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De Sint is in het land. Nog voor er sprake was van quota’s, 
had hij al zwarten in dienst. Nog voor er sprake was van sek-
segelijkheid, gaf hij meisjes mooie poppen. Behalve moslims 
(omdat hij heiden is), pedofielen (omdat hij hun kinders steelt) 
en communisten (omdat hij het kapitalisme met een glimlach 
verspreidt), houdt iedereen van de Sint. Daarom, een be-
dankje en een fuck you aan Sint Maarten, dikke wannabe. 

 Zaterdag 10 december is het Mensen-
rechtendag in de Vooruit. Het the-
ma is foltering, met diverse sprekers 
en  Kommil Foo  die voor een komische 
noot zorgen. Gelukkig, want wat er 
gebeurt met mensen in van die folter-
kelders, dat is echt kei-erg. Ik heb dat 
eens gezien op Telefacts en die mensen 
hadden echt megaveel pijn en dat was 
echt kweenie hoe triestig voor die men-
sen. Zeker gaan! °°° Metroseksualiteit, 
het is bijzonder hip dezer dagen. Desig-
nerhemdjes, het haar in wilde maar ge-
controleerde pieken en die subtiele hint 
van mascara: als man word je erop af-
gerekend als je het niet doet. Prefereer 
je trainingsbroeken omdat ‘ze zo goed 
zitten aan mijn ballen’, verkies je Kappa 
boven stijl en ken je enkel de crew cut, 
dan is S. Pellegrino Fashion Food een 
goed begin om metroseksueel te wor-
den. Wie weet, misschien win je wel het 
grote lot en word je homoseksueel. Van 
vrijdag 2 december tot zondag 4 de-
cember in de Eskimo fabriek. °°° Sleep 
je een hernia, snijd je handen aan dat 
scherpe papier en adem die typische 
boekengeur in. Maar doe het met een 
glimlach, want je weet dat je het betere 
geschreven woord aan het versprei-
den bent. Het boekenfestijn zoekt nog 
werkkrachten voor 12 tot 18 decem-
ber. Kan je enkele dagen werken, mail 
dan naar jobs@boekenfestijn.com. Wie 
weet kan je  Pieter Aspe  in naam van de 
literatuur op zijn kakmuil slaan. °°° Als 
het gaat over BV’s op wiens kakmuil ge-
slagen dient te worden, dan hoort in het 
rijtje  Aspe  –  Bervoets  –  Van Asbroeck  
nog  Goddaer  thuis. Toegegeven, zijn 
muziek is in orde, maar nog geen en-
kele rockartiest heeft niet geprofiteerd 
van een goed gemarkete zelfmoord. 
Bijvoorbeeld on stage tijdens zijn op-
treden in de Capitole op woensdag 7 
december. °°° ‘Wit is altijd schoon’, het 
nieuwste theaterstuk van  Leo Pleysier , 

wil de dingen des levens zeer duidelijk 
stellen. ‘Wie wit zegt’, aldus Pleysier, 
‘denkt blank. We mogen ons niet la-
ten leiden door een misgroeide vorm 
van politieke correctheid. Moeten we 
hypocriet doen over duidelijke intel-
lectuele verschillen? Vlaanderen heeft 
nood aan een eigen Theo van Gogh, 
maar dan zonder dat hele doodgaan 
gedoe (lachje).’ Vanaf 18 november 2 
december in theater Tinnenpot. °°° Wie 
het beu is om op fuiven plots ‘Ej maat, 
naar mijn lief kijken ofwa?’ te horen en 
bijhorende vuist te voelen, moet op 10 
december maar afzakken naar de Cen-
trale voor de fuif van VZW Natuur-
punt. Niet enkel omdat groene jongens 
sowieso al voorstander van vrije liefde 
en veelwijverij  zijn, maar omdat het in 
geval van nood nog altijd veel gemak-
kelijker blijft om te vluchten van een 
stel sandalen en gammele fietsen dan 
van een kudde verlaagde Golfs. Met 
strobo’s. °°°  Robbie Williams  mag dan 
wel uitverkocht zijn, iedereen die lie-
ver eens een liedje hoort dat recht uit 
het hart komt, moet op 4 december in 
Sint Bavo zijn.  Frank Galan  is immers 
niet elke week in Gent. Mensen die 
nu meewarig het hoofd schudden en 
eens met de ogen draaien: wacht maar. 
Ooit zijn ook jullie bejaard. Eenzame, 
incontinente momenten kunnen met 
het magere pensioentje dat onze gene-
ratie te wachten staat niet steeds weg-
gedronken worden met goedkope wijn. 
Net op die nuchtere ogenblikken van 
verdoemdheid en pipi kan een verlepte 
veertiger die in slecht Spaans liedjes 
zingt over opwaaiende rokjes best leuk 
zijn. Om even te vergeten dat je oud 
bent. En zal doodgaan. °°° Alle vrijge-
zellen die vrezen om weer een einde-
jaarsperiode zonder liefde te moeten 
doorworstelen: er is nog hoop. Vanaf 
9 december is de openlucht ijspiste op 
het Braunplein weer geopend. Bestaat 

er een betere wijze om paringsdansen 
uit te voeren dan op een hoop haastig 
bijeengesmeten kunstijs? Hopeloos 
slechte schaatsers en rolstoelpatiënten 
hoeven trouwens niet te vrezen, er is 
niets ontwapenender dan een beer van 
een vent die keer op keer de zwaarte-
kracht uittest. Het gelach dat oprijst als 
je bij de zoveelste poging om met een 
gescheurde knie van het ijs te geraken 
weer huilend neerzijgt, is trouwens niet 
om jou. Waarschijnlijk stond  Geert 
Hoste  gewoon net in het publiek. °°° 
Smijt een hoop afgeleefde tuinhuisjes 
samen. Zet er een tafel voor die je met 
knutselwerkjes bedekt waarvoor je je 
zesjarig zoontje drie weken in een coma 
zou slaan, als hij er ooit zo eentje zou 
maken. Overgiet dan alles met sloten 
glühwein. Om de een of andere reden 
vindt de Belg het nog steeds leuk om in 
putje winter kerstmarkten af te schui-
men. Iedereen die zijn of haar volkse 
roots niet wil kwijtspelen en euforisch 
wordt van kerstverlichting, het is het op 
Sint Baafsplein te doen. °°° Mensen van 
het type dat de geboorte van Jezus niet 
viert en eens wil zien hoe de familiele-
den het stellen: in het Caermersklooster 
loopt nog tot 8 januari ‘INSIDE, gevan-
genissen in België’, een fototentoonstel-
ling over ’s lands goedkoopste hotels. 
Het is wel zonde dat private instellingen 
van hobbyisten, zoals die in Marcinelle, 
volkomen genegeerd werden. °°° Big it 
up for 2Pac and Biggie. Rest in peace, 
homeboys.  

  Axel en Andreas 

Kort mijn kloten
KORT
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EDITO

De studenten van de UGent zijn geen makke lammetjes. Dat is het minste dat 
je kan zeggen als je hun reactie op de intussen roemruchte praktijken van prof. 
Vandamme in acht neemt. De Gentse student durft niet alleen te denken, hij 
durft zich ook massaal te roeren als hij met onrecht en straffeloosheid aan zijn 
geliefde universiteit wordt geconfronteerd. 

Verontwaardigde kreten van de studenten vielen dan ook niet volledig in do-
vemansoren. Dat prof. Vandamme vorige week aankondigde op vervroegd 
pensioen te gaan, was ongetwijfeld het rechstreeks gevolg van het studenten-
protest. De onheilsprofeten die al jaren schreeuwen dat de huidige generatie 
jongeren cynisch en conformistisch geworden is, lijken dus lik op stuk te krij-
gen.

En toch is er weinig reden tot vreugde, daarvoor blijven nog veel te veel vragen 
onbeantwoord. Wat staat er te gebeuren met alle bedrijfjes en vzw’s van prof. 
Vandamme die nog steeds banden onderhouden met de UGent? Waarom was 
er zo’n hetze nodig voor het bestuur het heft in handen nam? Zal de univer-
siteit de moed hebben om eens goed in eigen boezem te kijken en zich af te 
vragen hoe zo’n misstanden zo lang ongestraft konden blijven?

Ook de manier waarop Vandammes aftocht geregeld werd, laat een wrange 
nasmaak na. Op 18 november 2005 aanvaardde de Raad van Bestuur het ont-
slag van de omstreden prof. Tijdens diezelfde zitting gaf ze de man echter ook 
het recht om de titel “professor emeritus” te dragen. Die titel is an sich betrek-
kelijk inhoudsloos en komt de iure toe aan iedere academicus die vijfentwintig 
jaar staat van dienst heeft. Proffen zijn nu eenmaal een eerzuchtig volkje en 
een extra titel en bijhorende financiële voordelen slaan ze nooit af. 

Toch weerspiegelt de beslissing van de Raad van Bestuur mooi de dubbelzin-
nige houding van de universitaire gemeenschap. Enerzijds zit men verveeld 
met het wangedrag van de gewiekste collega, maar anderzijds slaagt men er 
niet in om doortastend op te treden uit angst precedenten te scheppen en zo 
in eigen vlees te snijden. Daar zit helaas ook de paradox, want net door dat 
gebrek aan daadkracht bestendigt en minimaliseert men praktijken die de hele 
academische wereld in diskrediet brengen.

Niemand wil prof. Vandamme tot de bedelstaf veroordelen, maar dat neemt 
niet weg dat er serieuze vraagtekens kunnen geplaatst worden bij ‘s mans aca-
demische merites. Iemand die in zijn lessen niet alleen beweert dat de mens 
verantwoordelijk is voor het uitsterven van de dinosauriërs, maar daarenbo-
ven ook jarenlang louche zaakjes gerund heeft in de gebouwen van zijn alma 
mater, hoort toch niet op zo’n eervolle manier de laan uitgestuurd te worden? 

Dat dacht ook Olivier Pintelon, studentenvertegenwoordiger in de Raad van 
Bestuur. Toen het emeritaat op tafel kwam, liet hij het tot een stemming ko-
men door de opportuniteit ervan openlijk te bekritiseren. “Want”, stelt hij, “als 
je een emeritaat aan prof. Vandamme toekent, aan wie zal je het dan ooit wei-
geren?” Een antwoord als “aan de arme ziel die weinig of geen invloedrijke 
connecties heeft”, komt waarschijnlijk erg dicht in de buurt van de waarheid.

Is het niet Fernand?

Matthias Jacxsens
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INTERVIEW: FRANK VANDENBROUCKE

 In uw toespraak tijdens de ope-

ning van het academiejaar had 

u het over responsability en ac-

countability als taak van de uni-

versiteit in de maatschappij. Kan 

u dat verduidelijken? 

 De universiteit moet op drie stevige 
poten steunen: onderwijs en opleiding, 
onderzoek, en maatschappelijke dienst-
verlening. In z’n geheel moet dat ervoor 
zorgen dat de universiteit een kritische 
actor is binnen de samenleving, een 
instelling waarin aan kritische reflectie 
over de samenleving wordt gedaan. Die 
rol moet dan steunen op de drie poten 
die ik daarnet vernoemde. Op het vlak 
van onderwijs en opleiding moet de 
universiteit de rol van medegangmaker 
van een nieuwe golf van democratise-
ring spelen.

Pijlers
Ik zeg wel uitdrukkelijk: medegang-
maker, want die democratisering zal er 
ook moeten komen via de professionele 
bachelor of via academische bachelors 
en masters buiten de universiteiten. Ik 
denk dat de associaties daarin een be-
langrijke rol te spelen hebben. Ik denk 
dat wij nog heel wat talenten onvol-
doende ontwikkelingskansen bieden, 
ook in het Vlaanderen van vandaag. En 
daar ligt de rol van de universiteit op so-
ciaal vlak: de verantwoordelijkheid om 
zoveel mogelijk jonge mensen de kans 
te bieden om onderwijs van hoge kwa-
liteit te volgen. Noem het gerust gelijke 
kansen op topkwaliteit. Samengevat: als 
je naar de slagwoorden van mijn visie 
op academisch onderwijs vraagt, geef 
ik de drie voornoemde pijlers, ingebed 
in een geest van kritische reflectie over 
de samenleving. En als je mij naar de 
sociale rol van de universiteit vraagt 
dan antwoord ik dat de universiteit me-
degangmaker moet zijn van een nieuwe 
golf van democratisering, door écht ge-
lijke kansen te bieden op onderwijs van 
topkwaliteit. 

 U heeft het over het belang van 

kritische reflectie, maar een 

veelgehoorde kritiek van acade-

mici is dat het BaMa-systeem net 

die kritische reflectie enigszins 

afgestompt heeft, ten voordele 

van pragmatische, praktische 

vakkennis. 

 Ik begrijp niet echt waarom dat zo zou 
moeten zijn. De academische bache-
lor heeft immers de bedoeling om een 
brede basis te scheppen. En van de 
master verwachten we ook dat het een 
opleiding is die de bagage moet bieden 
om kritisch te reflecteren. Wanneer je 
daarbij neemt dat ook hogescholen met 
twee cycli de opdracht meekrijgen om 
academische masters aan te bieden, dan 
denk ik dat de kritische reflectie eerder 
stérker geworden is in vergelijking met 
vroeger. Je moet dit ook bekijken over 
het hele domein van het academisch 
onderwijs: als we ook in de hogescho-
len van twee cycli academische oplei-
dingen willen, dan wil je ondermeer 
een kritische onderzoeksingesteldheid 
bekomen bij de studenten die daar af-
studeren.

Ik kan anderzijds wel begrijpen dat 
sommigen menen dat de mogelijkheid 
die nu bestaat om van een professio-
nele bachelor over te stappen naar een 
academische master naar inhoudelijke 
verarming leidt, maar ik denk dat niet. 
Vooreerst omdat ik denk dat mensen 
zeer veel, ook kritische reflectie, kun-
nen leren uit de praktijk. Het komt er 
volgens mij dan ook op aan om mensen 
die een dergelijke overstap maken de-
gelijk te wapenen om een academisch 
fundament te leggen. Ik geloof sterk in 
zo’n getrapt systeem, waarin je mensen 
toelaat over te stappen uit een professi-
onele opleiding, met eventueel tussenin 
ook nog een werkervaring, naar een 
academische opleiding. Het is natuur-
lijk aan de hogescholen en universitei-
ten om ervoor te zorgen dat academi-

sche aspect ook inhoud heeft. En daar 
zullen we de lat ook hoog leggen, zowel 
voor de hogescholen als voor de asso-
ciaties.  

 Academisering
U haalt nu het academiserings-

proces aan. Ziet u dat op termijn 

uitmonden in een gelijkschake-

ling van universiteiten en hoge-

scholen? 

 (schalks lachje) Zowel universiteiten 
als hogescholen moeten academische 
opleidingen organiseren. Daarmee wil 
ik echter niet gezegd hebben dat de uni-
versitaire en de twee-cycli opleidingen 
zullen fusioneren. We weten allemaal 
wel dat het hier om heel erg verschil-
lende profielen gaat. Maar het niveau 
moet wel gelijkgeschakeld worden. De 
associaties hebben daarin een belang-
rijke rol te spelen, en ik sta erop dat we 
dit ook zeer kritisch bekijken. Het suc-
ces van deze hervorming zal ook nood-
zakelijk maken en afgemeten worden 
aan het feit dat bepaalde opleidingen 
aan de hogeschool de kwalificatie “aca-
demisch” uiteindelijk niet zullen halen. 
Zo streng moeten we durven zijn. 

 De associaties worden nu vooral 

langs ideologische lijn gevormd, 

maar het idee leefde ook om ze 

op regionale leest te schoeien. Is 

dat idee finaal opgeborgen? 

