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Burgies in het verzet tegen vier
examenperiodes per jaar
Le Pen zaait verdeeldheid aan de UGent
Onze goeie ouwe Brug

SCHAMPER: HEDEN VOL HUMOR!

KORT * VALENTIJN SUCKT

Kort Wild Willy’s Wonderful Week
De mensen vergeten al te vaak dat de kerstperiode voor sommigen lang,
hard en bitter kan zijn. Willy de Dronken Vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld, dwaalt rusteloos door het land, op zoek naar oprechte kerstwarmte. In z’n hart: de leegte. In z’n laadbak: vier Polen met zuurstofgebrek en
een lading Aziatisch gevogelte. Wij vergeten de Gewone Man echter niet,
en volgen Willy op zijn odyssee door het Gentse stadsleven.
Chris Hageland komt! Vreugdekreten
bij Willy! De populaire bard brengt al
jaren kwaliteitsvolle ambiance-covers,
en hij doet dat goed. Chris beweert op
z’n website dat ie moet huilen van “teveel nadenken” – doet waarschijnlijk
wel enigszins pijn bij die mens – en hij
is bang dat hij “er niet zal zijn als men
hem nodig heeft” – fat chance, Chris, fat
chance. Afin, de band speelt op zaterdag 17 december op de Kersthappening
Oostakker-Lourdes. Volledig gratis,
wat betekent dat de gemiddelde Oostakkernaar niet zal moeten kijken op
een Bickyburger meer of minder om z’n
kerstmaal te spijzen. * Tijdens de jaren
’80 sloeg de angst goed toe: werkelijk
iedereen in Europa dacht dat het niet
lang meer kon duren voor er een stevige nucleaire confrontatie zou komen.
Daarna zouden er mensen met drie
hoofden rondwandelen op deze wereld,
en Emiel Goelen zou een rechte muil
hebben. Maar dat legitimeert nog altijd het bestaan van de synthesizer niet.
Net zomin dat van de föhn. Soit, herbeleef alles op de Eighties Hits Night,
op 17 december in de Vooruit. Inkom
7 euro. * De dag erop kan u ook hels
hoog gekrijs aanhoren, maar dan uit
een kudde kinderkelen. Nee, het is niet

Willy die z’n hele maandloon in één trek
opdoet aan Poolse kindhoertjes, het
gaat om een gewaardeerd optreden van
Het Kinderkoor, in de Vlaamse Opera
op zondag 18 december. U telt er 6 euro
voor neer, maar voor een diepgravende
ontmoeting met kleine Radoslav backstage legt u wel op. * Willy de Dronken
Vrachtwagenchauffeur twijfelt echter:
waarom naar het Kinderkoor gaan, als
je dezelfde dag ook naar Zeynep Baskan & Devrim Kaya kan, die kleurrijke
vrouwenstemmen uit Turkije brengen.
Willy houdt, net als elke rechtgeaarde
man, van een vrouw met een mooi
kleurtje: eerst bloedrood, daarna purper, om tenslotte te verworden tot een
lekker trashy gelige tint met hier en
daar een streepje groen. Een natuurlijke cyclus die uiteraard passend wordt
afgesloten met een potje volksgerecht,
putjes graven en stenen rapen. Soit,
het hele gebeuren voltrekt zich in de
Centrale, en u betaalt 7 tot 10 euro. *
AIDS tekent, dat wist u al. Maar AIDS
knutselt ook holle, ingevallen ogen op
de gezichten van desperaat zuchtende
homoseksuelen, schildert schimmels
op de klieren van hopeloos rochelende
junks en schurftige witte vlekken op onschuldige negerkindjes. En daar heeft

