beert zijn fout goed te maken.

Net als in hun vroegere werk houden 
de gebroeders Dardenne het in l’Enfant 
ook bij filmisch minimalisme. Een 
soundtrack is er niet, en de schokkerige, 
wat grofkorrelige beelden houden de il-
lusie hoog dat je niet naar een fictiefilm 
maar naar een documentaire zit te kij-
ken. De verpauperde achterbuurten van 
Seraing en de leigrijze luchten zorgen 
bovendien voor een decor dat pessi-
misten wat graag als tekenend voor het 
Wallonië van vandaag zullen zien. Voeg 
daar de wat marginale hoofdpersonages 
bij, en je lijkt weer terug bij de wieg van 
de regisseurs, die begonnen met docu-
mentaires over de sociale ellende in de 
Waalse industriesteden. 

Toch is l’Enfant ook een stap weg van 
het verleden: voor het eerst bouwen de 
Dardennes een film op een uitgespro-
ken spanningslijn, die het meermaals 

haalt op de sfeerschepping waar ze 
vroeger een patent op hadden. Visuele 
poëzie (de scène waarin Bruno probeert 
de modder aan zijn schoenen zo hoog 
mogelijk tegen een muur te trappen!) 
wordt zo aangevuld met een degelijk 
verhaal, en dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Toch is het net de grotere 
nadruk op het verhaal dat l’Enfant soms 
een beetje laat ontsporen. De Darden-
nes voelen zich duidelijk beter in hun 
vel als observatoren dan als vertellers, 
maar de koude lens kan de verhaallijn 
bij momenten niet voldoende dragen. 
Door de volgehouden afstandelijkheid 
verliest de film dan ook wat aan kracht. 

Maar dit zijn slechts onbetekenende 
spatten op een verder smetteloos hoog-
standje dat getuigt van zowel artistiek 
gevoel als métier. Vlaanderen ant-
woordt in december met Team Spirit 
3. Wij beginnen ons alvast te schamen, 
het zal nodig zijn.

Dries
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Colofon
Oplage / 5000 exemplaren 
op gerecycleerd papier, gratis 
verspreid in alle faculteiten, resto’s 
en homes van de UGent.

Verantwoordelijke uitgever 
/ Matthias Jacxsens, Sint-
Pietersnieuwsstraat 45 - 9000 
Gent

Drukkerij / Drukkerij Vyncke 
NV - Savaanstraat 92 - 9000 
Gent

Schamper werd u gebracht door:
Hoofdredacteur / Matthias 
Jacxsens

Coördinator & reclame / 
Wendy Schelfaut

Eindredactie / Dries Vrijders - 
Andreas Faes - Rien Emmery - Sara 
Bossaert - Wendy Schelfaut - Stijn 
Debrouwere

Redactie / Snert Smoel - Flimon 
Balroem - Bruto Saeys - Kaksel 
De Kakker - Festaan Puc - Trien 
Rimmery - Pancreas Blaes - Platjas 
Plaksens - Trendy Mestbout - Pim 
Van Kancker - Pies Mijters - Regt 
Naeien - Kabouter Pypbosch 
- Klara Kotsaers - Pijn Devrouwere 
- Dieter Konte - Dert Modderaers 
- Klonas Brimvlags - Roeland 
Termote

Vormgeving  
Papieren versie / Stijn 
Debrouwere - Matthias Jacxsens
Internetversie / Wim Van Lancker

Cartoons / Bruno Claeys

Foto’s / Leslie Vanhecke 
- Karel Deknudt - Tim Van der 
Mensbrugghe

COLUMN

Weg met Amerika?
Ruim drie weken geleden lanceerde Raymond van het Groe-
newoud zijn nieuwste videoclip/single ‘Weg met Amerika’, 
waarin hij de draak steekt met de Verenigde Staten. Hier-
mee tekende de auteur onbewust in op een heuse controver-
se. Onbewust, omdat hij wellicht nooit had kunnen voorzien 
dat  dat mensen zijn die er de ironie niet van inzien.

 De videoclip presenteert een Raymond in rappersoutfit (plus cape en een 
paarse muts), op de achtergrond springen beertjes in het rond, Guy Verhof-
stadt zingt mee, een kerel met een handdoek op zijn hoofd huppelt extatisch 
op het ritme. Dit alles gecombineerd met zwart-wit beelden van een echten 
Vlaemschen boerenopstand. Had hij nog meer hints kunnen geven? Mis-
schien met de muziek? We horen een combinatie van Amerikaanse rap met 
in de begeleiding hier en daar een Arabische touch.

Wie een kijkje neemt op Raymonds gastenboek zal vaststellen dat voorna-
melijk rechts gezinde Vlamingen het verontwaardigd proberen op te nemen 
voor de teerbeminde VS. Kijken ze op naar Amerika omdat het neo-conser-
vatisme er zo mooi in de samenleving is geïnstitutionaliseerd? Bush slaagde 
erin Amerika op te delen in echte Amerikanen en terroristen: “Ofwel ben je 
100 procent voor Amerika ofwel ben je tegen ons”. Freedom of speech gaat 
thans op als het in de lijn ligt van het Bush-beleid.  

 Daarbij komt nog de frustratie dat rechtse rakkers niet zomaar “weg met alle 
bruinen” mogen zingen. Het nuanceverschil is vrij duidelijk: Raymond heeft 
niet de bedoeling de Amerikanen an sich te beledigen, eerder de grootmacht 
Amerika als instituut. Hij maakt evenmin een politiek pamflet, veeleer een 
lichtzinnig boerenlied over zijn kleine ergernisjes: de oppervlakkige Hol-
lywoodfilms, de decadente consumptiecultuur, de arrogante houding waar-
mee ze er op voorhand van uitgaan dat iedere wereldburger hun taal maar 
moet spreken, de oorlog in Irak slechts uit economische belangen etc. 