 Om te beginnen: dat is een beslissing 
uit de vorige legislatuur, en ik denk 
niet dat het goed is om steeds terug te 
komen op het verleden. De beslissing 
over de structuur van de associaties is 
genomen, en die laat inderdaad toe dat 
associaties zich niet beperken tot één 
regio. Eerlijk gezegd heb ik daar ook 
geen enkel principieel probleem mee. 
We moeten net oppassen met een regi-
onale benadering van de academische 
ontwikkelingen. Dat is immers niet per 
definitie de goeie benadering. Iets he-
lemaal anders is de dienstverlening op 
sociaal vlak: daar heb je wel een regi-
onale samenwerking nodig. Ik zou het 
afkeuren dat studenten bijvoorbeeld in 
Gent, waar dit heel actueel is, moeten 
kiezen tussen instellingen van verschil-
lende associaties op basis van loven en 
bieden met sociale voordelen. Dáár heb 
je afstemming nodig. Daarom vraag ik 
ook dat we snel tot regionaal overleg 

Minister Vandenbroucke spaart de roede niet

De transfer van de Federale naar de Vlaamse regering heeft 
Frank Vandenbroucke geen kwaad gedaan. De muren van 
het ministerie van Onderwijs blinken, de gangen galmen, 
en de rode werkmier blaakt van ijver. Een tsunami raast 
door het onderwijslandschap, maar gelukkig is Schamper 
uw gezapig drijvend golfplaatdak. Een interview.
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INTERVIEW: FRANK VANDENBROUCKE

“De UGent moet in eigen boezem kijken”
komen over de sociale sector binnen 
de verschillende associaties. Overleg 
dat ook de associatiegrenzen overstijgt, 
uiteraard. Ik vraag om regionaal over-
leg met betrekking tot de sociale sector, 
maar ik vraag niet dat het universitaire 
landschap op regionale basis gereorga-
niseerd wordt. Je zou wel gek moeten 
zijn om in het Europa of de globalise-
rende wereld van vandaag weer regio-
naal te gaan denken. 

 Maar u bent toch niet zo naïef om 

te denken dat er geen naijver zal 

ontstaan tussen de associaties? 

 Maar er mag naijver zijn! 

 Maar die kan ook negatief wer-

ken. 

 Goed ja. (lachje) Naijver die over de 
kwaliteit van het onderwijs gaat mag er 
zijn. Net zoals naijver over de kwaliteit 
van het onderzoek. Ik ben er alleen niet 
voor dat men gaat opbieden met sociale 
voordelen. Daarvoor heb je duidelijke 
afspraken nodig. Maar het is niet nodig 
om ons universitaire en hogescholen-
landschap gaan indelen in sub-regio’s.  

 Vijfjarige Masters
Engels wordt meer en meer een 

gangbare onderwijstaal tijdens 

de universitaire lessen. Hoe staat 

u daar tegenover? 

 Wel, (aarzelt even) ik heb er zelf geen 
enkel probleem mee dat men in het En-

gels lesgeeft. Maar er is in Vlaanderen 
een grote historische gevoeligheid. Ik 
denk dat we moeten garanderen dat ie-
dereen een diploma kan behalen in het 
Nederlands. Iets helemaal anders is na-
tuurlijk het gegeven dat je Engelstalige 
opleidingen moet aanbieden als je wil 
meespelen op het academische wereld-
toneel. Daar bestaat ook regelgeving 
rond, en ik stel vast dat er momenteel 
niet echt een meerderheid bestaat om 
die regelgeving te veranderen.  

 Er is sprake van vijfjarige mas-

ters, en die komen er waarschijn-

lijk ook wel… 

 (onderbreekt) Niet zomaar, hoor. Het 
is inderdaad zo dat faculteiten we-
tenschappen en biomedische weten-
schappen vragen of zij een tweejarige 
mastersopleiding mogen inrichten. Ik 
heb daar niet automatisch ja op gezegd, 
maar ook niet a priori neen. Ik begrijp 
dat je in Europees verband gelijke tred 
moet houden met wat er in de buur-
landen gebeurt. Anders riskeert men 
dat Vlaamse diploma’s in waarde zullen 
dalen tegenover die van andere landen. 
Dat moeten we absoluut vermijden. Er 
waren ook een aantal studie-organi-
satorische argumenten, die te maken 
hadden met de aard van de studie, die 
ik niet zinloos vond.

Ik heb daarover gesproken met de rec-
toren, en ik heb daar ook een aantal 
voorwaarden aan verbonden. Om te 
beginnen heb ik duidelijk gemaakt dat 
ik niet wil dat de feitelijke studieduur 

in ons land verlengd wordt. Ik verwacht 
van hen dan ook een aantal maatrege-
len die de feitelijke studieduur inkorten, 
bijvoorbeeld door een aantal manama’s 
te laten indalen. We hebben overigens 
hetzelfde gezegd over de lerarenoplei-
ding: op zijn minst het theoretische ge-
deelte van de lerarenopleiding zou moe-
ten indalen in die tweejarige master, 
zodat die lerarenopleiding een bewuste 
keuze van de student wordt.  Ten twee-
de heb ik gevraagd dat de doctoraten 
van studenten die een tweejarige mas-
ter zouden doen voldoende snel klaar 
zouden geraken. Ik denk dat, als je zo’n 
tweejarige master achter de rug hebt, je 
uitgerust moet zijn op een relatief korte 
termijn een doctoraat af te leveren. Ik 

(F
ot

o:
 K

ar
el

 D
ek

nu
dt

)



6

heb daar geen harde maatregelen rond 
geformuleerd, maar ik verwacht toch 
van de universiteiten dat ze een inspan-
ning zouden doen. Ten derde hebben 
we gezegd aan de universiteiten dat ze 
de capaciteit moeten hebben om die 
tweejarige masters te bemannen met 
voldoende onderwijspersoneel, zodat 
de opleiding niet verwatert.

  Ten laatste: meer in het algemeen wil ik 
dat hogescholen en universiteiten een 
inspanning doen om studenten vol-
doende snel hun studie te laten afwer-
ken. Dat is hier en daar een bijzonder 
controversieel punt, maar ik vind dat 
uitermate belangrijk. Door het water-
valsysteem laten we enorm veel jonge 
mensen definitief mislukken of erg veel 
tijd verliezen voor ze hun diploma ha-
len. Ik vind dat onaanvaardbaar. Hoge-
scholen en universiteiten moeten een 
serieuze inspanning doen om jonge 
mensen goed te doen kiezen en, als ze 
niet goed gekozen hebben, zich snel te 
herpakken. Ik wil dan ook een deel van 
de financiering van hogescholen en uni-
versiteiten daarvan laten afhangen.  Om 
dan terug te komen op de vraag over 
de tweejarige masters: ik wil tweejarige 
masters toelaten, maar dan in een ka-
der waarin ik verschillende maatrege-
len ontwikkel die feitelijke verlenging 
van de studieduur moeten tegengaan 
of zelfs leiden tot een globale inkorting 
van de studieduur. 

 Standaarden
Vreest u dan niet dat univeritei-

ten hun standaarden zullen laten 

dalen om studenten toch maar 

binnen de termijn te laten afstu-

deren? 

 Wij gaan er van uit dat de procedures 
en standaarden die gebruikt zullen 
worden bij de accreditatie en de visita-
ties sterk genoeg zijn om te vermijden 
dat men gemakkelijke examens begint 
op te stellen. Maar natuurlijk moeten 
wij hier op letten.  

 Zorgt de bamastructuur er niet 

voor dat mensen met minder fi-

nanciële middelen sneller naar 

de arbeidsmarkt zullen trekken? 

Wat denkt u bijvoorbeeld van een 

Scandinavisch model, waarbij stu-

denten een studieloon krijgen? 

 Je moet goed weten welke keuze je 
maakt, en wat je prioriteiten zijn. Als je 
ons systeem vergelijkt met het Ameri-

kaanse, dan stellen wij duidelijk dat elke 
hogeschoolopleiding, elke academische 
opleiding in Vlaanderen een vergelijk-
baar hoog kwaliteitsniveau moet halen. 
Wij wensen geen waaier aan te bieden 
die loopt van “zeer mager” naar “we-
reldklasse”. Wij wensen onze lat over 
de gehele lijn zeer hoog te leggen. En 
daar hebben we ook overheidsgeld voor 
over. Maar dan moet je ook goed weten 
tot waar je dat engagement aangaat. Wij 
gaan dat engagement aan tot en met het 
masterniveau. Vanaf dat punt ontstaat 
er een verantwoordelijkheid voor de 
instellingen en individuen die verder 
willen gaan, denken wij.  

 De Lissabon-akkoorden schrijven 

voor dat Europa één van de meest 

competetieve economieën van de 

wereld moet worden. Kwatongen 

beweren dat de politiek van Bar-

roso en co een stap richting een 

asocialere maatschappij met een 

grotere kloof tussen arm en rijk 

is. Welke rol speelt een socialisti-

sche minister van onderwijs bin-

nen deze evolutie?  

 Ik zal eerst een antwoord geven op wat 
je zegt over Barrroso. De Lissabondoel-
stellingen zijn volgens mij absoluut 
noodzakelijk. De bedoeling is dat we 
in Europa meelopen met de ontwikke-
lingen in de wereld, en waar mogelijk 
mee voorop lopen, maar dan met een 
samenleving die toch haar sociale sa-
menhang Onderwijs speelt daarin een 
cruciale rol, niet alleen bij het ontwik-
kelen van een hoog kennisniveau, maar 
ook om iedereen toegang heeft tot die 
kennis te verschaffen. Dat betekent dat 
je jonge mensen die het geld, de rela-

ties en het cultureel kapitaal niet van 
huis uit meegekregen hebben een on-
derwijskapitaal aanbiedt. Dat moet na-
tuurlijk een onderwijskapitaal met een 
zekere waarde zijn, een waarde die ook 
erkend en herkend wordt in Vlaande-
ren en heel Europa. Mijn oproep voor 
een tweede democratiseringsgolf bin-
nen het hoger onderwijs is gemotiveerd 
vanuit de ambitie om van de kenniseco-
nomie een sociale kenniseconomie te 
maken, waartoe iedereen ook toegang 
heeft.  

 Vandaar de grote nadruk die u 

legt op gelijke kansen? U wil er 

ook een deel van de financiering 

van laten afhangen. 

 Ik stel inderdaad voor dat we in ons 
financieringssysteem verschillende 
klemtonen leggen die gelijke kansen 
en kwaliteit bevorderen. We moeten 
bijvoorbeeld nadenken over de vraag 
hoe we studenten kunnen helpen bij 
het slagen in hun opleidingen. Daarom 
wil ik het debat over outputfinanciering 
ook enigszins opporren. Democrati-
sering slaat niet enkel op het openen 
van de deur naar de academische op-
leiding, democratisering heeft ook te 
maken met het feit of je ook met een 
diploma terug uit die deur komt. De-
mocratisering heeft alles te maken met 
slaagkansen. Dus je moét de hogescho-
len en universiteiten aanzetten om de 
slaagkansen te verhogen. Dan moeten 
ze investeren in ondersteuning, be-
geleiding bij studiekeuze en voortdu-
rende inspanningen voor studenten. 
Ik vind dat universiteiten op dat vlak 
meer inspanningen moeten leveren 
dan vandaag.   Ten tweede hebben we 

“Je moet inderdaad een minimale omvang hebben om een universitaire instelling of 
hogeschool te zijn.”

INTERVIEW: FRANK VANDENBROUCKE

(Foto: K
arel D

eknudt)
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voorgesteld om de financiering afhan-
kelijk te maken van een aantal duidelijk 
omschreven inspanningen die universi-
teiten en hogescholen leveren bovenop 
hun reguliere werking, waarbij ze een 
aantal maatschappelijke doelstellingen 
– zoals gelijke kansen – helpen waar-
maken. We hebben daarvoor een verre-
gaand voorstel neergelegd, waarbij we 5 
% van de enveloppe zouden afzonderen 
en uitkeren aan de instellingen in func-
tie van duidelijke overeenkomsten, in-
stelling per instelling, over wat ze kun-
nen doen om de speerpunten van het 
beleid waar te maken.  

Bibberen
 De nieuwe financiering werkt 

volgens een kliksysteem waarbij 

de financiering van het studen-

tenaantal afhankelijk gemaakt 

wordt. Maar minimum van 2000 

studenten. Wij konden de KUB tot 

in Gent horen bibberen. 

 Maar in Gent bibberde men toch niet? 

 Wij bibberen nooit. 

 (algemene hilariteit onder de aanwezi-
gen) Tja, je moet inderdaad een mini-
male omvang  hebben om een universi-
taire instelling of hogeschool te zijn. Dat 
heeft alles met kwaliteit te maken. Als je 
geen minimale omvang hebt als oplei-
ding… (aarzelt even) Laat ik me anders 
uitdrukken, want er zijn uiteraard kwa-
liteitsvolle kleinschalige opleidingen. 
Maar wanneer er teveel versnippering 
is, dan zal je aan kwaliteit inboeten. Laat 
mij een sloganeske boutade gebruiken: 
wij hebben in Vlaanderen onvoldoende 
kernfysici om in elke stad een faculteit 
kernfysica in te richten. Onze capaci-
teit om opleidingen te omkaderen met 
goeie proffen en docenten is beperkt. 
Dus je mag je opleidingen niet versnip-
peren. En kleine opleidingen dragen 
bij tot versnipperingen tenzij ze zeer 
gespecialiseerd zijn. Daarom zeggen 
wij: je moet een minimale omvang heb-
ben, en als je die niet haalt krijg je ook 
de basissokkel niet die elke universiteit 
krijgt. We maken dus de financiering 
in belangrijke mate afhankelijk van het 
aantal studenten, en afhankelijk van je 
inspanning om je als instelling te con-
centreren op opleidingen. Als je je mid-
delen enorm versnippert, binnen een 
instelling, dan bewijs je geen dienst aan 
de samenleving. Dat heeft eigenlijk niet 
zoveel te maken met besparing, maar 
meer met kwaliteit van onderwijs. 

 Bent u niet bang dat door een 

financiering volgens studenten-

aantal de strijd om de student 

zal escaleren? Gent was gecho-

queerd toen Leuven met een re-

clamecampagne begon, maar een 

jaar later had de UGent haar ei-

gen campagne. 

 Ja, maar je moet een evenwicht vinden. 
De uiterste posities zijn in deze nooit 
goed. Ik vind dat er wel een beetje strijd 
om de student mag zijn, maar ander-
zijds moet het financieringssysteem 
ook aanmoediging tot samenwerking 
bevatten. Wij willen universiteiten en 
hogescholen aanmoedigen om samen-
werkingsverbanden aan te gaan, en 
hen financieel belonen wanneer ze dit 
ook daadwerkelijk doen. Ik denk dat 
de nota over de financiering die we nu 
neergelegd hebben de universiteiten de 
mogelijkheid geeft om op uiteenlopen-
de manieren aan middelen te winnen: 
universiteiten kunnen ook beloond 
worden voor hoogstaand onderzoek, 
of voor hun inspanningen rond gelijke 
kansen. Misschien zullen sommige in-
stellingen excelleren in onderzoek, an-
deren in het aantrekken van studeren 
en anderen weer in het bevorderen van 
gelijke kansen en het ontwikkelen van 
projecten waar we geld veil voor heb-
ben. Dat evenwicht is dus een mooi 
evenwicht… (een ijverige jonge kabi-
netard die naast Vandenbroucke zit, was 
al de hele tijd aantekeningen aan het 
maken, die hij daarna naar de minister 
doorschoof. Vandenbroucke zwicht uit-
eindelijk.) Tom, wat staat er op dat pa-
piertje, en wat wil je dat ik zeg? Zeg het 
anders misschien zelf?  

Tom Dekeyzer: Wel, ik wou zeggen 
dat het systeem universiteiten net ont-
moedigt om die allerlaatste student te 
proberen binnenhalen, omdat het ook 
afhankelijk is van de output.

  Vandenbroucke: Het is eigenlijk een 
kwestie van evenwicht. Checks and 
balances. En we zitten nog niet aan het 
eind van die discussie.  

 De Universiteit Gent voelt zich 

enigszins gepakt omdat de finan-

ciering gedeeltelijk van de BOF-

sleutel zal afhangen. De UGent 

is jarenlang ondergefinancierd, 

waardoor ze gewoon ook niet de 

mogelijkheid hadden om hun we-

tenschappelijke output op een 

degelijk niveau te brengen. 