Casa Rosa nu een tentoonstelling over,
getiteld “Getekend door AIDS”. Tot 30
december in het voornoemde etablissement. Inkom nul euro, en dat is heel
wat minder dan de prijs van een verstevigd condoom, you bunch of cockfags.
* Van AIDS naar Koen Crucke springen, het is een logische stap. Ook al
omdat AIDS hoogstwaarschijnlijk één
dezer wel eens naar Koen Crucke zal
springen. Niemand die immers gelooft
dat je enkel door te diëten zo spectaculair afvalt. Meer info: Crucke zingt op
15 januari in de Groenzaal van SintBavo, en daar telt u 18 euro voor neer.
* Willy houdt van multikul en sport, en
dat komt goed uit: op 19 januari speelt
de Belgische nationale handbalploeg
tegen de Turkse ploeg. Spektakel gegarandeerd: met de ene hand behandelen
de Turkse spelers met exquis gevoel de
bal, met de andere hand stelen ze met
dito gevoel de Nikes van de tegenstander. Achteraf gaat Willy samen met z’n
Ottomaanse broeders schaapsworst
eten en plastic terrasstoeltjes in het
rond werpen. Wat een dag! * En o ja,
Geert Hoste komt. Of wat had u verwacht, dan? Eerst komt de Sint, dan
Jezus en uiteindelijk Geert Hoste. Niet
toevallig drie mannen die het al milennia van dezefde ouwe truuk moeten
hebben. Hoste brengt het zijne op 20 en
21 januari in het Capitole ten berde. *
Stone Expo, de Europese vakbeurs voor
natuursteen, keramische tegels en betonproducten, zal waarschijnlijk weer
heel wat respectabele zakenlieden lokken. De PS, de joodse lobby en de Siciliaanse maffia hadden alvast veel vragen
over de kwaliteit van de aangeboden
producten met betrekking tot het vasthouden van menselijke resten, het buitenhouden van Palestijnen en het min
of meer rechthouden van sociale woonblokken en universitaire gebouwen. Indien u ook respectabele aspiraties koestert, begeef u dan naar de Expo van 22
tot 24 januari. * En zo maakte Willy
eindelijk vele nieuwe vriendjes, leerde
nieuwe werelden kennen, en vond de
weg naar het geluk: masturberen achter
het stuur, Oostendse douanebeambten
enveloppen toesteken en knoeien met
de tachograaf. And that’s what the spirit
of Christmas is all about.
Dries & Gert
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Heel, heel lang geleden, ergens halfweg september dit jaar, verklaarde rector Van
Cauwenberge nog met veel bombarie dat het maar eens uit moest zijn met al die
haat en nijd tussen de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Samen met Marc Vervenne, zijn Leuvense collega, zou hij “de sfeer verbeteren.” Ze
zouden komaf maken met “al die spelletjes” en constructief samenwerken om het
Vlaamse universitaire landschap nieuwe impulsen te geven.
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Maar van al die mooie woorden blijft niets meer overeind. We zijn nog geen drie
maand verder en het lijkt er alweer dik op te zitten tussen de twee grote Vlaamse
universiteiten. De reden is zoals zo vaak geld, prestige en macht.
Het begon allemaal met de oproep tot rationalisatie van minister Vandenbroucke.
De minister had weinig zin om nog langer geld op tafel te leggen voor universiteiten die minder dan 2.200 studenten telden. Terecht natuurlijk, dwerguniversiteiten
als de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) met 350 studenten in haar rangen zijn
natuurlijk bijzonder schattig, maar hun bestaan valt moeilijk te rechtvaardigen.
Zeker niet in het kleine Vlaanderen dat meer en meer op Europese en mondiale
schaal moet concurreren om te overleven.
De KUB dreigt dus te verdwijnen en moet noodgedwongen op zoek naar een partner, wil ze overleven. De paringsdans die daar uit voortvloeit is geen mooi schouwspel. De natuurlijke partner voor de KUB is vanzelfsprekend de Vrije Universiteit
Brussel. Atlhans, dat is toch wat iedere redelijke mens zou denken. Hun beider
campussen liggen slechts enkele kilometers uit elkaar en Brussel is momenteel de
enige grote Belgische stad zonder ditto universiteit. Dat zelfs de kuisvrouwen van
de VUB lid zijn van de loge, is slechts een klein euvel. Als het een schone frank
opbrengt dan wordt zelfs de meest rabiate papenhater doordrongen van de oecumenische gedachte.
Maar logica, daar hebben we in Vlaanderen natuurlijk lak aan. In plaats van voor
een regionaal model te kiezen, zit de KUB haar Katholieke zuster uit Leuven op
te vrijen. Een as Leuven-Brussel is dus in de maak. De UGent, onze schone alma
mater, van haar kant ziet zo’n verbond niet zitten. Onze universiteit, die in het verleden altijd het belang van de regionale verankering benadrukte, maakte de laatste
weken de VUB het hof. Ongetwijfeld in de hoop de verankering van Leuven in
Brussel te counteren door zelf in zee te gaan met een Brusselse instelling. En dan is
de VUB niet eens zo’n slechte keuze.
Zowel de VUB als de UGent benadrukken het belang van vrij onderzoek en durven denken. Een vrijdenkend verbond in Vlaanderen kan een goede contrepoint
vormen voor het Leuvens imperialisme. En dat Leuven en haar associatie een aggressieve politiek voert, staat buiten kijf.
Samen met de berichtgeving rond het KUB-verhaal, kwam aan het licht dat de
Leuvense associatie, onder leiding van ere-rector André Oosterlinck, van plan is
regionale kantoren op te richten. De Napoleon van de Dijlestreek had zelfs het lef
om een kantoor in Gent aan te kondigen. Ongehoord machtsvertoon als je het ons
vraagt, aangezien er slechts een onderwijsinstelling in Gent deel uitmaakt van de
Leuvense associatie.
Gelukkig rijst het verzet tegen de heerszucht van Oosterlinck en kompanen. Nu
nog hopen dat Gent wat bedachtzamer te werk gaat dan ten tijde van die andere
paapse imperator.
Matthias Jacxsens
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Burgies ssmijten met vliegers
Protest onder ingenieursstudenten tegen invoering ‘repets’
Vier keer per jaar examens. Voor w
wie nog verlangend terugdenkt aan het jaarsysteem, is het de ultieme nachtmerrie. Maar volgend jaar zou het werkelijkh
werkelijkheid kunnen
n worden voor de ingenieursstudenten uit de eerste
bachelor. Tenminste, over een voorstel in die zin wordt
wor volgende week
k gestemd door de faculteitsraad van de
Ingenieurswetenschappen. Het gaat om een tussentijdse evaluati
evaluatie halverwege het semester,
mester, verplicht en op
punten. De burgies van de Facultaire Raad van IngenieurStudenten (FRiS) laten het er in ieder geval niet bij en
voeren actie op hun eigen manier. Door vliegers te vouwen, of wat had u gedacht?

Eigenlijk mogen we het geen examens
noemen. Die zijn immers niet toegestaan door het examenreglement van de
UGent. Daarin wordt expliciet vermeld
dat examens enkel gehouden worden in
de voorziene periode op de academische kalender, en dat partiële examens
verboden zijn. Vandaar dat men het
over niet-periodegebonden evaluaties
heeft. Waarin deze precies van examens
verchillen, is echter onduidelijk. In elk
semester zal gedurende een week dagelijks een examen georganiseerd worden. Deze examens zullen op vijf van de
twintig punten staan. Niet geheel onbelangrijk dus.

Lage slaagpercentages
Het gaat om een oefening van het soort
dat de studenten normaal onder begeleiding van een assistent maken in een
pc-lokaal. Nu wordt de oefening echter
afgeleverd en gequoteerd. Onnodig te
zeggen dat de student geen hulp mag
verwachten. Professor Fred Brackx,
bekend van het vak Wiskundige Analyse, stelt ons gerust. ‘Het is net zo’n
oefening als normaal gemaakt wordt,
dus ze bestrijkt zo geen groot stuk van
de leerstof. Ik kan me voorstellen dat de
lesgever zelfs aangeeft over welk onderwerp het zal gaan.’ Er hoeft dus zeker
niet geblokt te worden. Alhoewel, in
normale lessen mogen studenten toch
hun cursus gebruiken. Daarover is
Brackx zelf voorzichtig. ‘Als de syllabus
wordt meegebracht, schrijven de studenten daar dingen bij, zoals oplossingen van oefeningen. De toets zou dan
een lachertje worden.’
Vanwaar het lumineuze idee van toetsing? De lage slaagcijfers aan de faculteit zijn velen al lange tijd een doorn
in het oog. Afgelopen academiejaar
slaagde slechts 17 procent van de studenten in eerste zittijd. Samen met de
tweede zittijd slaagde nog altijd 10 pro-
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cent minder studenten dan vorig jaar.
Brackx: ‘Te veel studenten die nochtans
de capaciteiten hebben, gaan door op
hun train de vie van het middelbaar,
schieten veel te laat uit de startblokken
en behalen een slecht resultaat op de
examens in januari, februari. We hebben de laatste jaren de slaagpercentages
geleidelijk aan zien dalen, steeds met
dezelfde lesgevers, en dezelfde leerstof.’