 Raymond is een luis in de pels van een mammoet. Bij de extreem-rechtse 
ideologie is het net omgekeerd: daar moeten vreemden en andere minder-
heidsgroepen het bekopen ter wille het superieure volk. In dat geval gaat het 
over vulgair racisme. 

 Wie dit verschil niet wil inzien, heeft er ofwel politiek belang bij, of is er 
te simpel voor. Veel reacties op het gastenboek bepleiten de tweede optie. 
Auteurs van “Remond joene, gij stinkt” en “fuk you, lelijkaart” schrijven 
twee zinnen verder dat ze vinden dat hij nu wel erg laag is gevallen. Humor! 
Onrechtstreeks zegt dit veel over hun culturele achtergrond: ze zijn het wel-
licht niet gewoon dat een Vlaams nummer ook een betekenis kan hebben. 
Met nietszeggende kwallen als Bart Kaëll, Willy Sommers en Luc Steeno kan 
je hen dit niet helemaal kwalijk nemen. Dat Raymond zijn job als artiest wél 
serieus opneemt zouden we met z’n allen moeten toejuichen. Soit, nu maar 
hopen dat hij niet grapt dat hij beter is dan Jezus. 

 Kalki 

Tabitha de geïnte-
greerde moslima



Urgent.fm, 
uw studentenradio dagelijks 
op 105,3 FM

Maandag  oktober
• Concert: “Irish Night – A Woman’s Heart” 
 Handelsbeurs, u
• Concert: Lieven Tavernier Trefpunt, u
• Theater: “Vincent Van Gogh” Tinnenpot, u
• “Chippendales The Fantasy Tour”   Capitole, u
 
Dinsdag  oktober
• Lunatic Comedy Club   Café Le Bal Infernal, u
• Theater: “Heimwee naar Tirgu Mures” Kopergietery,  en u

Woensdag  oktober
• Try out Groninger Studenten Cabaret Festival Tinnenpot, u
• Moddercatch ALS vs. KVHV Bouwput Sint-Pietersplein, u

Donderdag  oktober
• Concert: “Victoria Abril” Vooruit, u
• CD-voorstelling Frank Nuyts De Bijloke, u
• Concert Adam en Ewa Korniszewski De Rode Pomp, u

Maandag  oktober
• Club Midi Vooruit, u
• Concert: “David Krakauer Klezmer Madness” 
 Handelsbeurs, u
• Werelddag van verzet tegen extreme armoede 
 Huis van de mensenrechten, u

Dinsdag  oktober
• “Actor’s Cut/Kassys” Vooruit, u
• Concert: “Motion Trio” Handelsbeurs, u
• Lunatic Comedy Club Café Le Bal Infernal, u

Woensdag  oktober
• Dans: “Opendeur Trojka” Sint-Paulusinstituut, u
• Theater: “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd” Tinnenpot, u

Donderdag  oktober
• De Paarse Zetel Bibliotheek Zuid, u
• Concert: “Arsenal” Handelsbeurs, u
• Concert: “Nid & Sancy” De Centrale, u
• Concert: “Johan Verminnen” Zaal Parnassus, u

Schamper, het Blad van Bits
http://schamper.ugent.be

Maandag  oktober
• Vlaamse Landbouwkundige Kring, Openingscantus 
 Paviljoentje, u
• Tempi Misti, Partiële repetitie blazers HIKO, u
• StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment 
 Gouvernementsstraat , u
• HILOK, Themacantus u
 
Dinsdag  oktober
• Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring, Openingsfuif
   Vooruit, u
• Gents Universitair Koor, Kennismakingsrepititie HIKO, u
• Vlaamse Technische Kring, Openingscantus Twieoo, u
• Slavia, Peter- en Meteravond Shelter, u
• Vlaamse Biomedische Kring, Gratis Vat Point Final, u
• Vereniging voor Natuurkunde, Keuzevakkenavond VVN
 Aud. E Plateaustraat, u

Woensdag  oktober
• HILOK, Cocktailavond ‘t Kofschip, u
• Gents Universitair Koor, Stemproeven De Brug, u
• WINA, Openingsfuif Twieoo, u
• Chemica, Filmavond De Brug,, u

Donderdag  oktober
• Dentalia, Openingsfuif Twieoo, u
• Vlaams Rechtsgenootschap, OpeningsTD Vooruit, u
• Gentse Biologische Kring, Schachtenconvent
 Salamander, u

Maandag  oktober
• WINA, Oefencantus Twieoo, u
• Oosterse Afrikaanse Kring, Peter- en meteravond 
 Provinciaal Jongerencentrum, u

Dinsdag  oktober
• Politeia, Openingsfuif Vooruit, u
• Vlaamse Geschiedkundige Kring, Openingsfuif Rector, u
• Slavia, Kroegentocht Rozier, u

Woensdag  oktober
• Vlaamse Geneeskundige Kring, Peter- en meteravond
 Studio, u
• Vlaamse Landbouwkundige Kring, Faculteitsquiz
 Paviljoentje, u

Donderdag  oktober
• StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment en ontbijt 
 Gouvernementstraat , u
• Klassieke Kring, Spaghettiavond Zaal Patijntje, u
• Gentse Biologische Kring, Introcantus Salamander, u

CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN
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