 Ik vind dat argument niet onjuist. Gent 
heeft niet ten onrechte gelijk gekregen 
van het arbitragehof wat betreft het on-
voldoende studentafhankelijk zijn van 
de financiering. We compenseren Gent 
daarvoor al een beetje, maar ik geef 
meteen toe dat dit slechts gedeeltelijk 
is. Daarenboven zal de nieuwe financie-
ring zal duidelijk meer studentgebon-
den zijn, en dat is goed nieuws voor de 
studenten van de Universiteit Gent. De 
BOF-sleutel is echter een ander verhaal, 
dat te maken heeft met de kwaliteit van 
wetenschappelijk onderzoek, en ik vind 
dat men daarvoor in Gent in eigen boe-
zem moet kijken. Dat men het op dat 
vlak niet zo goed deed heeft alles te ma-
ken met beleid. 

Koerswijziging
Ik denk dat de vorige rector daarin een 
belangrijke koerswijziging tot stand 
heeft gebracht, en er gaat nu ook meer 
aandacht naar de kwaliteit van weten-
schappelijk onderzoek en wetenschap-
pelijk onderzoek tout court. Ik ga er van 
uit dat de huidige rector dat voortzet, 
en dat is een keuze die men moest ma-
ken. Met of zonder onderfinanciering, 
men heeft aan de UGent wetenschap-
pelijk gedurende een bepaalde periode 
te weinig als prioriteit gesteld. Dat is 
de voorbije jaren op een zeer goeie en 
kordate manier bijgestuurd, en ik heb 
er alle vertrouwen in dat we daar de re-
sultaten van zullen zien. 

 De vorige rector, André De Leen-

heer, was erg sterk in gewaagde 

oneliners. Eéntje daarvan: “het 

Leuvense model is gebaseerd 

op macht en politiek, het Gentse 

op kwaliteit.” En dat zou ook de 

reden zijn waarom Leuven meer 

macht heeft: omdat ze meer poli-

tieke invloed… 

 (onderbreekt) Maar, mijn kabinet zit 
vol Gentenaars! 

 Toch, men durft al eens in de 

wandelgangen “Vandenbroucke 

en Leuven…” kuchen. 

 Jamaar, kom, ja. Allez, allez. Ik weet 
echt niet hoe dat komt. Tijdens mijn 
vorige politieke mandaten zaten mijn 
kabinetten ook vol Gentenaars. En dat 
is nu niet anders. Dus jullie hebben 
niet te klagen over invloed en toegang. 
Volgens mij ergert het de hogescholen 
en universiteiten dat ik een debat over 

INTERVIEW: FRANK VANDENBROUCKE

» Vervolg op p. 11
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Nothing really ends

Het was de week van de pragmatische oplossingen voor het Bestuurscollege. Niet alleen legde 
het zich neer bij de zwakke sanctie tegen de frauderende professor  Vandamme , om ver-
volgens de deur naar zijn ontslag wagenwijd open te zetten. (Zie ook pagina 15.) Ook bij de 
langverwachte beslissing in het ALS-dossier werd een fijne middenweg bewandeld. 

 Even het geheugen opfrissen. Telkens 
wanneer er een mandataris van het 
Vlaams Blok/Belang door een studen-
tenvereniging werd uitgenodigd om 
aan de univ te komen spreken of debat-
teren, stond dat garant voor een hoop 
heibel. De extreems links ALS (Actief 
Linkse Studenten) beloofden daar ac-
tie tegen te ondernemen, met alle ge-
volgen vandien. Zo kwam een peloton 
gemaskerde linkse studenten tegenover 
een legioen van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond (KVHV) te 
staan, toen deze laatste  Frank Van-
hecke  had uitgenodigd. Temidden van 
de twee stond een politiecordon. En het 
auditorium van de Universiteitstraat, 
waar het debat had moeten plaatsvin-
den, bleef veilig afgesloten. 

 Het is niet dat het protest altijd tot die 
proporties escaleerde, maar omwille 
van de ‘dreiging van geweld’ gaf men 
geen toestemming meer voor gespreks-
avonden of discussies met VB’ers in 
universiteitsgebouwen. De Raad van 
State vond in maart 2004  echter “dat 
(de universiteit) beroept dient te doen 
op de politie om de orde te handhaven 
in plaats van het debat te verbieden” en 
veroordeelde de UGent in een niet mis 
te verstaan arrest. Toch veranderde die 
haar beleid niet.  

 Dan maar actie op een ander terrein, 
dachten enkele politieke studentenver-
enigingen, en ze dienden in het Politiek 
Filosofisch Konvent (PFK) een motie 
van wantrouwen tegen de ALS in. Die 
werd nipt weggestemd, vooral omdat de 
linkse verenigingen vreesden zonder de 
ALS hun overwicht in het PFK te ver-
liezen. Met de motie van wantrouwen 
van tafel, startte studentenbeheerder  N
icholas Courant  een schorsingsproce-
dure tegen de ALS. Het reglement ver-
biedt immers dat verenigingen elkaars 
activiteiten verhinderen.  

 Zowel de Sociale Raad als de juridische 
dienst van de UGent gaven een posi-

tief, maar niet-bindend advies over de 
schorsing, terwijl de ALS zoveel moge-
lijk sympathisanten opriep hen met een 
e-mail actie te steunen. De zaak werd 
enkele keren uitgesteld, maar uiteinde-
lijk hoorde het Bestuurscollege op 10 
november zowel Courant als twee Ac-
tief Linkse Studenten, en velde ze haar 
oordeel. Of net niet. 

 Salomon en Damocles 
 Het reglement liet niet veel ruimte: of-
wel lagen de ALS volledig buiten, of-
wel werd de zaak geseponeerd en was 
er voor hen geen vuiltje aan de lucht. 
Toch vond het Bestuurscollege een 
compromisoplossing, door haar oor-
deel uit te stellen tot onbepaalde datum. 
In praktijk wil dat zeggen dat de ALS 
voort mag blijven bestaan als erkende 
vereniging aan de universiteit. Zodra 
ze echter (nog eens) over de schreef 
gaan, kan het Bestuurscollege de zaak 
agenderen en op de eerstvolgende ver-
gadering beslissen hen te schorsen. In 
de wandelgangen valt te horen dat het 
college in zo’n geval geen twee keer zal 
moeten nadenken. Het zwaard hangt 

hen dus boven het hoofd. 

 Het had nochtans een pak erger kun-
nen aflopen voor de rakkers van de 
ALS. Toen ze door het Bestuurscol-
lege werden gehoord, konden ze maar 
moeilijk afstand nemen van het idee 
om een debat met een extreemrechts 
figuur te blokkeren – iets dat ze aanzien 
als hun goed recht. Zelfs wanneer hen 
rechtstreeks de vraag werd gesteld of ze 
in de toekomst nog blokkades zouden 
opwerpen, antwoordden de twee verte-
genwoordigers ontwijkend. “We willen 
het debat daar niet toe verengen”, klonk 
het. 

 Dezelfde uitleg krijgen we te horen 
wanneer we na veel proberen iemand 
van de ALS aan de lijn krijgen. (Het 
is altijd zo moeilijk die jongens te be-
reiken, dat een allusie op prérevoluti-
onaire ondergrondse communistische 
cellen zich opdringt.) Toch is men in de 
toekomst geen blokkades van plan. “We 
zullen wel protestacties houden. Zo zul-
len we naar de plaats van het debat gaan 
en daar aanwezig zijn, zonder de boel te 

Beslissing maar geen einde in de procedure tegen Actief Linkse Studenten

Nodig eens een Vlaams Belanger uit

 Met alle heisa over de ALS zou 
een mens bijna vergeten waar 
alles mee begon. Mag iemand 
van het Vlaams Belang in een 
zaal van de universiteit zijn zegje 
komen doen? Een commissie 
van wijzen werkt aan een reeks 
richtlijnen over dit gevoelige on-
derwerp. Die worden tegen het 
voorjaar van 2006 verwacht. Toch 
is in het beleid van de UGent al 
een verandering merkbaar. 

 Op 6 oktober had het KVHV 
onder andere  Gerolf Annemans  
uitgenodigd. Die werd uitein-
delijk vervangen door  Hugo 
Coveliers , omdat men anders 
geen auditorium kreeg. En-
kele weken later hield het LVSV 

echter haar openingsdebat met 
de fractieleiders uit De Kamer, 
waaronder diezelfde Annemans. 
De universiteit noch de intus-
sen beruchte linkse vereniging 
protesteerde. De CDS plande 
onlangs een debat tussen  Frank 
Vanhecke  en  Jozef De Witte  van 
het Centrum voor Gelijke Kan-
sen en Racismebestrijding. Dat 
ging uiteindelijk niet door, maar 
zeker is wel dat de universiteit 
het gebruik van een auditorium 
toestond. 

  (jR) 

HARD NIEUWS
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HARD NIEUWS

 Het zit zo: sinds dit jaar is 
de opleiding kinesitherapie 
een gemeenschappelijke 
opleiding van de UGent en 
de Arteveldehogeschool. 
Concreet komt het erop 
neer dat studentjes kine zo-
wel aan de Ugent als aan de 
hogeschool zijn ingeschre-
ven. Een gevolg hiervan is 
dat die studenten de faci-
liteiten van beide instellin-
gen mogen gebruiken. Dat 
is allemaal afgesproken, dat 
is in orde, dat is oké.  

 Maar wat als die studenten 
een topsportstatuut wil-
len? Iedereen die aan de 
UGent studeert en sport 
doet aan hoog niveau, kan 
zo’n statuut aanvragen. 
Topsportende studenten 
kunnen immers van een 

aantal voordelen genieten, 
waaronder de mogelijk-
heid om de examens meer 
te spreiden. Daarnaast 
kunnen ze van veel grotere 
mogelijkheden genieten 
bij het gebruiken van de 
sportfaciliteiten van de 
UGent. Topzwemmers kun-
nen bijvoorbeeld een eigen 
baan krijgen in het GUSB-
zwembad. Allemaal van die 
zotte shit. 

 Een probleem rijst echter 
als een student kinesithe-
rapie een topsportstatuut 
aanvraagt bij de Artevel-
dehogeschool. Mag die 
dan gebruik maken van de 
faciliteiten die de UGent 
aanbiedt aan topsporters? 
Een vriendelijk mens zou 
minzaam glimlachend in-

stemmen. Maar het is hier 
Leuven niet, want al dat 
katholiek gezeik over naas-
tenliefde geldt hier niet. Er 
bestaat immers iets als de 
Vlaamse en Belgische uni-
versitaire kampioenschap-
pen. Een kinesitherapiestu-
dent met topsportstatuut 
bij de Arteveldehogeschool 
zou dan kunnen uitkomen 
tegen studenten van de 
UGent. En dat terwijl hij of 
zij zich continu heeft kun-
nen trainen aan onze faci-
liteiten. Het is een beetje 
zoals Afghaanse rebellen 
trainen en bewapenen om 
er dan tien jaar later plots 
zelf tegen te vechten. Totaal 
absurd. 

 Dat is dan ook de me-
ning van Jan Bonnarens, 

afdelingshoofd Sportvoor-
zieningen. Hij vindt de 
hele situatie te gek voor 
woorden. ‘De studenten 
kine moeten kiezen als ze 
een topsportstatuut willen. 
Ofwel bij de Arteveldeho-
geschool, ofwel bij ons. 
Maar als ze voor dat eerste 
kiezen, moeten ze er niet 
op rekenen om dezelfde 
voordelen te krijgen van 
een UGent-topsporter’. 

 Of het zo ver zal komen, is 
nog af te wachten. Op dit 
moment zijn de statuut-
aanvragen van een vijftal 
studenten kine nog in 
behandeling, zowel bij de 
UGent als de Arteveldeho-
geschool. De onfortuinlijke 
zielen die bij die laatste 
instelling hun topsportsta-
tuut hebben aangevraagd, 
zullen het zich alleszins 
snel beklagen. Onze alma 
mater laat niet met zich 
sollen. 

  AJHdB 

They took our jobs!
Vlaanderen en Wallonië. West- en Oost-Duitsland. UGent en de Arteveldehoge-
school. Het lijstje geldstromen blijft maar aangroeien. 

blokkeren.” Dat wordt interessant. 

 Reacties allerhande 
 Dat ze er makkelijk van afkomen, wil-
len de linkse studenten niet horen. 
“Voor ons is er eigenlijk niets opgelost, 
want de eindbeslissing is nog niet geval-
len.” Dan komt een vertederend stukje 
naïviteit: “Wij nemen aan dat het Be-
stuurscollege de zaak binnenkort op de 
agenda plaatst en dat ze wordt gesepo-
neerd.” De kans dat dat gebeurt, wordt 
door iedereen die in de buurt van de 
Sint-Pietersnieuwstraat rondloopt als 
onbestaande beschouwd. 

 Een groot deel van de leden van het 
college is niet te spreken over de be-
ruchte acties. Langs de andere kant 
vervult de ALS – een keer je de blok-
kades wegdenkt – haar rol als studen-
tenvereniging vrij goed, door bijvoor-
beeld redelijk wat activiteiten voor haar 

leden te organiseren. Een andere factor 
waar het Bestuurscollege rekening mee 
moest houden, was Nicholas Courant. 
Men apprecieerde dat hij als studenten-
beheerder zijn verantwoordelijkheid 
had genomen. De ALS zomaar vrijuit 
laten gaan, zou voor hem gezichtsver-
lies betekend hebben en dat wilde men 
voorkomen. 

 Wat denkt Courant eigenlijk zelf van 
de pragmatische oplossing? “Ik begrijp 
dat het een moeilijke zaak was voor het 
Bestuurscollege en de beslissing heeft 
voor- en nadelen. Toch is het voor 
mij geen voldoende krachtig signaal.” 
Positief vindt hij dat “op een bepaalde 
manier” is getoond dat blokkades niet 
kunnen en dat de impliciete afspraak 
heerst dat de ALS buitenvliegen indien 
de feiten zich herhalen. “Spijtig is dan 
weer dat men niet eiste dat ze publiek 
afstand zouden nemen van hun stand-

punt over blokkades. Zeker gezien de 
mediacampagne die de ALS hebben 
gevoerd, had het Bestuurscollege de 
beslissing mede daarvan kunnen laten 
afhangen.” 

 Wanneer we de verenigingen die eerder 
dit jaar in het PFK actie tegen de ALS 
ondernamen, naar een reactie vragen, 
krijgen we vaak hetzelfde te horen. Zo-
wel CDS als LVSV zeggen dat het hen 
nooit om de ALS als vereniging te doen 
was, maar “wel om de mogelijkheid om 
in alle vrijheid debatten te kunnen or-
ganiseren.” Bij het KVHV probeert men 
nog een one-liner à la  Coveliers  te for-
muleren: “Wij zijn brave katholieken, 
voor ons verdient iedereen een tweede 
kans.” Om daar onmiddellijk aan toe te 
voegen dat men de houding van het Be-
stuurscollege toch te tolerant vindt.  

  (jR) 

Brandstichting De Brug
Vorige week werd een 
poging om studentenhuis 
De Brug voortijdig tot as te 
verwerken, verijdeld door 
twee bezorgde studenten. 
Een onverlaat had een 
brandende prop papier in 
een vuilnisbak gegooid. 
Toen studenten JR en SD 
terugkwamen van hun 

dagelijkse consumptie van 
heerlijke voedingscompo-
nenten in resto de Brug 
merkten ze dat de vuilnis-
bak in kwestie vervaarlijk 
rookte. Met ware doods-
verachting visten ze de 
brandende prop uit de ver-
zameling lege colablikjes 
en smoorden zo de brand 
in haar kiem. Daarna ging 

het duo rustig hun mail 
checken. Minuten later 
donderde HP, medewerker 
van de Dienst Studentenac-
tiviteiten, de trap af, gelokt 
door de brandgeur en de 
hoop op een rijkelijk ge-
vulde barbecue te stoten. 
Ontgoocheld door de ware 
aard van de brandhaard en 
misnoegd over de gemiste 

maaltijd, waarschuwde hij 
de Preventie en Perma-
nentiedienst van de unief 
die terstond erg belangrijk 
kwamen doen. Ondertus-
sen werd klacht ingediend 
bij de politie. Die zegt de 
zaak verder te onderzoe-
ken, maar liegt.