Uitgeteld
Laten we eerlijk zijn: veel studenten
houden nu eenmaal hun stof niet netjes bij tijdens de lesweken. Zowel FRiS
als Brackx erkennen dat dat voor de
topstudenten geen probleem is, maar
dat de gemiddelde student flink in de
knoei kan komen als hij tot een stuk in
december blijft feesten. ‘Als je een wiskundig vak gewoon laat liggen, ben je
uitgeteld. Je begrijpt dan zelfs de woorden niet meer,’ volgens Bracke. Daarom
zijn er dit jaar in samenspraak met FRiS
reeds een aantal maatregelen genomen.
Die omvatten onder andere zomercursussen, extra contacturen met assistenten en extra aansporing, zowel van de
lesgevers als vanuit FRiS. De studenten
zijn dan ook verontwaardigd dat men
niet eerst afwacht wat de resultaten van
deze maatregelen zijn.
Ook FRiS zou het positief vinden als
studenten al voor januari weten of ze
goed bezig zijn. Daarom stellen ze vrijwillige proefexamens voor, die gequoteerd worden als een gewoon examen.
Studenten kunnen hier dan feedback
over krijgen en aan de hand daarvan
hun studiemethodes aanpassen. Ze
benadrukken dat het resultaat hiervan
zou moeten worden afgemeten aan
het aantal deelnemers. Brackx wijst er
fijntjes op dat momenteel de wekelijkse
vrijwillige tests weinig bezocht worden.
Afgelopen jaar bereikte het aantal deelnemers naar het einde van het semester

toe een dieptepunt, en onder de aanwezigen waren zeker niet degenen die de
hulp het hardst nodig hadden.

Verkleutering
Waarom we Brackx eigenlijk bij de
kraag grepen? Hij is naar eigen zeggen geen voorstander van het systeem.
‘Ik wil zelfs verder gaan, ik ben tegenstander van een semestersysteem. Een
jaarsysteem geeft een student de mogelijkheid niet alleen aan zijn studie
te denken. Er moet ruimte zijn voor
individuele zaken, sport, muziek, politiek engagement, en als je voortdurend
gedwongen wordt om te studeren voor
punten, kan dat tot conflicten aanleiding geven. Maar ik ben ook geen
absoluut tegenstander. Het is ook heel
specifiek in het kader van de eerste bachelor.’ FRiS stelt daar vragen bij. Wie
garandeert hen dat binnen enkele jaren
deze evaluaties niet voor alle jaren worden ingericht?
Hoe dan ook, de burgies zijn kwaad.
Niet alleen zijn ze bang dat het probleem
van de slaagcijfers verschoven zal worden naar het toch al zware tweede jaar,
en dat aankomende studenten massaal
zullen afhaken. Hun voornaamste protest richt zich tegen de verkleutering van
de universiteit. Een van de belangrijkste
pijlers van het academisch onderwijs is
immers de zelfstandigheid van de student. En heeft de universiteit niet juist
hard haar best gedaan om het verschil
tussen de burgelijk en de industrieel
ingenieur te benadrukken? Brackx ontkent dat de invoering van de niet-periodegebonden evaluaties het invoeren
van hogeschoolpraktijken betekent.
‘Het is niet omdat je een tussentijdse
evaluatie organiseert dat er ook maar
een jota verandert aan de eindtermen.
Trouwens, zelfstandig werken is voor
een student primordiaal, maar ik kan
me niet voorstellen dat men dat voor



HARD NIEUWS

een hogeschoolstudent niet b
betracht.
wijze zijn
Ook die moet op zelfstandige w
werk plannen.’

Persoonlijk verdenken wij die
di burgies
om
ervan gewoon geen zin te hebben
he
zich meer dan twee keer per jaar ach-

ter de boeken te zetten. Wij kunnen
hen daar moeilijk ongelijk in geven.
Ieder van hen die de komende tijd een
bouwplan in de handen krijgt, kan
dit omvouwen tot een vliegtuigje om
in de les naar de prof te smijten. Een
mooie vorm van protest tegen de ver-

Flexibilisering en de unief
U weet het misschien nog niet, onachtzaam als u bent, maar vanaf dit
academiejaar zijn de bepalingen van het in april 2004 goedgekeurde
ﬂexibiliseringsdecreet in werking. Nog nooit van gehoord, zegt u?
Scha en schande over u en al uw nakomelingen, uiteraard. Als u liever
niet tot mikpunt der spot uwer vrienden verwordt, zou u zich deze onvergeeﬂijke vernedering best besparen en snel verder lezen.
Het flexibiliseringsdecreet heeft voornamelijk als doel meer “flexibele leerwegen” aan te bieden. Dit houdt onder
meer in dat een student bij zijn inschrijving een toetredingscontract afsluit
met de instelling, waarbij er een aantal
mogelijkheden open liggen. Naast de
diplomacontracten met modeltraject –
hetzelfde als de huidige jaarinschrijving
– komen er ook diplomacontracten
met geïndividualiseerd traject (te vergelijken met IAJ) en creditcontracten
(inschrijvingen voor één bepaald vak).
Laatstgenoemd contract is al een duidelijke hint: centraal staan nu de credits.
Voor elk vak waarvoor men minimum
een 10 op 20 haalt, verkrijgt men reeds
een creditbewijs, los van deliberaties en
andere verwikkelingen. Credits kunnen
ook zonder examen verkregen worden
via “eerder verworven kwalificaties”, of
“eerder verworven competenties,” door
bepaalde beroeps- en praktijkervaringen.
Maar er is veel meer dan dat. Het flexibiliseringsdecreet heeft het over een
aantal minimale rechten van de student
aan de hogeschool of universiteit. Daarbij zorgt het decreet voor een kader
van rechten en plichten, terwijl de instelling zelf voor de concrete invulling
ervan moet zorgen. Basisidee is dat de
student voortaan een duidelijk omlijnd
contract met de universiteit aangaat,
waarin een aantal rechten geïnstitutionaliseerd worden. Nu komt het er echter op aan vast te leggen wélke rechten
precies in dat contract komen te staan.
Vermits het aan de instelling zelf is om
die contractuele rechten in te vullen,

zagen de studentenvertegenwoordigers
van onze alma mater hun kans schoon
om enkele sociale eisen kracht bij te
zetten. Eind vorig jaar schreef Olivier
Pintelon, studentenvertegenwoordiger
in de Raad van Beheer, een opiniestuk
in Schamper voor meer sociale maatregelen. De voorbije maanden zijn hij en
enkele andere studentenvertegenwoordigers druk in de weer geweest om een
basistekst klaar te stomen.
Uitvalsbasis daarvoor was de Gentse
Studentenraad (GSR), die daarmee
ook nog eens haar nut mocht bewijzen.
Daar werd een tekst voorbereid waarover reeds uitvoerig gebakkeleid werd
en die ondertussen ook al besproken is
met de hoge piefen in het directiecollege en het rectoraat. Het resultaat is
een compromistekst geworden waar
een behoorlijke concensus over lijkt te
bestaan binnen de universitaire wandelgangen. Op 13 december zal dan
uiteindelijk bijna het volledige dossier
besproken en gestemd worden in de
Sociale Raad.
Bij een eerste lezing is meteen duidelijk
dat in de tekst die nu voorligt vooral op
sociale aspecten gehamerd wordt. In
eerste instantie gaat het daarbij om een
expliciete vastlegging van reeds lang
verworven rechten zoals: _“De instelling verbindt er zich toe al het aangeboden onderwijsmateriaal aan de beste
prijs/kwaliteit-verhouding aan te bieden.”_ Wereldschokkend kan je dat niet
noemen, al kan het een handige hefboom zijn voor stuvers die zich tegen al
te dure cursussen willen verzetten. Ook

kleutering van hun richting. Zoals een
bittere student opmerkt: ‘Wie komt er
nog naar Gent als je daar als een kindje
behandeld wordt?’
Eline

wat het aanbieden van sportfaciliteiten
tegen een lage prijs en het voorzien van
pc-knooppunten op elke campus betreft lijkt het enkel om een formele bevestiging te gaan van wat al bestaat.
Toch zouden enkele elementen uit deze
tekst, als ze goedgekeurd worden, handig kunnen zijn voor het bijsturen van
het sociale beleid aan onze alma mater.
Een van de voorstellen verplicht de
universiteit bijvoorbeeld zwart op wit
om haar maaltijden in de resto’s steeds
lager aan te bieden dan de marktprijs
– geen overbodige luxe voor heel wat
studenten. Van enige humor lijkt het
voorstel ook niet verstoken, want vanaf
heden moet de unief oog hebben voor
het begrip “gezonde voeding” (lol). Ook
wat de huisvesting betreft, het meest
heikele punt van het sociale beleid aan
onze unief, wil de GSR enkele duidelijke garanties. Er wordt vaak geklaagd
over het kleine aantal homes in Gent.
Kan een vage bepaling dat het interne
huisvestingsaanbod “toereikend” en
“conform de behoeften” moet zijn daar
veel aan veranderen? Anderzijds zou de
GSR ook vastgelegd willen zien dat “de
huurprijs van een kamer/studio/appartement gedifferentieerd moet zijn volgens de financiële draagkracht van de
student” en dat “de maximumprijs niet
hoger mag zijn dan de marktprijs.”
Concreet zal het flexibiliseringsdecreeter op korte termijn waarschijnlijk weinig veranderen. Op lange termijn zou
het echter wel een belangrijke institutionalisering van de basisrechten van de
student kunnen betekenen. Het punt
lijkt duidelijk: waar vroeger alleen onderwijs als een basisplicht van de universiteit gezien werd, wil men de plichten gevoelig uitbreiden. Als studenten
die de facto al lang profiteren van de
bestaande sociale voorzieningen aan de
unief, kunnen we de definitieve vastlegging ervan alleen maar toejuichen.

Wouter :)
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Het leven zoals het is: De Blandijn.
Het drama van de minors.
Dit zijn minors waarvan de relevantie voor de opleiding verzekerd is, die
gegarandeerd gekozen mogen worden
(toestemming van de faculteit) en die
praktisch combineerbaar zijn met de
opleiding (lessen- en examenroosters).’
Heel mooi allemaal. In theorie.

Het leven in de Blandijn begint steeds
meer op een slechte realitysoap te lijken. De chaos en slechte communicatie zorgen steeds vaker voor pijnlijke
situaties. En zoals zo vaak zijn de arme
studentjes daar het grootste slachtoffer
van. Een nieuwe plotline in ‘Het leven
zoals het is: De Blandijn’ is het invoeren
van de minors.

Utopia

In het kader van de Bama-hervorming
zijn in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte de minors ingevoerd. Ze zijn een
soort van deelopleiding die de interdisciplinariteit moet bevorderen. Op de
facultaire website staan ze als volgt omschreven: ‘Minors zijn samenhangende
pakketten van opleidingsonderdelen
uit een andere discipline die als een verbreding en/of verdieping van je eigen
opleiding bedoeld zijn. Elke opleiding
heeft een aantal preferentiële minors.

In de praktijk blijkt echter dat het hele
systeem utopisch is. De voorgestelde
minors zijn uit te veel verschillende opleidingen gehaald zodat de organisatie
nogal moeilijk is. Er heerst grote onduidelijkheid over wat wel en niet kan, en
de communicatie verloopt heel stroef.
Zelfs de studietrajectbegeleider, die
aangesteld is om de chaos te reduceren,
blijkt vaak verkeerd geïnformeerd te
zijn door bovenaf. Een typisch staaltje
van de gang van zaken in de Blandijn
dus. Een ander probleem is dat studen-

De GSR op zoek
Inspraak, dames en heren, is een mooi ding. Het is daarom dubbel jammer dat de doorsnee
Gentse student er niet echt wakker van lijkt te liggen. Al jaren zijn er vaak belachelijk weinig
kandidaten die een positie in een universitaire Raad ambiëren. Een voorbeeldje: twee jaar
geleden waren er bij de verkiezingen voor de Facultaire Raad van de Wetenschappen twee
(twee!) kandidaten voor veertien (veertien!) plaatsen. Triest. Bijzonder triest.