(mj)
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Gent wint bitsige strijd tussen studenten 
om geld voor hun univ

Het was zo mooi begonnen. Halverwege september kondigden de nieuwe rectoren van de UGent en de KUL 
aan de strijdbijl te begraven. Het academiejaar was echter maar een goede maand bezig en de eerste harde 
confrontatie tussen Leuven en Gent was een feit. Niet dat het er bovenhands opzat tussen  Van Cauwenberge  
en  Vervenne , allebei zeer minzame figuren. Neen, het waren de studenten zelf die tegenover elkaar kwamen 
te staan. Het ging dan ook over iets van het grootste belang: geld.

 Het strijdtoneel van dienst is de Vlaam-
se Vereniging van Studenten, die alle 
Vlaamse studentenraden overkoepelt. 
Een niet onbelangrijke vereniging, 
want als de minister van onderwijs de 
mening van de studenten wil horen, 
dan vraagt hij die aan de VVS.  

 Op de bewuste vergadering moesten de 
studenten van de verschillende univer-
siteiten en hogescholen het eens zien te 
geraken over een standpunt inzake de 
nieuwe onderwijsfinanciering. Als het 
om geld gaat, spitst iedereen de oren, 
maar voor de UGent ligt het onderwerp 
extra gevoelig. De laatste 10 jaar is het 
aantal studenten aan onze universiteit 
bijna verdubbeld, maar dat vertaalde 
zich niet in meer geld van de overheid. 
Dat begon zo hard te steken, dat onze 
vorige rector naar het Arbitragehof 
stapte. De UGent kreeg prompt gelijk.  

 De nieuwe financiering van het hoger 
onderwijs die  Frank Vandenbroucke 
— in zijn vrije tijd prof aan de KUL — 
voorstelde, werd in Gent niet bepaald 
met daverend applaus onthaald. Het 
hele systeem hier uit de doeken doen, 
zou ons te ver leiden, dus we beperken 
ons tot enkele puntjes. 

 Een van de goede aspecten was de 
verlaging van het bedrag dat de instel-
lingen krijgen onafhankelijk van het 
aantal studenten dat ze tellen. Een reus 
als de UGent haalt daar voordeel uit, 
omdat het studentenaantal dan zwaar-
der gaat doorwegen in de berekening. 
Veel minder positief was dat men voor 
de onderzoeksgelden van de universi-
teiten zou kijken naar de ‘output’. Als je 
jaren minder geld hebt ontvangen, dan 
zal je ook minder resultaten afleveren. 
Logisch dat dit een van de grote strui-
kelblokken was voor Gent. 

 De Hanzen van Gent 
 Er stond dus heel wat op het spel op 
de VVS-vergadering. De meningen la-
gen ver uit elkaar, en studenten uit alle 
hoeken van Vlaanderen waren vast van 
plan om hun standpunt te verdedigen. 
De Gentse delegatie, bestaande uit 5 
studenten van de GSR, bereidde zich 
voor op het ergste, maar kon haast eu-
forisch terugkeren uit Brussel. Bijna 
elke stemming werd gewonnen en het 
standpunt van de VVS stelt nu duide-
lijk dat men rekening moet houden met 
onderfinanciering uit het verleden.  

 Het was nochtans geen makkelijke 
opdracht.  Hans Plancke , die de Gentse 
vertegenwoordigers officieus leidde, 
benadrukt niet zonder enige trots hoe 
de GSR het dossier tot op het bot had 
bestudeerd en voorbereid. Dat is na-
tuurlijk noodzakelijk, maar niet altijd 
voldoende. Bij de stemmingen kreeg 
Gent enkel de bovenhand op de KUL 
en de VUB door de steun van de hoge-
scholen. Dat was dan weer het gevolg 
van een staaltje diplomatie. 

 De dagen voor de vergadering 
had  Hans Pijpelink  door lobbyen bij 
de hogeschoolstudenten aan frontvor-
ming gedaan. Braaf uitgedrukt heet 
dat: informeren over onze standpun-
ten en oproepen om aanwezig te zijn 
(van bijvoorbeeld de UA kwam immers 
niemand opdagen). Dat Hans zelf nog 
hogeschoolstudent is geweest, zorgde 
meteen voor het nodige vertrouwen. 
Het resultaat was dat zelfs een associa-
tiepartner van de KUL met Gent mee-
stemde.  

 Boel en bazaar 
 Naarmate de vergadering vorderde liep 
de spanning op. Vooral enkele Leu-
vense studenten kregen het behoorlijk 

op hun zenuwen. Van de voorzitter van 
LOKO zegt men dat hij “er pissed van 
werd en schoot op alles wat bewoog.” 
Een van de aanwezigen liet zich ach-
teraf ontvallen: “Dat ze (LOKO) maar 
beter opletten met hun arrogante hou-
ding. Dat kan zich nog tegen hen keren 
en ertoe leiden dat al hun voorstellen 
meteen worden weggestemd, gewoon 
omdat ze van hen komen.”  

 Straffe taal is dat. Wat denkt men daar in 
Leuven zelf van? “Wij zijn daar zelf ook 
over gestruikeld”, legt  Sara Vermeylen 
van LOKO uit. “We wilden steeds op 
elk punt repliceren en dat kwam arro-
gant over. Misschien hebben we het te 
zakelijk en te weinig menselijk bekeken. 
Bovendien speelden de hogescholen na 
een tijd enkel nog op de man. Dat werkt 
frustrerend.” 

 Ondanks de hoog opgelopen gemoe-
deren die avond ziet het er niet naar 
uit dat de VVS verlamd zal worden 
door conflicten tussen studenten van 
de verschillende instellingen. Een 
week na de tumultueuze vergadering 
kwam de Werkgroep Onderwijs van de 
VVS voor het eerst samen. In een zeer 
ontspannen sfeer werd daar UGent-
rechtstudent  Wim Lammens  tot voor-
zitter verkozen. Leden van de GSR 
spreken lovend over de constructieve 
houding van LOKO, dat op haar beurt 
tijdens de volgende Algemene Vergade-
ring een voorstel zal doen om de sfeer 
te bevorderen. De clash wordt dus snel 
gevolgd door de heling. Vrede is weer-
gekeerd, en dat ruim voor Kerstmis. 

  (jR) 

Een verhaal vol moed, overgave, passie en intriges
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Kakkerlakken zorgen voor onrust in 
Home Astrid

 Nadat enkele bewoners een 
kakkerlak in hun kamer zagen 
rondscharrelen, schakelde de 
universiteit de firma Sanitec in. 
Die concludeerde dat zich in de 
home hoogstwaarschijnlijk geen 
nest bevindt. De reden daarvoor 
is dat de kakkerlakken door 
het hele gebouw gesignaleerd 
worden, maar overal slechts 
sporadisch. Hoe die krengen 
dan binnen gekomen zijn? Mis-
schien via een nabijgelegen café. 
Een andere mogelijkheid is de 
Ledeganck. Als de les te saai is, 
kan je daar nog altijd de kakker-
lakken in het auditorium tellen. 
Tenminste, als we de nauwkeu-
rige waarnemers mogen geloven, 
want geruchten zijn de enige le-
vensvorm die nog hardnekkiger 
blijken te zijn dan kakkerlakken 
zelf. Toen we een studentenver-
tegenwoordiger die regelmatig 
de Ledeganck frequenteert 
hierop aanspraken, begon deze 
in ieder geval spontaan over het 
schone weer. 

 Het is niet de 

eerste keer dat Home Astrid te 
maken krijgt met dit fenomeen. 
De kakkerlak in het schild van de 
homeraad herinnert nog altijd 
aan de grote plaag die een aantal 
jaar geleden het gebouw teis-
terde. Sindien vindt er ieder jaar 
een grote controle plaats tijdens 
het verlof. Dit jaar is die echter 
pas in oktober gebeurd wegens 
de werkzaamheden in de home, 
zo bevestigt  Rita Poppe , hoofd 
van de Dienst Huisvesting. Nog 
voordat uw blad van de drukper-
sen rolt, zal de controle voor de 
tweede maal plaatsvinden. In de 
kamers waar men al een nieuwe 
huisgenoot vond, is inmiddels 
al iemand van Sanitec langsge-
weest.  

 ‘De universiteit heeft de zaak 
goed opgevolgd. Ik dacht dat het 
minder vlot zou verlopen,’ aldus 
Lisa Brille. Geen kakkerlakken-
probleem dus, maar de homema-
nager vormt wél een probleem. 
Volgens Brille werkt ze zeer hard, 
maar heeft ze niet genoeg tijd. 
Blijkbaar zijn er besparingen aan 
de UGent, maar voor dit soort 
zaken is het belangrijk dat er 
iemand is.’ 

 Wie een ontmoeting heeft met 
een kakkerlak, dient in de eerste 
plaats rustig te blijven. Hoe 
aanlokkelijk het ook is, geweld 
is geen oplossing. Niet vanuit 
pacifistische overwegingen, maar 
mocht de geviseerde kakkerlak 
van het vrouwelijk geslacht zijn, 
dan zullen de eitjes die zij onder 
haar schild verstopt zich over uw 
hele tapis plein verspreiden met 
alle gevolgen van dien. Beter is 
te proberen haar te vangen en 
te verbranden. Je voedselresten 
opruimen is een must, ook al 
kunnen de dieren 40 dagen 
zonder eten en hebben ze geen 
schroom over het verorberen 
van hun dode soortgenoten 

als snack. De enige defi-
nitieve oplossing is de 
kotbaas of homemanager 

te bellen, die er de on-
gediertebestrijding bij 
zal halen om uw kamer 

te desinfecteren. 

  Eline 

Ieder huisje heeft zijn kruisje. Las 
u in de vorige Schamper nog over 
vermeende asbestwolken in Home 
Vermeylen, dit keer trokken we 
naar Home Astrid. Daar zou spra-
ke zijn van een heuse kakkerlak-
kenplaag. Aangezien die beestjes 
zelfs een atoomoorlog overleven, 
zal de gemiddelde studentenka-
mer ook wel geen probleem zijn. 
Lisa Brille, voorzitter van de ho-
meraad in Astrid, wist ons gerust 
te stellen. “Het is niet zo dat er al 
sprake is van een plaag.”

 Intersemesteriëel verlof 
 Op de redactie van Schamper 
heerste er enige verwarring over het 
intersemesterieel verlof. Vooral over 
het scenario dat gevolgd werd, had-
den we onze bedenkingen. Vooral 
na een interview met Luc Moens, dat 
enkele redacteurs met het gevoel 
opgezadeld had als zou de hele 
bevragingen van de studenten een 
farce geweest zijn, iets dat later niet 
volledig correct bleek te zijn. Omdat 
we de verwezenlijkingen van de GSR 
en de stuvers uit de Raad van Bestuur 
zeker niet willen ontkennen, hieron-
der de correcte gang van zaken. 

 Het initiatief tot het invoeren van 
het intersemesteriëel verlof komt 
van de studentenraad zelf en niet 
vanuit het rectoraat van de univer-
siteit. Het voorstel bestaat al langer 
dan vandaag, maar werd nog niet tot 
uitvoering gebracht. Mede dankzij 
de nieuwe rector, die voor dit initia-
tief zijn nek durfde uit te steken, en 
het lobbywerk van stuver Stijn Baert 
werd het idee ook opgepikt door de 
Raad van Bestuur. 

 De beslissing is niet op voorhand 
vastgelegd. Tijdens de voorafgaande 
bespreking tussen de studentenver-
tegenwoordigers, de rector, vice-
rector en de academisch beheerder 
kwam men nooit tot een definitieve 
beslissing. 

 De enquête diende om komaf te ma-
ken met bepaalde mensen die gedu-
rende ruime tijd proclameerden dat 
de GSR-vertegenwoordigers vanuit 
een ivoren toren hun eigen zinnetje 
doordreven. De resultaten van de 
enquête bewezen het omgekeerde, 
want ze bevestigd het vermoeden 
van de GSR en vormt ook een goede 
legitimatie voor de beslissing. 

 (Simon) 

 Interview met stuvers 
 Door een kleine technische fout 
werd de originele en onverbeterde 
transcriptie van het interview met de 
vertegenwoordigers van de verschil-
lende facultaire studentenraden op-
genomen in de lay-out. De redactie 
wenst zich hierbij te verontschuldi-
gen bij de betrokken personen en 
bij haar lezers. In tegenstelling wat 
velen nu denken konden de inter-
viewees wel degelijk grammaticaal 
correcte zinnen vormen. Het bewijs 
daarvan en de correcte versie van 
het interview vind je op http://www.
schamper.be 

 (mj) 

Rechtzettingen

HARD NIEUWS
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 Demotte houdt zich naast het voeren 
van kruistochten tegen de rokersgilde 
nog met andere zaken bezig, en dat 
hebben ze geweten, daar in de opleiding 
kinesitherapie. Vanaf dit academiejaar 
worden de geslaagde kinesitherapeuten 
die een RIZIV-nummer willen aanvra-
gen (en dus de facto erkend worden 
voor terugbetaling door het zieken-
fonds) immers onderworpen aan een 
selectie-examen. Deze contingentering, 
die in 1999 werd vastgelegd, beperkt 
het aantal erkende kinesitherapeuten 
tot 450, waarvan 180 aan Waalse zijde 
en 270 aan Vlaamse zijde. Het gevolg 
is dat van de 371 Vlaamse aanvragers 
er 101 hun geluk elders zullen moeten 
beproeven. Volgens Demotte is deze 
maatregel nodig om “overconsumptie 
van de zorg” te voorkomen.  

 h3.Onrecht  Om hun stem te laten horen 
tégen deze maatregel hebben de studen-
ten zich verenigd in SKITO (Studenten 
KInesitherapie Tegen Onrecht), dat alle 
opleidingen ki-
ne-

sitherapie, zowel aan hogescholen als 
aan universiteiten vertegenwoordigt. 
Ook de VVS (Vlaamse Vereniging van 
Studenten) heeft zich bij het protest 
aangesloten, naast zowat alle jonge-
renbewegingen van de democratische 
politieke partijen. Een van de leidende 
figuren binnen SKITO is  Wouter Bos-
suyt , student kinesitherapie aan de Ar-
teveldehogeschool.  

 “Eerst en vooral vinden wij het niét kun-
nen dat er na het succesvol beëindigen 
van een studie nog moet geëxamineerd 
worden om te bepalen wie al dan niet 
het beroep zelfstandig mag uitoefenen. 
Mensen die succesvol zijn afgestudeerd 
hebben bewezen dat ze bekwaam zijn 
om het beroep uit te oefenen. Verder 
is het schandalig dat niémand op de 
hoogte was van deze maatregelen, met 
als gevolg dat de afgestudeerden dit 
jaar voor een voldongen feit kwamen te 
staan”, aldus Bossuyt. “Demotte hangt 
ook bewust een verkeerd beeld op van 
de problematiek: hij stelt het voor alsof 

het alleen over kinesisten gaat 
die zelfstandig willen wor-

den. Maar tegenwoordig 
heb je bijna overal een 
RIZIV-nummer nodig, 
zelfs als je in loondienst 
wil gaan werken in een 
ziekenhuis of een zelf-
standige praktijk. De 
mogelijkheden voor 
de studenten die uit de 
boot vallen is bijzonder 

beperkt: onderzoek doen 
aan een academische in-
stelling, een job als ver-
tegenwoordiger of in het 
buitengewoon onderwijs 

aan de slag gaan. Dat is het 
zowat. Het enige dat voor 
ons aanvaardbaar zou zijn, 
hoewel totaal onnodig in 
de huidige situatie, is een 
ingangsexamen. Dan weet 

men tenminste op voorhand waar men 
aan toe is.”  

 h3.Frappant  Blijkbaar wordt er door 
minister Demotte vooral een probleem 
gecreëerd. Een studie, nota bene besteld 
door het ministerie, wees immers uit 
dat een contingentering op termijn zou 
lijden tot een tekort (!) aan kinesithe-
rapeuten door de vervrouwelijking van 
het beroep, het begin van een pensio-
neringsgolf en de veroudering van de 
bevolking. Uitgedrukt in cijfers spreken 
we over 371 kandidaten dit jaar, vol-
gend jaar zou dat aantal dalen tot 310 
en het jaar erna zelfs tot 280. Frappant 
detail: de minister bevestigde op vraag 
van  Annemie Vandecasteele  (CD&V) 
in het parlement dat met een aantal pa-
rameters geen rekening werd gehouden 
om deze beslissing te nemen.  