Of de verkiezingen van 16 maart volgend jaar een hoogmis van de democratie zullen worden is dus maar zeer de
vraag. Op die gezegende dag kiest het
studentenvolk zijn vertegenwoordigers
in de Faculteitsraden, maar ook in de
Sociale Raad en de Raad van Bestuur,
maar de vrees bestaat dat de stemformulieren opnieuw bijzonder mager gevuld zullen zijn.
Nochtans zijn de voordelen van een
postje in een Raad niet minnetjes: behalve de ongelooflijke cool en de onweerstaanbare aantrekkingkracht die
de motten in het universitaire pluche
uitstralen staat een functie in één van
de universitaire raden ook als een blinkend sterretje op je cv. Dat beaamt
ook Stefaan Stroo, medewerker van
de Gentse Studentenraad: “Dankzij de
stem van de studenten in de verschillende raden kunnen ze ook echt zaken
veranderen. Bovendien is het een uitstekende leerschool en een aanzet voor
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ten de vakken van de eigen opleiding
vaak aan de kant schuiven in functie van
een minor. Een geschiedenisstudent die
bijvoorbeeld de minor politieke wetenschappen wil volgen en merkt dat die
overlapt met de optie ‘middeleeuwen’
in de geschiedenis, kiest dan uiteindelijk voor de optie ‘klassieke oudheid’.
Op die manier wordt het belang van de
basisopleiding gereduceerd, wat toch
niet de bedoeling kan zijn. Verder zijn
er dan nog de praktische problemen zoals overlappingen in lessenroosters, te
kleine leslokalen, te weinig voorkennis
om een minorvak zonder problemen te
kunnen volgen, enzovoort.
Een illustratie. De opleiding waar de
minors het meest voor problemen zorgen, is de Geschiedenis. De verklaring
daarvoor is het (te) grote aanbod aan
minors die bovendien door veel te veel

de tweede verdieping van het rectoraat
moeten klimmen. Anderen stelden dan
weer voor om kandidaturen voor de faculteitsraden op de faculteit zelf te laten
registreren. Alles voor de democratie,
natuurlijk, maar toch haalde geen van
beide voorstellen het.

een latere carrière.”

Volmachten
Met dit alles in het achterhoofd doet
de GSR dan ook een meer dan warme
oproep aan de studenten om zich kandidaat te stellen voor een postje. Enig
probleem is dat de kandidaturen al half
februari binnen moeten zijn. Helaas
word je geen kandidaat door simpelweg een mailtje te sturen in te vullen:
kandidaten moeten zich persoonlijk
aanmelden op het rectoraat en daar een
formulier invullen. Een niet erg elegante methode, want net na de examens
permitteren veel studenten zich graag
een weekje vakantie. De kans bestaat
dus dat studenten met ambitie geen
kandidatuur indienen omdat ze liever,
pakweg, een weekje op de latten staan.
Daarom gingen binnen de GSR stemmen op om kandidaturen ook per
volmacht te laten regelen, zodat eventuele kandidaten niet per se zelf naar

“De registratie op de faculteit zelf
stuitte op praktische bezwaren”, aldus
Stroo. “Er werd gevreesd dat de verwerking van de kandidaturen te traag
zou verlopen, en dat de namen dus niet
op tijd bij de Raad van Bestuur zouden
raken.” Over het idee van de volmachten werd nog geen overeenstemming
bereikt, maar Stroo zelf klonk niet al te
enthousiast: “Uiteindelijk mag het voor
iemand die zich kandidaat wil stellen
voor een positie in een Facultaire Raad,
de Sociale Raad of de Raad van Bestuur
maar een kleine moeite zijn om zich
persoonlijk te komen aanmelden. Bovendien kan men de kandidaten dan
ook een brief van de GSR meegeven,
waarin we aanbieden om hen te helpen
bij de campagne”.
Of hoe luie mensen weer schromelijk
gediscrimineerd worden.
Dries
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verschillende opleidingen georganiseerd worden. De meeste andere opleidingen bieden preferentiële minors aan
die binnen de opleiding zelf of binnen
de faculteit georganiseerd worden, terwijl ze in de geschiedenis over verschillende faculteiten heen werken (letteren
en wijsbegeerte, rechten, pol & soc).
Naar aanleiding van klachten van studenten en met het oog op volgend academiejaar, is er binnen de Opleiding
Geschiedenis een werkgroep rond de
minors in het leven geroepen. Die moet,
samen met de Opleidingscommissie
Geschiedenis, naar oplossingen zoeken
voor de vastgestelde problemen. Na een
vergadering en in samenspraak met de
Onderwijsdirecteur en de KCO zijn een
paar mogelijke veranderingen naar voren geschoven. Een eerste mogelijkheid
wil de minors behouden, maar met een
drastische beperking van het aantal
preferentiële minors en eventueel een
reductie van het aantal studiepunten.
Een tweede alternatief is de minors los-

laten en de vrijgekomen studiepunten
invullen met keuzevakken.

Kiezen is verliezen
Voorlopig lijkt de eerste mogelijkheid
de voorkeur te genieten. Het afschaffen
van de minors is namelijk nooit echt de
bedoeling geweest. In een verslag van
de Minorwerkgroep staat het volgende:
‘In het licht van de vorige vergadering
van de Opleidingscommissie heeft de
Minorwerkgroep bevestigd dat de Opleiding Geschiedenis wil vasthouden
aan de minors, met inperking van het
aantal minors en het aantal studiepunten. Daarnaast moeten er ook goede
afspraken gemaakt worden met de aanbiedende opleidingen over de inhoud
en opbouw van de minormodules. De
vrijgekomen studiepunten kunnen ingevuld worden met een (deel van een)
derde minormodule of met keuzevakken.’

Saar

Prof. emeritus Fernand Vandamme klaagt prof. emeritus Etienne Vermeersch aan wegens pesten op het werk.

Van pesten is naar alle waarschijnlijkheid nooit sprake geweest. Integendeel.
De ‘bedrijfscultuur’ op verdieping 2

Klinkt mooi. Nu is het wachten wat de
uiteindelijke beslissing wordt. Is de toekomst van de minors verzekerd? Wat
vinden de studenten? Hoe lang zal het
duren voor alles nog maar eens wordt
aangepast? En vooral, wordt alles nu
beter? To be continued.