 Waarom wordt zo’n onzinnige maatre-
gel dan toch doorgezet? Wouter Bossuyt 
ziet een mogelijke verklaring in het re-
geerakkoord. “De contingentering staat 
daar in beschreven en zo’n akoord is al-
tijd een labiel evenwicht. Deze maatre-
gelen niét uitvoeren zou dat evenwicht 
kunnen verstoren, ook al is dat tegen 
beter weten in. Ach, deze soap is al een 
tijdje bezig en niet alleen Demotte heeft 
boter op het hoofd.  Frank Vanden-
broucke , in een vorig leven minister 
van Sociale Zaken, beweerde altijd dat 
de eventuele problematiek met de op-
leiding kinesitherapie moest aangepakt 
worden op onderwijsniveau. Nu hij zelf 
minister van Onderwijs is, schuift hij 
opnieuw de hete aardappel door. Nog 
een voorbeeldje: vroeger was er al eens 
sprake van om een ingangsexamen in 
te richten voor de kinés in Vlaanderen. 
De reden dat zo’n examen er nooit is 
gekomen is dat  Marleen Vanderpoor-
ten , in de vorige legislatuur minister 
van Onderwijs in de Vlaamse regering, 
de beschikbare cijfers zwaar in twijfel 
trok. Diezelfde cijfers waarop Demotte 
zich nu baseert. Zo zie je maar.” 

  Wim Van Lancker 

Kinés versus Demotte
Maandag 14 november kwamen meer dan duizend men-
sen samen in Brussel. Een actie van de metallo’s? Een 
fakkeltocht van boze migranten? Niets van dat alles! Het 
waren boze studenten kinesitherapie die de minister van 
Sociale Zaken  Rudy Demotte  een schop voor zijn kont 
wilden geven. Wat is er aan het handje? 

HARD NIEUWS
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Fernand kan het niet aan

Professor Vandamme, al een half jaar lang het middelpunt van een fraudezaak annex uni-
versitaire mediastorm, gaat onder druk van een studentenpetitie met vervroegd pensioen. 
Daarmee valt het doek over een onverkwikkelijke zaak die het imago van de Universiteit Gent 
lang geen goed deed.

 Even recapituleren. Rond de schimmi-
ge activiteiten van professor  Fernand 
Vandamme , zijn bedrijfjes en zijn vzw’s 
hing al vijftien jaar een waas van ge-
heimzinnigheid en corruptie. Vooral de 
misbruiken met buitenlandse studenten 
in de specialisatieopleiding Knowledge 
and Information Management (KIM) 
sprongen in het oog (zie Schamper 434 
en 435). Berooide KIM-student Wouter 
Vanden Hove bond de kat de bel aan 
en stapte naar de ombudsman en de 
pers, waarna voormalig rector  André 
De Leenheer  een tuchtprocedure op-
startte – een zeldzaamheid aan de 
Belgische universiteiten. Halverwege 
oktober 2005 velde de tuchtcommissie 
haar oordeel. Dat was in zijn bewoor-
dingen op zijn minst vernietigend voor 
de beschuldigde professor en gebruikte 
termen als “stijlloos gedrag” en “on-
dermaats onderwijs”. De voorgestelde 
strafmaat viel echter bijzonder licht uit: 
drie maanden schorsing als KIM-do-
cent en een voorstel tot loonmatiging. 

 Petitie 
 Een groep filosofiestudenten nam het 
niet dat Vandamme er zo makkelijk 
van af kwam en begon een petitie om 
het ontslag van de professor te eisen. 
Na 48 uur konden ze al meer dan 3000 
handtekeningen van studenten en uni-
versiteitspersoneel voorleggen. Het eer-
ste doel was om rector  Paul Van Cau-
wenberge  – als laatste instantie – ertoe 
te bewegen beroep aan te tekenen tegen 
het oordeel van de commissie. De rec-
tor voelde zich wat ongemakkelijk bij 
de procedure die door zijn voorganger 
in gang was getrapt, ging daarom niet 
in beroep maar beloofde een “nieuw 
onderzoek”. 

 Achter de schermen werd echter bij 
Vandamme gelobbyd om de eer aan 
zichzelf te houden en op te stappen. 

Toen het Bestuurscollege onlangs het 
oordeel van de tuchtcommissie beves-
tigde, diende de professor inderdaad 
een pensioenaanvraag in. Sinds vo-
rige maand is hij niet meer actief aan 
de UGent, op enkele fletse colleges na. 
Volgens rector Paul Van Cauwenberge 
zat Vandamme door de aanslepende 
zaak fysiek en mentaal volledig aan de 
grond en nam hij zijn beslissing in sa-
menspraak met een arts. Tough shit. 

 Het blijft nu nog maar de vraag wat er zal 
gebeuren met Vandammes netwerk aan 
organisaties binnen en rond de UGent. 
Blijft zijn BIKIT huizen in de gebouwen 
van de universiteit? Blijft Vandammes 
illegale copycentertje draaien op kosten 
van de Alma Mater? Zal Vartec – het 
bedrijfje van zoon Mike – nog steeds 
zoveel opdrachten toegewezen krijgen? 
Storten alle andere projectjes van Van-
damme in elkaar, of gaat het kringetje 
medewerkers dat hij de voorbije jaren 
opbouwde de brokken lijmen? 

 En, misschien wel het belangrijkst 
van allemaal: blijft de gediscre-
diteerde KIM-opleiding in 
het academiejaar 2006-2007 
bestaan? We houden u vre 
hard op de hoogte, wa. 

 Suikerlaagje 
 Overigens: de Raad van 
Bestuur kende de afscheid-
nemende professor wel 
nog de titel “emeritus” toe. 
(Nota bene: Vandamme 
heeft die zélf aangevraagd.) 
Een dun suikerlaagje bo-
venop een oneervol af-
scheid, maar dan wel een 
suikerlaagje dat voor de ge-
dupeerde studenten bijzon-
der wrang moet smaken. 

 De initiatiefnemers van het studen-
tenprotest kijken niettemin tevreden 
terug op hun actie. In een triomfan-
telijk persbericht luidt het: “We zijn 
verheugd over het inwilligen van onze 
principiële eis: Vandammes ontslag. De 
afloop van deze zaak bewijst de doel-
treffendheid van het protest en toont 
aan dat de Gentse studenten, wanneer 
ze hun stem gezamenlijk laten klinken, 
wel degelijk inspraak kunnen hebben 
in hun universiteit. Wij zijn blij dat de 
universiteit en rector Van Cauwenberge 
onze bezorgdheid gedeeld hebben, en 
zijn in het bijzonder verheugd over de 
belofte van de rector om in de toekomst 
te blijven waken over de kwaliteit van 
het onderwijs.” 

 Onthou dat, maatjes, wanneer gindse 
verzuurde soixante-huitard over “het 
huidige gebrek aan engagement bij de 
studenten” begint te jeremiëren. 

  Rien Emmery 

Professor Vandamme verlaat de universiteit met stille trom

HARD NIEUWS
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Steeds meer mensen praten erover. Je moet er zijn geweest. Zo goedkoop, hoe is het mogelijk? Ja, het is
mogelijk! Op het Boekenfestijn in Flanders Expo te Gent, van 15 tot en met 18 december. De succesformule
van deze boekenbeurs slaat aan. Laat u overtuigen door de scherp geprijsde boekenen en multimedia.
Snuffel op uw gemak rond. Komt u er even niet uit? Dan helpt de informatiebalie u graag verder.

BELEEF DEZE SENSATIONELE BOEKENBEURS!

SLA JE SLAG!

STORMLOOP OP HET BOEKENFESTIJN!

www.boekenfestijn.com

10.001
STRIPS
ALLE SUS EN WIS1.25

KRISTIN HANNAH
Niemand kent je zo goed als je
eigen zus. Deel de vreugde en het
verdriet. Een voltreffer, deze
onvergetelijke roman vol vuurwerk 
van emoties.

5.95 4.95 7.50

TIM GRIGGS
Een ontroerende, meeslepende
roman over liefhebben en
verliezen, over  acceptatie en
vergeving en over de kracht om
het leven een nieuwe kans te
geven.

NU NUNU

TWEE ZUSJES DE VERGEVING LULU WANG
In zeer eigen en lyrische stijl
beschrijft zij hoe Lian, een meisje
van 12 jaar, de turbulente
Culturele Revolutie van
1971-1974 beleeft. Aangrijpend
boek over een onmogelijke
vriendschap.

LELIETHEATER

· COLLECTORS ITEM ·

JE SLAAGT ALTIJD VOOR EEN LAGE PRIJS

Kortingen tot 90%
EEN HALF MILJOEN BOEKEN

TOP 10 L ITERATUUR GROTE KEUZE

De grootste schatten der mensheid op 
5 continenten. Beleef het mee op groot
formaat. Nu met klein zetduiveltje 
op cover.

NU

100 WERELD
WONDEREN

· BEURSSTUNT · 8.95

11e en nieuwste editie. 304 pag. op
groot formaat. De nieuwste
technieken geven verbluffende
kaarten. Teveel om op te noemen.
Overtuig jezelf. Je kan dit beter in
huis onder handbereik hebben.

29.95
ORIGINAL US $ 80.00     

NU

1.001WERELDBOEKEN

OXFORD WERELDATLAS

Een onmisbare gids voor
iedere fan van deze
populaire serie. Bevat
achtergrondinformatie,
procedures en nog niet
eerder gepubliceerde
foto’s. Haast 300 pag.
op groot formaat.

CSI INVESTIGATION

NU 4.95

NU 4.99

7.50

MICHAEL PALIN
Beleef het mee, de
mooiste ontdekkingsreis
van Palin ooit. 
6 maanden lang door-
kruiste hij het mooiste
plekje op aarde. 
Een uniek document.

HIMALAYA

NU

2.95 NU

GLYN JAMES
Een verplichte bijbel
(1000 pag.) voor iedere
student die EXACT
wil zijn. 
Tweede nieuwe editie.

MODERN ENGINEERING
MATHEMATICS

Duidelijk en compact
boek over de gezondheid
van paarden. 
Speciaal over ogen.

THE EQUINE EYE

2.95
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TOP10 TITELS
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

9.95 

4.95

SCIENTIFIC&
COMPUTER BOOK
SALE

4 dagen lang verplaatst De Centrale Boekhandel het complete
magazijn naar Gent. Dit unieke jaarlijkse evenement trekt
duizenden bezoekers. Alles gaat weg voor een
fractie van de oorspronkelijke prijs. Soms verkleurd
of met ezelsoor; het voordeel spreekt boekdelen.

39.95

STUDENTENWALHALLA 
Literatuurlijsten welkom! 
Vele bekende uitgevers nu voor bodemprijzen. 
- Williams - McGraw Hill - Saunders -  Oxford - 
- Prentice Hall - Wiley - Mosby -
- Addison Wesley - etc. etc. etc. -

Laatste nieuws!

VOORVERKOOP/PRESALE
D O N / T H U 15 D E C . 10-21 H• •

De Centrale Boekhandel is organising a huge
scientific book sale. Lots of special offers.
Thousands of titles in every specialism.
Textbooks, manuals, atlasses, dictionaries -
too much to mention here! 
Prices make a world of difference.

★ AGENDA’S ★ SCHRIFTEN ★
★ KALENDERS ★

★ KERSTKAARTEN★ 
★ DUMMYBOEKEN ★

★ SPELLEN ★ PUZZELS ★ 
★ ETC. ETC. ETC.★

★ Kerst&Cadeaumarkt ★EXTRA

NU

DARWIN
Waar het allemaal mee begon.

THE ORIGIN 
OF SPECIES

· BESTSELLER ·

HETBOEKENFESTIJN
BOOKFESTIVAL

WHY PAY MORE?

COËLHO
26e druk.
Het ‘Rode boekje’ voor de medische
terminologie.

HARRISON’S

MANUAL
OF
MEDICINE

8.95

15th.ed. 1020 pag.
Handzaam en geen ballast. 
Nu met www update’s.

NU

· BESTSELLER ·

➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧TOP10 LITERATUUR ➧MULTIMEDIA 
➧DRAMA ➧ARCHITECTUUR ➧JEUGDLAND ➧BUSINESS ➧KUNST
➧MUZIEK ➧REIZEN ➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY
➧WOORDENBOEKEN ETC. 

4.95

ZE ZIJN ER ALLEMAAL:
Allende · Aspe · Brusselmans · Dan Brown ·
Claus · Campert · Van Dis · French · Fredriksson
· Giphart · Grisham · Grünberg · Hemmerechts ·
King · Lanoye · Ludlum · Mulisch · Vestdijk ·
Van Paemel · Van ’t Reve · Rushdie · Smeets ·
Zwagerman · enz. enz. enz.

T I JDE L I JK  AAN WEGGEEFPR I JZEN

Z A T / S A T

17
D E C .

10-18 H

Z O N / S U N

18
D E C .

10-18 H

V R I J / F R I

16
D E C .

10-21 H

FLANDERS EXPO
GENT

Hal 8 · 10.000 m2

Bus 76·77·78
Snelweg E40 uitrit14

www.flexpo.be
09 2419211

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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VOORVERKOOP
KOM MET DEZE BON 

NAAR DE AFD. ‘PREMIE’. 
Kies uit 3 fraaie titels 

(het aantal per titel is beperkt). 
Eenieder is welkom 

op donderdag 15 december 
van 10 tot 21 uur.

DUBBEL LEZERSVOORDEEL 

VOOROPENIN
G&

GRATIS
 B

OEK 

Jij de 
duisternis
Montero

Voodoo magie, 
seks, dood en 

mysterie vormen de
ingrediënten voor een spannende roman.

Rules for sex
on your wedding night
Kavet
Humor houd je wakker!

Diabetes
Verhalen uit het leven

door middel van een
positieve kijk. 

DISCOUNTS UP TO 90%

10.000 Muziek cd’s&dvd’s
Extra

NINA HALL 
A unique and fascinating book. 
A showcase for modern
chemistry. Haast 500 pag. 
fraai gebonden.

NU

THE NEW CHEMISTRY

50e editie.
Een onmisbare vraagbaak
voor iedereen die in techniek
geïnteresseerd is.

POLY TECHNISCH ZAKBOEK

NU

NU



16

WETENSCHAP

De grote doorbraak van de kleine vliegtuigjes
Ergens diep verstopt in het gangennetwerk van de faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
werkt ingenieur  Peter Cosyn  aan zijn doctoraat: een onbemand spionagevliegtuigje. 
Schamper infiltreerde.

 Waar Amerikanen een grote muil over 
opzetten, dat doen Europeanen vaak 
stilzwijgend beter. Miniatuurvliegtuig-
jes vormen hier geen uitzondering op. 
Enkel met behulp van een computer 
en een zelf ontwikkelde windtunnel 
timmert Cosyn al een tijdje aan de 
UGMAV (MAV staat voor Miniature 
Aerial Vehicle, UG staat voor, tjah…). 
Zijn arbeid begint intussen vruchten af 
te werpen. Sinds kort ligt er een wer-
kend prototype van de  UGMAV15  
(met spanwijdte 15 centimeter) op 
tafel. En wat meer is, dit model vliegt 
stabiel, iets wat van de vergelijkbare 
Amerikaanse  Black Widow  niet gezegd 
kan worden. 

 Vindt u het raar dat wij bij de 

redactie – na het horen over uw 

project – prompt allemaal dach-

ten aan Scaramanga, Doctor No 

en knappe vrouwmensen? 

 Helemaal  niet, eigenlijk. Het toepas-
singsterrein voor deze MAVs is nu een-
maal observatie en daar hoort dus ook 
spionage bij.  Het behoeft geen extra 
uitleg, maar dit is ook de voornaamste 
interesse van de Amerikanen. De doel-
stelling van mijn doctoraat is echter 
niet spionage, maar wel het voeren van 
onderzoek naar hoe ver je kan gaan in 
verband met miniaturisatie en aerody-

namica. Al spreekt het voor zich dat dit 
onderzoek in de kaart speelt van allerlei 
observatietoepassingen. 