De last van de minors kleiner maken

Frauduleuze Fernand Trapt Na
In plaats van een teruggetrokken boerenbestaan op te nemen, probeert meesterfraudeur en ex-prof. Vandamme met
een laatste cunning plan zichzelf in de
slachtofferrol te wringen. Etienne Vermeersch zou hem hebben gepest. In de
vakgroep Wijsbegeerte en Moraal reageert het personeel lichtjes verbijsterd.
Wat volgens het secretariaat het dichtst
bij ‘pesten’ in de buurt komt, is dat Vermeersch af en toe schimmige facturen
van Vandamme weigerde te betalen.
Een voorbeeld: Vandamme legde op
een vakgroepvergadering een factuur
van duizenden euro op tafel, zogezegd
voor drukwerk. Hij kon echter niet uitleggen wat hij precies had gedrukt en
kon er ook geen fragment van voorleggen als bewijs dat er effectief iets was
gedrukt. Vermeersch gaf Vandamme
voor zo’n vissige zaakjes geen cent. Het
is niet uitgesloten dat Vermeersch daarbij af en toe een scheef oog trok naar
Vandamme. De pestkop.

dus. So far, so good. Maar wat met de
vrijgekomen studiepunten? De werkgroep stelt alvast het volgende voor: een
paar studiepunten voor het verhogen
van de studiepunten van een bepaald
opleidingsonderdeel uit de opleiding
Geschiedenis zelf en 10 studiepunten
voor keuzevakken. De lijst van keuzevakken zal zodanig zijn samengesteld
dat de studenten de mogelijkheid hebben geschiedkundige opleidingsonderdelen of een begin van een derde minormodule te volgen. Op die manier
wil men het belang van de basisopleiding versterken.

van de Blandijn heeft vreemde kantjes,
iets wat een aantal professoren openlijk
erkennen. “Ik moei mij niet met u, gij
moeit u niet met mij”, dat vat de vakgroepshouding zowat samen. Slechts
een paar enkelingen zullen een vinger
verroeren wanneer de mogelijkheid
om een beetje gezonde sociale controle
in te voeren zich aandient.
Het Vandamme-debacle was zo’n mogelijkheid. Er gebeurde echter weinig.
Het algemene gebrek aan kennis over
Vandamme bij ZAP-ers was verrassend. Velen wisten pas via de documentatie op de site van de petitie tegen
Vandamme hoe de zaken waren gesteld.
Toen de actievoerders rondgingen bij
het personeel om krabbels te sprokkelen, beriepen sommigen zich op de
“collegialiteit” als excuus om niet te tekenen. Bijna iedereen uit de vakgroep
had helemaal niets te maken met Vandamme. De heer Ronald Commers,
niet zo eminent ethicus, kwam kort ervoor zelfs ronduit agressief uit de hoek.
Tijdens een voorbereidend onderzoek
naar Vandammes smoezelige praktij-

ken stuurde hij een dreigende mail naar
de onderzoeker: “deze heksenjacht op
ZAP-leden moet maar eens ophouden!” De grootste respons kwam van
de logici, de rechtschapen Joke Meheus
op kop, terwijl de ethici van de UGent
zich merkwaardig stil hielden. Is het
niet ironisch?

Oink?
Vandamme heeft 12 jaar lang quasi
ongestoord mogen schimmelen in het
slaapstadje op de tweede etage. Wij
zouden dankbaarheid verwachten. In
de plaats daarvan sleept hij Etienne
Vermeersch en mogelijks ook Freddy
Mortier voor de rechtbank. Begrijpe
wie kan. Heeft Vandamme dan toch
een hersenletsel, zoals zijn studenten
jarenlang opmaakten uit zijn leskwaliteit? Wil hij met deze schijnklacht het
vermoeden opwekken dat hij onheus is
behandeld? Meester Piet van Eeckhaut,
advocaat van Vandamme, zou zich toch
niet durven verlagen tot een schijnklacht? De helmboswuivende Eeckhout
was in de debatshow Frontlijn van drie
december immers niet mis te verstaan:
“Schijnklachten, we moeten daar mee
oppassen!” Onze klomp is gebroken.
Pieter
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Universiteit betaalt grof geld voor
erbarmelijk auditorium
Verbouwingen kunnen studenten extra vakantie opleveren
De NB-auditoria in de Universiteitstraat hebben hun naam te danken aan het woord ‘Nieuwbouw’.
Iedereen die er ooit vertoefde of passeerde weet wel beter. Met een kelder vol asbest, toiletten die een
indringende geur over het gebouw verspreiden en een trappenhal die een brandevacuatie dodelijk
lang zou laten duren, was de nood aan verbouwingen dan ook hoog.
In juli gingen de werken van start en tegen 13 februari, het begin van het tweede semester, moet alles af zijn. Intussen
krijgen de studenten Rechten, Criminologie en Pollensoc een deel van hun
lessen in de Blandijn, de Ledeganck en
zelfs het Boerenkot. Deze diaspora over
de andere faculteiten volstond echter
niet om voor alle colleges een auditorium te voorzien. Zodoende werd op
zoek gegaan naar een alternatief buiten
de universiteit.

te Auditorium 5 in de Ledeganck, dat
samen met het ICC de meeste dakloze
colleges huisvest en zeker vanuit het
standpunt van de lesgever het ultieme
nachtmerrie is. Het kent een hellingsgraad van om en bij de 45°, waardoor
de prof enkel de studenten op de eerste
10 rijen kan zien – anders riskeert hij
acute nekpijn. Bovendien is auditorium
een grote klankkast: het stilste geritsel
achteraan het lokaal is overal duidelijk
hoorbaar.

Naar de cinema

Met geld smijten

Een tijdje werd gespeeld met het idee
om les te geven in een van de zalen van
het Kinepoliscomplex, voor de gelegenheid uitgerust met schrijftafeltjes en
betere verlichting. Dat bleek echter te
duur te zijn en uiteindelijk besloot men
een zaal te huren in het Internationaal
Congrescentrum, aan het Citadelpark.
Die naam klinkt misschien enorm chique in de oren, maar de werkelijkheid is
een pak minder.

De meest gehoorde reden waarom de
oplossing voor het auditoriumprobleem in het ICC werd gezocht, is dat
er gewoonweg geen alternatief is in de
buurt van Gent-centrum. Ongetwijfeld
is dat waar, maar dat neemt niet weg
dat velen zich afvragen hoeveel de universiteit neertelt om die veelbesproken
zaal te huren. Op vraag van Schamper
werd de overeenkomst tussen de UGent
en het ICC opgediept. Het gaat om het
bedrag van 27.614,22 euro per maand
en het contract loopt vanaf 1 september
tot midden februari.