 Vergeef ons de lekenvraag, maar 

doet de grootte van een vliegtuig 

er werkelijk toe? Gaat  het niet 

vooral om de vorm? 

 Het is zo dat je een klein vliegtuig zon-
der problemen kan vergroten en de 
vliegcapaciteit kan behouden, maar 
omgekeerd  werkt dat niet. Je kan de 
UGMAV15 wel vergroten tot de dimen-
sies van een Boeing 747, maar diezelfde 
Boeing komt in de problemen met de 
draagkracht van zijn vleugels wan-
neer je hem verkleint tot 15 centimeter 
doorsnee. Hij zal instabiel worden en 
neerstorten. 

 Kan de MAV hoog vliegen? Hoog 

genoeg om aan vijandelijk oog te 

ontsnappen?  

 In principe kan het zo hoog als de zen-
der waarmee je het bestuurt toelaat. We 
gaan er niet hoger mee dan honderd 
meter, want dat is niet nodig voor het 
onderzoek. 

 Wat met de landing? De MAV heeft 

geen landingsgestel en is in ver-

gelijking met een echt vliegtuig 

vrij goedkoop, is elke vlucht dan 

eenmalig bedoeld? 

 Het toestel is ontworpen om buiklan-
dingen te doorstaan, zeker op gras. We 
hebben daar voldoende tests voor ge-
daan en dat was nooit een probleem. 
Echter, Murphy’s law blijkt nooit ver 
weg, want tijdens de opnames voor het 
Canvasprogramma Overleven mislukte 
de landing omdat het radiocontact 
even uitviel. Er was slechts een kleine 
herstelling nodig, maar toch… 

 Zijn er naast de media nog ande-

re organisaties die al interesse 

getoond hebben in het ontwerp? 

 Ik heb al gehoord van grotere industri-
ele bedrijven die er interesse in zouden 
hebben. Olieraffinaderijen zetten van-
daag de dag bijvoorbeeld een helikop-
ter in om hun terreinen in de gaten te 
houden, dat kost bakken met geld. Een 
onbemande MAV zou hier dé oplossing 
kunnen zijn. Ook voor reddingswerkers 
zou het interessant kunnen zijn. Soms 
kunnen die zelf moeilijk polshoogte 
nemen, en dan komt zo een MAV goed 
van pas. 

 Er zit dus toekomst in? 

 Zeker. Zelf speel ik met het idee om na 
mijn doctoraat een bedrijfje op te star-
ten dat toestellen gebaseerd op de UG-
MAV gaat verkopen, maar daarvoor 
moet ik eerst nog heel wat paperassen 
regelen met de universiteit. Zoals ik al 
eerder gezegd heb, is er zeker interesse 
vanuit de bedrijfswereld. Ik zie de toe-
komst van de MAVs dus rooskleurig 
in. 

 Intussen wachten wij bij Schamper vol 
ongeduld op de eerste internationale 
rel, waarbij een UGMAV uit het Chine-
se luchtruim wordt geschoten en  Karel 
De Gucht  ginder op het matje geroe-
pen wordt om de diplomatieke plooien 
te strijken. Dat wordt lachen, gieren, 
brullen, maar ook en vooral een beetje 
bidden. 

  Bert 



 Wanneer je in een What You See Is 
What You Get – programma zoals 
Microsoft Word typt, dan ben je tege-
lijkertijd met je tekst en je vormgeving 
bezig. De filosofie achter LaTeX is dat 
je je best zuiver op je inhoud focust en 
dat alle vormgeving toch uit die inhoud 
voortvloeit. 

 Neem nu een titel. In een WYSIWYG-
editor is dat simpelweg een lijn tekst 
die in het groot en het vet staat. In de 
LaTeX-gedachtengang zeg je echter: ‘dit 
is een titel, en hij luidt als volgt…’. Als je 
dan je document bekijkt, zal je merken 
dat LaTeX automatisch voor het grote 
en vette lettertype heeft gezorgd. 

 En dan, zegt u? Much ado about no-
thing? Neen! Wat op het eerste zicht 
overbodig werk lijkt, wordt bloody 
handig wanneer je tekst een zekere 
lengte krijgt. Zeker als hij langer wordt 
dan 15 bladzijden, mag je erop rekenen 
dat je efficiënter werkt met LaTeX. 

 Niet alleen zal je lay-out er uniformer 
uitzien dan het Noord-Koreaanse leger 
op de verjaardag van  Kim Jong II , je 
titels en ondertitels zullen een automa-
tische nummering krijgen en vanzelf 
in een mooie inhoudsopgave worden 
geplaatst. Ook zal LaTeX nooit een ti-
tel als laatste regel helemaal onderaan 
een pagina zetten. En ga zo maar door. 
Bottom line is: je document zal er lek-
ker strak uitzien, zonder dat je je er iets 
van moet aantrekken. 

 Er moet natuurlijk altijd iets zijn dat 
de pret kan bederven. In dit geval is 
dat het feit dat je nu eenmaal enkele 
commando’s moet leren om te weten 
hoe je LaTeX duidelijk maakt dat het 
om een titel, voetnoot of wat dan ook 
gaat. Maar niet getreurd, zelfs dat euvel 
wordt nu tot een minimum herleid.  

 Enkele studenten met een kanjer van 
een boon voor LaTeX hebben een web-

site opgericht waar je als (thesis)student 
alles over hun favoriete tekstverwer-
kingssysteem vindt. Je kan terecht op 
LaTeX.UGent.be  . Je vindt er de nodige 
software, die je gratis kan downloaden, 
alsook enkele korte maar handige cur-
sussen, een forum en templates waar-
mee je je schrijfsel meteen de UGent-
huisstijl geeft.  

 Alsof dat nog niet kan tellen als promo-
tiecampagne, komt er begin december 
ook nog een introductieles om twij-
felende zieltjes te overtuigen van de 
talrijke deugden van LaTeX. Ze wordt 
georganiseerd door Zeus en de Werk-
groep Vrije Software van het VTK. De 
praktische informatie moest al op de 
LaTeX-website staan. Dat is echter nog 
niet het geval op het ogenblik van onze 
prangende deadline, dus surf er zelf als 

de bliksem naartoe om je te laten over-
tuigen. 

 Wij zijn al blij dit artikel geschreven te 
hebben zonder obligate grapjes te ma-
ken. Over zweepjes. En pakjes, enzo. 
Nochtans ligt het Schamper-lokaal er 
vol van. 

  (jR) 

Voor een sexy thesis: LaTeX
Menig student mag dit academiejaar weer een scriptie produceren. Niet enkel moet die steek houden, ze 
moet ook nog eens een deftige vormgeving krijgen. Voor al wie enkel aan de inhoud wil denken en de lay-out 
automatisch wil laten genereren, is er een oplossing: LaTeX!

TECHNOLOGIE

Opinie rechtenstudent geweigerd
 GENT—Recentelijk stuurde 
rechtenstudent J.S. een opi-
nie door naar de mailbox 
van studentenblad Scham-
per. Die werd evenwel al 
snel afgekeurd door de 
redactie. Een eindredacteur 
beschreef het artikel als 
“zondermeer schabou-
welijk”, minder eloquente 
redacteurs hielden het op 
“kakslecht”.  

 Sommige rechtenstuden-
ten menen dat het Gentse 
studentenblad met deze 

afkeuring de deontologi-
sche code schendt. ‘Scham-
per moet beseffen dat dit 
niet alleen een potentieel 
artikel vernietigt, maar net 
zozeer iemands zelfver-
trouwen’, aldus Maggy C. 
uit de tweede bachelor 
rechten. 

 Hoewel zijn zus beweert 
dat ‘ze hem nog steeds 
waardeert voor wat hij is’, 
lieten zijn ouders door-
schemeren toch licht 

teleurgesteld te zijn in 
hun zoon. ‘Misschien is 
het onze eigen schuld. We 
verwachten gewoon zoveel 
van hem. Hij was aan het 
wenen toen hij het ons ver-
telde over de telefoon’, zegt 
een duidelijk zenuwachtige 
moeder Smets. ‘Ik ben de 
auto in gesprongen naar 
Gent om hem te troosten. 
Toen ik daar aankwam, zat 
hij bevend op zijn bed, 
prevelend dat hij ‘ze wel 
eens wat zou laten zien’. 
Schamper valt alleszins 
niets te verwijten.’ 

 Een kotgenoot vertelde ons 
in de draai dat hij gisteren 
J.S. minimum zeven blikjes 
Cara pils zag drinken in een 
tijdspanne van nog geen 
drie uur. ‘Zoveel drinken 
is niet normaal meer. Dit 
moet stoppen. Toen ik om 
22h ging slapen, hoorde ik 
hoe hij met een regelmaat 
van één per half uur bleef 
drinken. Het was duidelijk 
compulsief. Rond midder-
nacht ging hij de deur uit, 
luid briesend.’ 

  (sd), (af) 
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Romain Royal:  Wa feur iet es da nu?
De wannabe Gentenaar die nog nooit van  Romain De Coninck  gehoord heeft, is met 
glans gebuisd voor zijn integratieproef en kan beter terugkeren naar de Limburgse bossen 
vóór hij aan de schandpaal genageld wordt. 

 De Coninck (1915-1994) was immers 
50 jaar lang het icoon én de ziel van 
het Gentse volkstheater en is recen-
telijk door de lezers van de krant  De 
Gentenaar  uitgeroepen tot Gentenaar 
van de eeuw. Zoiets kon en mocht niet 
onopgemerkt voorbijgaan en dus zijn 
er sinds juli, onder de noemer ‘Romain 
Royal’, een hele resem activiteiten rond 
deze volksheld op touw gezet.  

 De constante in dit gewoel van festivi-
teiten is de overzichtstentoonstelling 
die nog tot 29 januari 2006 loopt in 
Het Huis Van Alijn. De basis van deze 
tentoonstelling is het privé-archief van 
De Coninck zelf, dat in 2001 door zijn 
weduwe  Yvonne Delcour  werd over-
gedragen aan het AMSAB, het Gentse 
instituut voor sociale geschiedenis. 
Aan de hand van unieke foto’s, film –en 
geluidsfragmenten, manuscripten en 
persmappen wordt het leven en werk 
van de acteur, regisseur en auteur in 
kaart gebracht.   De expositie bevindt 
zich in twee zolderkamers ergens in 
een uithoek van Het Huis Van Alijn. In 
de eerste zaal ligt de focus op het leven 
en de geschiedenis van Romain De Co-
ninck, in de tweede kan je kennisma-
ken met zijn werk. 

 Velodieven 
 In de eerste tentoonstellingsruimte 
hangen een paar grote zwart-wit foto’s 
die belangrijke momenten en mensen 
uit het leven van Romain De Coninck 
portretteren. Op een tafel liggen pers-
mappen en originele manuscripten 
die je mag inkijken en in een hoekje 
wordt een aflevering van het Canvas-
programma  Histories  over De Co-
ninck geprojecteerd. “Zijn Minard”, de 
schouwburg waar de artiest zijn hart 
aan verpandde, krijgt eveneens een be-
langrijke plaats. 

 De levensgeschiedenis van Romain De 

Coninck is weinig spectaculair te noe-
men. Een gelukkige jeugd en theater 
dat al van jongs af aan in het bloed zit, 
zijn ook hier van de partij. Leuk detail 
is dat hij na zijn legerdienst een tijdje 
voor onze Alma Mater gewerkt heeft 
als preparator bij de afdeling ‘Bacte-
riologie en Hygiëne’. Al snel ruilde hij 
zijn job aan de unief in voor zijn echte 
passie, toneel. In 1939 schreef hij zijn 
eerste stuk, maar door de dreiging van 
de oorlog werd het nooit opgevoerd. 
Twee jaar later stond hij voor het eerst 
op de planken van de Minard, waar hij 
50 jaar lang het mooi weer maakte, met 
het stuk met de ronkende naam  Past op 
Velodieven .  

 In 1943 startte hij een eigen gezelschap 
dat vooral revues bracht. Hij raakte be-
kend tot ver buiten Gent en lokte tel-
kens duizenden toeschouwers. In 1960 
is hij de revues beu en richt hij zijn be-
kende gezelschap ‘De Coninck’s beren’ 
op, dat  echte  theaterstukken opvoerde. 
Aan dit succesverhaal kwam prompt 
een einde toen in 1988 zijn geliefde Mi-
nardschouwburg moest sluiten wegens 
problemen met de brandveiligheid. 

 In 1990 neemt De Coninck afscheid 
van het artiestenleven en verschijnt nog 
eenmaal op het toneel tijdens de Gent-
se feesten. Als de Minard eind oktober 
1994 heropend wordt is de zwaar zieke 
artiest er wegens een gekrenkte ziel niet 
bij. Twee maanden later, in december 
1994, sterft hij. Toch is hij vandaag nog 
steeds aanwezig in de Minard door 
een gedenkplaatje en zijn standbeeld 
dat al sinds 1997 op de trapjes voor de 
schouwburg zit. 

 Romain De Coninck werd bij het grote 
publiek vooral bekend door zijn optre-
dens op radio en tv. Hij vertolkte onder 
meer ‘Titten’ in  De filosoof van Hagem  
en ‘Kolder’ in  De Kolderbrigade . Op 

radio Oost-Vlaanderen had hij in  De 
peperbus  een vaste rubriek waarin hij in 
zijn sappig Gents verhaalde over ‘Non-
kel Miele’ en ‘Tante Nitte’. 

 Jeugdsentiment  
 De tweede zaal is gevuld met film- en 
geluidsfragmenten van theaterstukken 
en zijn optredens op radio en tv. Een 
rij ouderwetse klapstoeltjes moeten 
de illusie van een oud theater opwek-
ken. Reacties van mijn medebezoekers 
bewijzen dat de volkstheateracteur 
nog steeds grappig bevonden wordt 
door het  volk . Twee dames van mid-
delbare leeftijd zitten giechelend naar 
een geprojecteerde theatervoorstelling 
te kijken, terwijl een groep mentaal 
gehandicapte bejaarden op daguitstap 
Romains naam scanderen. Mooi, toch. 
Bovendien moet ook ik toegeven dat ik, 
bij het horen van de fragmenten die ik 
als kind fantastisch vond, mijn glim-
lach niet kon onderdrukken. Of dat te 
maken heeft met het jeugdsentiment of 
de genialiteit van ’s mans grappen laat 
ik in het midden.  

 Al bij al is de tentoonstelling echt de 
moeite waard, al was het maar om het 
gat in uw Gentse cultuur op te vullen. 
Diegenen die na het bezoeken van de 
tentoonstelling onder de indruk zijn, 
hoeven niet op hun honger te blijven zit-
ten. Er is namelijk ook nog een Romain 
Deconinck-wandeling, en elke laat-
ste donderdag van de maand is er een 
filmvoorstelling in Het Huis van Alijn. 
Alle  Vlaamse films waarin Romain De 
Coninck acteerde worden nog eens van 
onder het stof gehaald. Voor 3 euro kan 
je genieten van films als  Vrijgezel met 
40 kinderen  of  Het dwaallicht . Oastem-
blieft. Tes aan hulder. 

 Saar 

CULTUUR

De tentoonstelling loopt nog tot 29 januari 2006. Het Huis van Alijn (Kraanlei 65) is van dinsdag tot zaterdag 
open van 11u tot 17u en op zondag van 10u tot 17u. Een ticketje kost, op vertoon van je studentenkaart, amper 
1.75 euro.   Voor verdere info over de andere activiteiten surf naar http://www.romainroyal.be
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CULTUUR

 Voorwaarts! 

 Met de pijp in de mond en een kleine 
vijftien centimeter baard in de linker-
vuist gekneld vertelt  GW Raes  ons 
wie hij is. Dat hij Godfried-Willem 
heet, wisten we al, dat hij musicologie 
en wijsbegeerte heeft gestudeerd aan 
de UGent was nieuw. In 1968 kwam 
het tot een rel aan het conservatorium 
toen GW en z’n medestudenten het 
vertikten om nog één noot klassieke 
muziek te spelen. Weg met Händel, 
Bach en Wagner. Het verstrijken van 
de tijd heeft ons vervreemd van deze 
oude meesters. Er is actuele kunst no-
dig die groeit uit onze eigen ervaring 
en begaan is met de wereld die we zelf 
beleven. “Het is onvoorstelbaar dat er 
in de hedendaagse schilderskunst enkel 
kopijen van Rubens en Van Eyck zou-
den worden geschilderd. Waarom zijn 

wij dan wel nog steeds Mozart aan het 
afdreunen in onze conservatoria?” Het 
modernisme richt haar pijlen niet al-
leen op klassieke muziek, ook de rock 
moet er aan geloven. “Het tijdperk van 
de elektrische gitaar is voorbij. Zelfs in 
de populaire muziek is het gitaargeluid 
al duidelijk op de terugweg.” 

 Godfried vertelt verder van violen die 
niet langer werden bestreken, maar 
voortaan werden bekrast, beklopt of ge-
bruikt als tandenflos. Enkele zonderlin-
ge modernisten begonnen zelfs met de 
creatie van geheel nieuwe instumenten. 
De uitvinding van de synthesizer bij-
voorbeeld bracht een schokgolf teweeg 
in de muziekwereld. Ook Raes creëerde 
een eigen instument, het ‘onzichtbare 
instrument’. “Ik wilde een instrument 
bedenken dat universeel was, dat alle 
klanken kon fabriceren. Ik heb een in-
strument ontwikkeld dat lichaamsbe-
weging omzet in een muzikaal signaal. 
Het instrument zelf is dus onzichtbaar, 
wat me een onevenaarbare vrijheid van 
expressie geeft.” In Logos wordt het ge-
regeld gebruikt tijdens optredens. Een 

musicus danst dan 
in de zaal en zijn of 
haar bewegingen 
worden opgevan-
gen door recepto-
ren. Van daaruit 
wordt de bewe-
ging door elektro-
nische coderingen 
omgevormd tot 
muzikale signalen, 
die op hun beurt 
doorstromen naar 
de robotisch be-
stuurde instru-
menten.  

 Waarom zou de doorsnee UG-student 
zijn cultuurcheque spenderen aan een 
mechanisch en door menselijke spas-
men gestuurd concert in plaats van pak-
weg een van de Rolling Stones? “Zo’n 
concert is meestal weinig meer dan een 
herhaling van standaardsongs. Het be-
vestigt je eigen waarden en voorkeuren. 
Om te horen wat er leeft in de muziek 
van morgen moet je naar Logos. Hier 
hoor je nooit twee keer hetzelfde. Wij 
zijn permanent in productiefase, elke 
dag vernieuwen we ons materiaal.”  

 Avant garde en garde! 
 Zoals het een goed modernist past, is 
Raes een strijdlustig mens. Het moder-
nisme moet zich ook wapenen tegen het 
oprukkend postmodernisme, de cultu-
rele stroming die verklaart dat vernieu-
wing is verouderd. Raes haalt scherp 
uit: “Het postmodernisme is rechts 
verpakt als links. Traditionalistisch, 
revisionistisch en anti-rationeel.  De 
artistieke pendant van het Vlaams Be-
lang !” Je kan op ‘s mans website ook 
een bladzijdenlange tirade lezen tegen 
niets minder dan “de auteursrechten-
maffia”. Inderdaad, ofschoon hij zelf 
een gevierd componist is, vindt de man 
auteursrechten in se crimineel.  

 Daarnaast pleit hij voor de afschaffing 

van subsidies aan operahuizen en sym-
fonische orkesten. “Per persoon die de 
Muntschouwburg bezoekt betaalt de 
overheid zo’n € 250 aan subsidies. Per 
zitje! Hetzelfde geldt voor de symfoni-
sche orkesten: het onderhouden van 
zo’n troep professionele muzikanten 
is peperduur, en dan is ons nationaal 
orkest nog van zeer bedenkelijke kwali-
teit.” Raes lacht ook nog eens goed met 
het Muziekforum-project van  Gerard 
Mortier . “Gent is een anarchistische 
stad. Er zijn veel cultuurhuizen, alle-
maal verschillend. In Antwerpen werd 
een groot deel van het culturele leven 
samengeperst in DeSingel. Dat heeft de 
stad verarmd en de sociale spanningen 
verhoogd. Het Muziekforum zou het-
zelfde effect hebben gehad op Gent. Dat 
dit autoritair-centralistisch visioen van 
Mortier ons gespaard blijft, is een zegen 
voor Gent!”  

 Het volgende LOGOS concert is ‘X-
mess’, door Raes’ eigen M&M  Orchestra 
op 22 december 2005. Meer info op 
www.logosfoundation.org. Wie zelfs 
een cultuurcheque te duur vindt, kan 
altijd naar Logos bellen (O9 223 80 89) 
of mailen: mogelijk valt er een vrijkaart 
uit de lucht. 

  Bregt, Pieter en Sven 

Interview Machine Man, G. W. Raes
Een trawant van Raes zit in een donker hoekje van de Tetraeder, de concertzaal van 
Logos waarvan alle hoeken 60° scherp zijn. Met een druk op zijn laptop blaast hij 
leven in Raes’ muzikale robots, welker hoornen, bellen, orgels en piano een behekste 
compositie van Ligeti verklanken. We staan gebiologeerd te kijken naar de honderden 
radertjes, circuits, kleppen en knoppen die de instrumenten perfect bespelen. Alle ma-
chines zwijgen nu. De Gentse sjamaan van het Hoogmodernisme knikt geamuseerd. “Dit 
als kleine demonstratie.”

“We hebben geen 
behoefte aan een 
verleden, wel aan 
een toekomst.”
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 Neveneffecten (naast  Lieven Scheire  
ook com’rade  Jonas Geirnaert ,  Koen 
De Poorter  en  Jelle De Beule ) is een 
absurdistische sketchgroep die haar 
weg gevonden heeft naar het tv-pu-
bliek. Vanaf vrijdag 18 november kan 
je op Canvas 8 weken lang hun nieuwe 
programma bekijken. Van de groeps-
leden is Jonas Geirnaert waarschijnlijk 
de bekendste. De filmstudent behaalde 
met zijn kortfilm  FlatLife  tijdens het 
filmfestival van Cannes in 2004 de prijs 
van de jury, en vertederde tijdens zijn 
speech zeeleeuw Michael Moore door 
openlijk zijn afkeur voor George Wal-
ker Bush te laten blijken. In 2003 be-

haalde de groep (toen nog zonder Jelle 
De Beule) de eerste prijs bij het Gro-
ningse Studenten Cabaret Festival. 

Nu jullie voor tv werken,  doen 

jullie alle werk zelf of hebben 

jullie assistenten gekregen? 

 “De redactie is volledig van ons. Brain-
stormen doen we met vier, soms ook 
met een aantal andere  gasten . Verder 
uitwerken en schrijven doen we zelf. 
Voor de productie hebben we drie men-
sen in dienst. Ook de montage gebeurt 
door een aantal hulpjes. We zitten dus 
wel in een luxepositie.” 

 Hoe hebben jullie de overstap van 

theater naar televisie gemaakt? 

Door keitjes te gooien tegen het 

raam van VRT-baas Bettina Ghey-

sen en met een video naar haar 

te zwaaien? 

 “Nee, zo is het niet gebeurd. Dat stadi-
um zijn we al lang voorbij. Ik denk dat 
er veel mensen zijn met televisieambi-
ties. Vooral het jonge volkje, zeker bij 
de unief, schrijft dingen die ze insturen 
naar TMF. Maar overal hoor je hetzelf-
de. Ze kunnen je zendtijd geven, maar 
het bricoleren moet je zelf doen. Dat 
gaat wel, maar je moet daarvoor stevig 
in je schoenen staan.” 

 De Droomfabriek-beer
Een aantal jaar geleden hebben 

jullie het gewaagd in prime time 

tijdens Man Bijt Hond als ko-

nijn verkleed de Droomfabriek-

beer in elkaar te rammen. Een 

goeie  career move ? 

 “ Woestijnvis  was op dat ogenblik niet 
echt tevreden met de inzendingen voor 
de rubriek Zonder Handen. Dus zijn ze 
eens komen ronselen op comedy-wed-
strijden en hebben me voorgesteld iets 
te doen. Ik heb er dan maar mijn neef 
bijgehaald ( Jonas, nvdr ). Ik wou iets 
doen met clevere Gentse dialogen. Jo-
nas verkoos zinloos geweld.” 

 Is dat niet de taak van de avant-

garde: dingen maken die voor de 

morele meerderheid niet door de 

beugel kunnen? 

 “Ik ga daar absoluut niet bekakt over 
doen: wij vonden dat gewoon lollig en 
stonden er niet bij stil dat het zou cho-
queren. In godsnaam, het is een teddy-
beer en twee paashazen met een boks-

“Koeien op-
blazen en ko-
nijnen afran-
selen”

Lieven Scheire van Neveneffecten houdt niet van half werk

Naïeve sukkels als we zijn, hadden we verwacht hele kar-
revrachten seksueel getinte bewondering binnen te rijven 
door aan een tafeltje te zitten met Lieven Scheire. Niets 
daarvan: de komische whizzkid stoot al na drie minuten 
z’n kopje koffie om, en de serveerster kijkt ‘m moederlijk 
bezorgd aan. Van slapstick gesproken!
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beugel aan en een zonnebril op. We 
wilden gewoon iets compleet anders 
doen dan de kleine meisjes met een 
klarinet. We hadden na de uitzending 
enorm veel stemmen tegen, maar het 
aantal ja-stemmen die dag was over-
trof het totale aantal stemmen op een 
gewone dag. Ja lap! ( Scheire stoot z’n kof-
fie om, en wordt prompt een nieuwe kop 
onder de neus geschoven, nvdr. ).” 

 In een van de volgende afleverin-

gen van Neveneffecten wordt een 

koe opgeblazen … 

 “Die koe werd getoond in het journaal. 
Niemand staat er echter bij stil dat het 
om de suggestie draait. Ik hoop dat ie-
dereen anno 2005 weet hoe televisie ge-
maakt wordt. Je zet daar een koe, doet 
ze een dynamietgordel om en filmt dat. 
Daarna neem je vier poten en laat die 
wat roken. Ik hoop dat niemand denkt 
dat we daar écht een koe hebben laten 
ontploffen.   De Canvasredactie heeft 
al een hoop mails ontvangen van mis-
noegde kijkers die vonden dat ze al ge-
noeg gruwel te zien kregen. ‘t Is altijd 
weer hetzelfde. We maken onzin vanuit 
ons eigen perspectief en we choqueren 
nooit opzettelijk. Wat blijkt? Er zijn 
steevast mensen die daar aanstoot aan 
nemen. We hebben ook geen of weinig 
zelfcensuur. Ontploffende koeien, een 
jachtpistool gericht op een kleuter? Zo-
lang het bijdraagt aan het verhaal: geen 
probleem.” 

Opzettelijk Choqueren
 Programma’s als Neveneffecten 

zijn de bijbel voor de citaten 

aframmelende Vlaamse alterna-

tieve jeugd. Denk maar aan het 

Peulengaleis. Hoe kijk je daar te-

gen aan? 

 “Voorlopig is dat nog niet aan de orde. 
De kijkcijfers van de eerste aflevering 
waren niet slecht, maar ook niet schit-
terend. Het moet allemaal nog begin-
nen. Donderdag ( 24/11, nvdr. ) zitten 
we in De Laatste Show. Deze week is 
er ook nog een interview met Humo. 
Hopelijk begint het daardoor wat los te 
lopen en gaan er wat meer mensen kij-
ken. Misschien zullen we dan geciteerd 
worden.”  

 “Nu, het is geen sketchprogramma 
maar een coherent verhaal. Met als ge-
volg dat de echte  punchline quotes  veel 
meer weggestoken blijven in het geheel. 
Heb je ooit Green Wing gezien? Ge-

niale comedy. Maar met een verhaal-
lijn. Je hebt geen  quotes ,  running jokes  
of  punchlines . Het is absoluut geen Fast 
Show, hoewel ik dat graag zie. Maar ik 
kan dus voorlopig nog niet zeggen of 
er  quotes  zullen ontstaan.” 

 Sillyness
De gesubsidieerde artistieke vrij-

heid, is dat een goede zaak? Zou 

Neveneffecten kunnen gedijen 

op Kanaal 2, VT4 en VTM? 

 “Ik denk het wel. Canvas heeft daarin 
zijn rol. Vroeger richtte Canvas zich 
alleen naar de alternatieve artistieke 
meerwaardezoeker. Nu is er voor ieder 
wat wils. Tot voor kort was ik er van 
overtuigd dat zo’n attitude op de privé-
zenders niet zou kunnen bestaan. Maar 
door nu de televisiewereld van binnen-
uit te zien, is de conclusie heel anders. 
Indien Canvas er niet zou zijn, was er 
ongetwijfeld al een gelijkaardige com-
merciële zender ontstaan. Er is vraag 
naar, zeker vanwege de publiciteit. Ad-
verteerders voor luxewagens en rolexen 

kunnen niet terecht bij VTM.” 

 Nu jullie programma op Canvas 

uitgebracht wordt, is het iets 

voor de gegoede middenklasse? 

 “Je maakt dingen vanuit jezelf, en je 
hoopt dat je daar een publiek voor 
vindt. We zijn allemaal groot geworden 
met  Monty Python  en absurdisme. We 
waren zot van  sillyness , zowel in Neder-
land als in Groot-Brittannië. Dat zijn 
onze inspiratiebronnen. Ik ben er ook 
van overtuigd dat ons publiek zeer di-
vers is. Je vindt Monty Python-aanhan-
gers zowel bij de alternatieve werklozen 
als bij de bedrijfsleiders.   We waren 
trouwens aangenaam verrast door een 
recensie in  Het Laatste Nieuws . Hun 
redacteur was ongelooflijk enthousiast. 
Hij vroeg zich af waarom Neveneffec-
ten op Canvas geprogrammeerd staat, 
en dan nog zo laat. Hij was er van over-
tuigd dat het ook voor een groot pu-

bliek zou werken.”  

 Hebben jullie de ambitie een der-

gelijk programma uit te brengen 

op de radio? 

 “Met de radio kan je je veel meer per-
mitteren. Denk maar aan Microcos-
mos ( met onder meer Gunter Lamote, 
nvdr ). Je kan veel meer rock’-n-roll in 
je programma brengen, televisie is te 
afgemeten. Het is een gigantisch pro-
ductieproces waar de scherpe kantjes 
worden afgeveild. Je draait 10 tot 20 
dagen aan een aflevering van een half 
uur. Met de radio kan je meer de rich-
ting van de trash comedy uitgaan. Als 
we radio maken, zullen we wel anders 
moeten schrijven want onze humor 
is voornamelijk visueel. Bij Republica 
( Stubru, nvrd ) hebben we het ooit eens 
geprobeerd. Het is dus mogelijk.   In 
Ijsland hebben twee mensen, die geen 
verstand hadden van voetbal, ooit eens 
via een gsm commentaar gegeven op de 
finale van het EK. Het was de bedoe-
ling om het geluid van je televisie uit 
te schakelen en de commentaar via de 
radio te volgen. Zo’n dingen zouden we 
graag doen.” 

 Fuckin’ Kijkfiles
Hebben dronken brainstorms en 

drugs al geleid tot materiaal voor 

Neveneffecten? 

 “Nee, wij gebruiken bijna nooit verdo-
vende middelen. Weed en alcohol zijn 
eigenlijk heel slechte  humor-schrijf-
drugs . Op het moment zelf lijkt wat je 
schrijft grappig, maar achteraf valt dat 
altijd tegen. Het beste wat je kan doen is 
nuchter schrijven en voor een dronken 
publiek spelen. Als er tijdens de pauze 
van een voorstelling wat gedronken 
wordt, merk je dat daarna wel aan het 
publiek.” 

 Wat ergert er je verschrikkelijk 

in het verkeer? 