Het geïmproviseerde auditorium in
kwestie, dat de naam Baeckelandt-zaal
draagt, wekte vooral de eerste weken
van het academiejaar een hoop wrevel op bij de studenten. Het is een zaal
zonder hoogteverschil die plaats moet
bieden aan een 300-tal studenten. Aan
de harde stoelen hangt een klaptafeltje
waar je amper een A4-blad op krijgt.
De geluidsinstallatie reikt vaak maar tot
halverwege het auditorium en de airconditioning blaast afwisselend warm
en koud, maar zuivert zelden de lucht.
Het kleine stiftenbord is voor de helft
van de studenten onleesbaar.
Wanneer we enkele proffen naar hun
mening over de zaal vragen, klinken zij
opvallend minder negatief dan de studenten. De belangrijkste reden hiervoor
is dat ze het vergelijken met het beruch-
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Hang on! Vanaf 1 september? De colleges beginnen toch maar in oktober? Bij
de Dienst Gebouwen vertelt men ons
dat dat uitdrukkelijk “op vraag van de
faculteiten” was. Op diezelfde faculteiten valt men dan weer uit de lucht. Na
veel opzoekwerk komen we te weten
dat in de maand september welgeteld
één examen van de tweede zittijd is gehouden in de Baeckelandt-zaal. Ook de
introductiedagen voor de eerstejaarsstudenten Rechten en Criminologie
vonden er plaats. In het contract staat
dat de universiteit iets minder moet
betalen indien de zaal niet wordt gebruikt, omdat dan geen ‘verantwoordelijke voor toezicht en technische steun’
aanwezig moet zijn. Maar zelfs als we

Kostprijs voor één examen en twee halve dagen
introductie is € 25.000
daarmee rekening houden, bedraagt de
kostprijs voor dat ene examen en twee
halve dagen introductie een 25.000
euro, omgerekend een miljoen oude
Belgische frank.

Intersemesterieel verlof
Intussen arbeiden de bouwvakkers in
de Universiteitstraat ijverig verder. Het
is ook nodig, want er is voorzien dat
de werken nét tegen het begin van het
tweede semester af zijn. Op dit ogenblik zit men een beetje achter op het
schema, maar dat hoopt men de komende maanden in te halen.
Elke dag vertraging die men nu oploopt, zal voor de studenten voelbaar
zijn in februari. De auditoria in de
andere faculteiten zijn namelijk maar
geboekt tot het einde van het eerste
semester en men rekent erop dat men
daarna onmiddellijk in het vernieuwde
gebouw terecht kan. Er is geen marge
voor vertraging voorzien en ook van
een backup-plan is geen sprake. Gewoon de reservaties van de auditoria
verlengen is geen optie, aangezien de
lessenroosters van de andere faculteiten
grondig van die in het eerste semester
verschillen.
Het had een weerspreuk kunnen zijn:
een week hard vriezen deze winter, betekent extra vakantie voor de studenten.
(jR)

HARD NIEUWS

Een avondje onder “oude vrienden”
KVHV en Le Pen zetten Gent en de universiteit op stelten
’t Was weer keer zot, ’t was weer keer zot. Als het Katholiek Vlaams
Studentenverbond (KVHV) iets organiseert, lijkt het de laatste tijd geheid hommeles in Gent. Deze keer was het een conﬂict met internationale aspecten. De alumnivereniging van het KVHV strikte namelijk
de Franse extreemrechtse nationalist Jean-Marie Le Pen voor een “colloquium”. Een chronologie van de heisa.
Al een maand op voorhand verschenen
er in de Vlaamse pers geregeld artikels
over de komst van Le Pen. De algemene
teneur in de reacties van het KVHV
over het colloquium luidde als volgt:
“Vanzelfsprekend staan we niet achter
een aantal van zijn standpunten, maar
we willen de nationalistische rechtse
stroming wel aan bod laten komen.”
Het symposium met de Franse politicus zou kaderen in een reeks lezingen
over de Europese integratie, en daarbij
somde het KVHV ook mogelijke latere
kandidaten als Stoiber, Cohn-Bendit en
Bolkestein op.

Holocaust
Het KVHV wou de locatie van het gebeuren zo lang mogelijk geheim houden, al was die een hele tijd op voorhand
te lezen in een cache van kvhvgent.be,
en spraken al te loslippige Verbonders
regelmatig hun mond voorbij. Uiteindelijk onthulde blokwatch.be, de kritische nieuwssite over extreemrechts,
dat het om de Aula Academica van de
UGent ging.
Volgens rector Paul Van Cauwenberge
reserveerde de oud-studentenkring van
het KVHV al in juni 2005 de Aula voor
vier verschillende lezingen. De rector
beweert dat de naam van Le Pen niet op
de aanvraag vermeld stond, het KVHV
spreekt dat
tegen.

Los van de eeuwige “veiligheidsproblemen” die de universiteit inroept, waren
er ook inhoudelijke bezwaren. Le Pen
is niet zomaar extreemrechts, hij is al
meermaals veroordeeld voor geweldpleging en racisme – zelfs vorig jaar
nog. Overbekend zijn Le Pens uitspraken over de holocaust en de gaskamers
als “detail” in de geschiedenis. “Pure
propaganda willen we niet”, liet Van
Cauwenberge dan ook optekenen.
Oud-preses Tom Vandendriessche
kondigde eerder al aan naar de Raad
van State te stappen indien de UGent
het KVHV de zaal zou ontzeggen (zie
vorige Schampers). Dat dreigement
herhaalde het KVHV opnieuw enkele
dagen voor het symposium, nota bene
op hetzelfde moment dat de rector in
de pers stelde met de oud-studentenkring tot een vergelijk te zijn gekomen
om het gebruik van de Aula niet toe te
staan. De uiteindelijke reden voor het
niet toekennen van de zaal was een
dagvullend doctoraatssymposium in
de Aula. Naar verluidt zou Erland Pison
– Brussels parlementslid voor het VB,
goeie maat van Vandendriessche én
fortuinlijk ook advocaat – de juridische
druk opgevoerd hebben om de UGent
een andere zaal te laten zoeken.
Al snel lekte uit dat het “colloquium”
zou doorgaan in het Dienstencentrum
van Gentbrugge. De geïnteresseerden
werden verzocht zich naar de Aula te
begeven, waarna het KVHV voor vervoer zou zorgen naar de “geheime” locatie. Toen yours truly aangeschoten
het genoemde doctoraatssymposium
verliet, stonden voor de Aula al enkele
autobussen te wachten om de
aanwezigen naar de Gentse
banlieue te vervoeren. Een
dertigtal
anarchistische
en extreemlinkse betogers
blokkeerde nog even de