 “Geen pinkers ( op de website (www.
neveneffecten.be) kan u een voorstel tot 
invoeren van een middenpinker vinden, 
nvdr ), zeker op een rond punt en bij 
het afslaan. En hoe kan ik het vergeten? 
Fuckin’ kijkfiles. Ik haat kijkfiles. Dat 
is het toppunt van misantropie voor 
mij. Dat is echt niet te schatten. Zet die 
maar vet op nummer één!” 

   Stefaan & Gert 

“Een jachtpistool 
richten op een 
kleuter? Zolang 

het bijdraagt aan 
het verhaal: geen 

probleem.”
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Film
Match Point
 There are moments in a match when the 
ball hits the top of the net and for a split 
second it can either go forward or fall 
back. With a little luck it goes forward 
and you win. Or maybe it doesn’t and 
you lose . Film nummer zesendertig 
van  Woody Allen  draait rond toeval en 
geluk, schuld en boete. Dostojevski 
anno 2005.   

Chris Wilton (een lichtjes 
briljante  Jonathan Rhys Meyers ) is een 
heerlijke pedante ex-tennisvedette uit 
Ierland, die zijn dagen vult met het 
geven van tennisles in een poep-
sjieke Londense Country Club. Daar 
ontmoet hij de vlotte glamourboy 
Tom Hewett. Het klikt tussen beide 
mannen en Chris wordt geïntrodu-
ceerd in de familie. Chloe, de nogal 
simpele zus van Tom, wordt meteen 
smoorverliefd en Chris, altijd bereid 
wat hogerop te geraken in het leven, 
slaat zijn slag. De steenrijke oudjes 
Hewett sluiten Chris in hun armen en 
helpen hem aan een mooie ‘job met 
promotiekansen’, zoals dat heet. Alles 

lijkt van een leien dakje te lopen, tot 
de bloedmooie Nola (een waanzin-
nig sexy  Scarlett Johansson ) ten tonele 
verschijnt.  

 Nola, een half mislukte Ameri-
kaanse actrice, is de verloofde van 
Tom. Desalniettemin doet ze het 
testosterongehalte van Chris tot 
ongekende hoogten stijgen. Het ver-
volg valt zó te raden: de viriele Ier wil 
haar kost wat kost veroveren – geef 
hem eens ongelijk – en we zien een 
opeenvolging van hitsige vrijparten 
en subtiele verleidingen.  Some guys 
just have all the luck.  Dit klassieke 
overspelverhaal verandert plots in 
een bloedstollend epos waarin Chris 
zich ontpopt tot een volstrekt im-
morele klootzak. De magistrale plot-
wending dwingt de kijker keuzes te 
maken. Keuzes die na afloop afschuw 
opwekken.  

 Hoewel de klassieke thematiek 
opnieuw volop aanwezig is (een 
stormachtige liefde in al zijn facetten) 

koketteert Allen ook met moraliteit 
en – vooral – hoe die te verliezen. 
Verder lopen de personages niet 
irritant neurotisch te wezen en zelfs 
New York werd ingewisseld voor 
het upper class Londen. Filmisch zit 
het allemaal bijzonder snor: lange 
close-ups (de scène in het restau-
rant waarin Chris zijn geloof in het 
absolute geluk poneert is sprekend!) 
wisselen in een perfect ritme af met 
zogenaamde  wide shots  die, ook al 
wordt er in de bewuste scène soms 
niets gezegd, de situatie treffend 
vatten. Groots! En de muziek? ’La 
Traviata’ van Verdi als rode draad. Hey, 
ons intellectuelen hoor je niet klagen. 

 Woody Allen, de reeds 76-jarige maar 
nog bijzonder krasse Jood, verwart 
kwantiteit af en toe met kwaliteit maar 
deze prent is een schot  pardaf  in de 
roos: bullseye for the Woodmeister. 

  Wim Van Lancker 

Corpse of the Were-Rabbit
 Welkom in een nieuw millennium, 
welkom in het tijdperk der technische 
hoogstanden. De tijd van handmatig 
in elkaar geknutseld cinemavertier 
is voor altijd voorbij. Successen van 
Dreamworks (Shrek 1 en 2) en Pixar 
(Finding Nemo, The Incredibles) 
zijn over de hele wereld bekend en 
kennen een enorm succes. Daarom 
besloot Disney, ambachtbedrijf bij 
uitstek,  zijn hardwerkende tekenaars 
te ontslaan en te vervangen door 
charismaloze burgies die uw hersen-
cellen met menig polygoongemaakte 
personages moeten bestoken. Het 
werd stil. Tot er plots een nog ouder 
medium terug op de voorgrond 
kwam. Out with the old, in with the 
older? 

 Deze maand kwamen er twee 
pareltjes uit met decor en figuurtjes  
die er uit zien alsof ze met de hand 
uit plasticine zijn geboetseerd:  Tim 
Burtons   The Corpse Bride  en  Nick Parks  
alom bekende Wallace en Gromit in 
hun eerste langspeelavontuur  The 
Curse of the Were-rabbit . 

 Beide films leunen sterk aan bij het 
donkere der mensheid. Burtons film 
is gebaseerd op een oud Russisch 
sprookje waarin een jongeling op de 
avond voor zijn huwelijk per ongeluk 
trouwt met een lijk. Leg dat maar uit 

aan je toekomstige. Parks gooit het 
over een volledig andere boeg. Hij 
baseert zich op de B-horror films van 
de jaren 60 en 70. Wallace en Gromit, 
uitvinder en diens hond, proberen 
hun dorpje te behoeden voor een 
konijnenplaag die de jaarlijkse groen-
tenbeurs bedreigt. Dit lukt wonderw-
el tot de bewoners moeten afrekenen 
met het mythische weerkonijn.  

 The Corpse Bride is Burtons 
eerste  eigen  animatieprent. Hij had  al 
ervaring op gedaan als producer van 
andere animatiefilms zoals  The Night-
mare Before Christmas  en  James and 
the Giant Peach . Voor Corpse Bride 
hielp hij de decors en personages 
ontwerpen. Het geheel baadt daar-
door in een typische Gothic Burton 
look. De hele film ademt trouwens 
de Burtonssfeer uit waardoor we ons 
eventjes op de set van  Sleepy Hollow  
wanen. Voor de stemmen rekende 
hij weer op zijn fetisjacteurs: Johnny 
Depp ,  Helena Bohnam Carter  
en  Christopher Lee . Ondertussen 
blikte die laatste leuk Burtons andere 
film,  Charlie and the Chocolate Factory , 
in (voeg hier Hollander mop in). 

 Nick Parks parade begon met de os-
carwinnende filmpjes van Wallace en 
Gromit:  A Grand Day Out ,  the Wrong 
Trousers  en  A Close Shave . Waar zijn 

eerste langspeler,  Chicken Run , vooral 
de gevangenisfilm parodieerde, 
wordt er in The Curse of the Were-
Rabbit vooral naar horrorklassiekers 
geknipoogd. Het oogt allemaal schit-
terend en het  is  ontzettend grappig, 
maar The Wrong Trousers blijft zijn 
hoogtepunt. Het weerkonijn kan trou-
wens niet dezelfde adoratie/walging 
opwekken van de criminele pinguïn. 
De film eindigt weinig overdonder-
end en heeft vaak last van doodse 
momenten die de flitsende grappen 
niet kunnen verbergen. Het verhaal is 
trouwens zo dun en voorspelbaar dat 
het een scenario voor de Pfaffs zou 
kunnen zijn. 

 U staat voor de bioscoop en u wil uw 
hardverdiende studentengeld best-
eden aan de juiste film. The Corpse 
Bride mikt resoluut op het oudere 
Burton publiek en kan daarmee iets 
meer charmeren dan Wallace en 
Gromit, die het duidelijk moeten heb-
ben van de ouders met kinderen. De 
ouders komen voor de referenties en 
de kinderen voor het verhaal en de 
oh zo schattige konijntjes (voeg hier 
homo-mop in). 

 Bruno

  Nu in Studio Skoop. 

p
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ColofonColumn The Time is Now
 Wanneer hebt u, hooggewaardeerde 
lezer, voor het laatst tegen enkele 
vrienden gezegd: “Kom, morgen 
rijden we naar Lyon voor de strip-
beurs”? Dit in de veronderstelling 
dat u allen liefhebbers bent van 
strips, natuurlijk. Nog nooit zo’n 
plan opgevat? Gelijk hebt u. Lyon ligt 
op een slordige 750 km van Gent. 
Dat is een reis, en reizen dienen 
goed gepland te worden. 

 Zo is het hier in Duitsland niet. Op 
maandag vragen we eens rond in de 
studentenclub wie er mee wil naar 
Leipzig en op donderdag zitten we 
met vijf in een wagen op weg naar 
de bijeenkomst van alle politieke 
studentenclubs van Duitsland. Acht 
uur in een auto, het gezelschap ziet 
geen probleem.  

 Evenmin een probleem is dat ik, 
Erasmusser, en twee eerstejaars stu-
dentes meegaan als vertegenwoor-
digers van de studentenclub Politiek 
uit Freiburg. Ik zie Politeia, mocht 
zo’n bijeenkomst in Vlaanderen 
bestaan, al drie schachten zenden. 
Nee, de vijfde week van het acad-
emiejaar vindt een studentenclub in 
Gent het meestal belangrijker zijn 
schachten te besmeuren met eieren 
en andere gorigheid. 

 ‘Klein Parijs’ noemde  Goethe  Leipzig 
en gelijk had hij. Zeker met het oog 
op het WK voetbal worden kosten 
noch moeite gespaard om deze 
Oost-Duitse stad op te kalefateren. 
Dat is ook dringend nodig. Niet 
omdat alles vervallen is maar omdat 
alle jonge mensen dit oud-commu-
nistische deel van Duitsland massaal 
verlaten, aangezien de werkloosheid 
in deze streken torenhoog is. Het re-
sultaat is echter dat Oost-Duitsland 
één groot rusthuis dreigt te worden. 

 Op zo’n samenkomst van studenten-
clubs wordt veel gedronken en veel 
gediscussieerd. Onder andere over 
het invoeren van de Bachelor-Master 
structuur. Wist u dat als de Europese 
technocraten en verlichte denkers 
hun zin krijgen, u een portfolio van 

uw studies zal moeten bijhouden? 
In dat ding dient u dan elk jaar not-
eren wat u zelf van uw studiegedrag 
vond, of u voldoende gewerkt hebt, 
e.d. Op het einde van je studie moet 
een prof zich dan amuseren met het 
lezen van je portfolio en dan krijgt u 
voor deze zelfevaluatie punten die 
meetellen zoals een scriptie. What 
the fuck? De universiteit is toch 
geen kleuterschool? 

 De gesprekken over de gevolgen 
van de Bachelor-Masterrevolutie 
verlaten we om de stad in te trekken. 
Het hoogste punt van Leipzig is de 
MDR toren. De toren van het Duitse 
Klara zou de vorm van een boek 
moeten hebben maar ziet er eerder 
uit als een mislukte obelisk. Bovenin 
is het beeld overweldigend. Een 
beetje zoals vanaf de Sagrada Familia 
in Barcelona maar dan zonder drom-
men toeristen. Net als ik boven ben 
gaat de zon onder, wat de daken 
van Leipzig met een prachtige gloed 
bedekt. Dat gaat eigenlijk vrij snel. 
De zon is na de tijd dat het liedje 
‘The Time is Now’ van  Moloko  duurt 
helemaal verdwenen. Moloko heeft 
gelijk: we leven nu en moeten dat 
(nog) meer vieren. Bij de laatste 
tinkelingen — voor wie het liedje 
kent— verdwijnen de laatste stukjes 
zon. Op sommige momenten valt 
alles perfect samen. 

 Als u zich afvraagt waarom ik u de 
hele tijd met ‘u’ aanspreek, dan 
bent u waarschijnlijk een Duitser. 
Hier vindt men het heel belangrijk 
dat men de juiste mensen ‘dutst’ 
(met ‘je’ aanspreken) en de anderen 
‘sietst’ (met ‘u’ aanspreken). Jij, beste 
lezer, bent natuurlijk niet belangrijk 
genoeg om te sietsen. Dus vanaf 
heden zal ik je dan ook enkel dut-
sen, of wat had je gedacht? 

 Swaef is student aan de UGent en 
is dit academiejaar op Erasmus in 
Freiburg, Duitsland. 

 Swaef 

COLUMN & COLOFON



Maandag  december
Beurs: Kokerello Flanders Expo, -u
Concert: Horrorpops De Centrale, u
Concert: Natalia, “Me and my producer” Capitole, u

Dinsdag  december
Film: “Killers Kiss” Film-Plateau, u
Concert: “Life of Agony” Vooruit, u
Festival: “Progress” Vooruit

Woensdag  december
Film: “Fanny och Alexander” Sphinx, u
Indie Music Festival, Charlatan, Kinky Star en Video
Jazz: “Moker” Vooruit, u
Concert: Ozark Henry Capitole, u

Donderdag  december
Film: “Carrie” Film-Plateau, u
Concert: “Ute Wassermann & Birgit Uhler” Logos TetraÎder, u
Ongrappige shit: Raf Coppens Capitole, u

Maandag  december
Theater: “Hosanna” Tinnenpot, u
Kerstblijspel: “Gerard de Clochard” Dienstencentrum 
 Ledeberg, u
IJspiste E. Braunplein, -u

Dinsdag  december
Film: “Mat” Film-Plateau, u
Concert: “Semele” (Händel) Vlaamse Opera, u
Theater: “Vincent Van Gogh” Tinnenpot, u

Woensdag  december
Lezing over het werk van Hermann Maier Neustadt SMAK, u
CD-voorstelling Aranis Bij De Vieze Gasten, u
IPEM Concert, Goeyvaerts Strijktrio Film-Plateau, u
Concert: “Susheela Raman” Handelsbeurs, u
Theater: “Wewilllivestorm” Nieuwpoorttheater, u

Donderdag  december
Flanders Boekenfestijn Flanders Expo
Film: “Drugstore Cowboy”, Film-Plateau, u
Concert: Spiegel String Quartet, Jan Michiels: Franco Belge”, De 
Bijloke, u
Concert: “Mother & The Addicts”, Vooruit, u
Theater: “Dark Pleasure/Donker Genot”, Bij De Vieze Gasten, 
u

Maandag  december
Gentse Biologische Kring, KlaasCantus Salamander, u
Tempi Misti, PartiÎle repetitie strijkers HIKO, u
Kring Moraal en Filosofie, Sporten met het KMF, Oefenschool 
 Wispelberg, u
Schildersatelier, Lessenreeks De Brug, u
Matrak, Repetitie Groene Zaal, u

Dinsdag  december
Vlaamse Technische Kring, Sinterklaascantus Twieoo, u
Vlaamse Geneeskundige Kring, Jaarfuif Eerste Proef Studio, u
VPPK, Uitstap naar het Illuseum u
ChristenDemocratische Studenten, Monarchiedebat Aud. A 
 Blandijn, u
Vereniging Voor Natuurkunde, Lezing over Bose-Einstein Conden-
satie Aud. D Plateau, u
Geografica Kroegentocht, u

Woensdag  december
HILOK, Sinterklaasfuif Twieoo, u
Chemica, Cantus Salamander, u
VPPK, Filmavond Kammerstraat, u
Zeus, Les  PHP Campus Sterre, S, u

Donderdag  december
StudentenPastoraal Gent, Adventsontmoeting met mgr. Van Looy 
 Sint Baafskathedraal, u
Dentalia, Klaasshow Zaal ’t Patijntje, u
Geografica, Minivoetbal Dames  GUSB, u

Maandag  december
Oosterse Afrikaanse Kring, Film: “Aladin” Brug TV-ruimte, u
KVHV, Rolling, Cuba Libre u
HILOK, Zwemmarathon GUSB, u
WINA, Training volleybval UZ, u
Vlaamse Biomedische Kring, Schaatsen Kristallijn, u

Dinsdag  december
Vlaamse Biomedische Kring, Jeneverclubavond Point Final, u
Animo, Quiz De Brug, u
VPPK, Cantus Salamander, u
Vereniging voor Natuurkunde, Lezing Zonnewind 
 Aud. E Plateau, u

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

CULTUURAGENDA KRINGEN EN KONVENTEN
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