Volderstraat, zodat de Gentse politie
matrak mocht bovenhalen – tot groot
jolijt van het KVHV. De politie was in
Gentbrugge, beducht voor relletjes,
zelfs uitgerukt met 70 agenten, paarden,
honden, Friese ruiters, pantserwagens
en een waterkanon. Betogers waren er
echter niet te zien.
Onder politiebegeleiding tuften de bussen naar het Dienstencentrum, waar Le
Pen in een quasi lege zaal, pintje in de
hand, zat te wachten op zijn publiek.
Nadat de ongeveer 250 aanwezigen
hadden plaatsgenomen, besteeg Le Pen,
geflankeerd door VB-europarlementslid Philip Claeys, het podium. Volgens
De Standaard becommentarieerde de
bejaarde spreker zijn intrede met de
woorden: “Als ik ergens uitgenodigd
word door oude vrienden zoals het
Vlaams Blok, euh, Belang, dan kan ik
toch niet weigeren”. Ouch.

Cochon
Animo, de studentenkring van de sp.a,
had eerder op de dag al betoogd tegen
Le Pen in de Overpoort, waar ze – als
symbolische actie – voorbijgangers met
slagroomtaartjes naar een afbeelding
van “cochon” Le Pen lieten gooien. De
trotskistische Actief Linkse Studenten,
berucht om hun betogingen en blokkades van activiteiten met extreemrechtse figuren, vonden het dan weer
“praktisch niet haalbaar om een actie
op poten te zetten”. Ze voegden daar
echter aan toe: “Anders zouden we dat,
ondanks de dreiging van uitsluiting, uiteraard doen”. Fijn om te weten.
Enfin, de strapatsen van Le Pen haalden
alle nationale media, het KVHV zelf
sprak van een groot succes en roemde
Le Pen als een “groot spreker” en een
“entertainer eerste klas”. Het is nog de
vraag of een lezing van Jean-Marie Le
Pen, in een zaal vol VB’ers, iets zal verhelpen aan het extreemrechtse imago
waar het KVHV mee kampt.
Wat zegt u? Of Le Pen iets te vertellen
had? Ach kom. Iedereen weet toch dat
het daar niet om draaide.
Rien Emmery
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Ugentprofessor valt in de Prijzen
Iedere vijf jaar worden de
FWO-prijzen uitgedeeld aan
vijf prominente Vlaamse wetenschappers, teneinde hen
eens te lauweren voor hun
harde werk. Normaal gezien
kan ons dat vrij weinig schelen, aangezien dat soort prijsuitreikingen vaak uitmondt in
een knus partijtje intellectuele incest tussen KUL-wetenschappers. Ook ditmaal werd
dit scenario bevestigd: maar
liefst drie van de vijf prijzen
werden aan tsjevenprofessoren uitgedeeld. Een schande,
maar bon. Omdat het toch
allemaal een beetje subtiel
moest blijven, werden nog
twee prijzen uitgedeeld: aan
een ULB-prof en aan iemand
van de UGent.
Bio-ingenieur Willy Verstraete werd
door de jury geselecteerd omwille van
zijn vooruitstrevende werk in de biotechonologie. Hij ontving de – even
slikken – Prijs Dr. A. De Leeuw-Damry-Bourlart voor de Toegepaste Wetenschappen. Dat klinkt misschien een
beetje lullig en voor de naam alleen zou
niemand met hem willen ruilen, maar
er hangt prestige aan vast. De FWOprijzen worden wel eens de Nobelprijzen van de Benelux genoemd en ook de
100.000 euro die erbij geleverd wordt,
maken – vanzelfsprekend – veel goed.
Ongetwijfeld een van de redenen waarom juist Verstraete werd gekozen, is de
impact die de resultaten van zijn onderzoek op het milieu hebben. Hij staat
bekend om zijn hantering van groene
chemie, die erop gericht is de impact
van milieuvervuiling te minimaliseren,
of uiteindelijk te elimineren.
Zo ontwierp hij een proces om organisch GFT-afval te gebruiken voor het
opwekken van elektrische stroom, door
het via een gistingsproces om te zetten
tot biogas. Per ton organisch afval kan
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via de procedure van Verstraete ongeveer 200kWh stroom opgewekt worden. Zijn onderzoek diende dan ook
reeds als inspiratiebron voor meerdere
grootschalige projecten in het buitenland.
Hierbij aansluitend ontwikkelde Verstraete de zogenaamde “microbiële
brandstofcellen”. Hierbij brengt men
bepaalde bacteriën in een speciaal soort
brandstofcel, vergelijkbaar met een
conventionele batterij. Onder bepaalde
omstandigheden zetten die bacteriën
dan organisch materiaal (zoals bijvoorbeeld GFT-afval of afvalwater) om in
stroom. Uit een kilogram suiker kan
men op die manier al tot 1 kWh elektriciteit halen, wat deze procedure dus
ongeveer vijf keer zo efficient maakt als
de voorgaande met biogas.
Ook op het vlak van drinkwatervoorziening heeft Verstraete zijn sporen
verdiend: zo hij lag mee aan de basis
van de allereerste gesloten waterkringloop in Oostduinkerke. Vroeger was
water slechts zuiverbaar tot het niveau
waarop het opnieuw in rivieren kan
geloosd worden, vandaag zijn er toepassingen uitgewerkt voor een gesloten
waterkringloop van onder meer huishoudens in ontwikkelingsladen en het

vermeld worden dat hij niet alleen in de
groene chemie actief is. Ook van belang
voor zijn nominatie was zijn belangrijke
werk in de medische sector. Hij slaagde
erin om de invloed van onder meer
voedsel, additieven en geneesmiddelen
op de mens in kaart te brengen, door
simulatie van het spijsverteringskanaal
in een kunstmatige omgeving. En dan
gaat het om een iets ingewikkelder constructie dan de gefakete Cloaca van artiest Wim Delvoye die een aantal jaar
geleden voor kunst moest doorgaan.
Op een overtuigende manier toont het
onderzoek van Verstraete aan dat groeperingen van verschillende soorten
bacterien tot veel ingenieuzere uitwisseling van informatie, stoffen en zelfs
elektriciteit in staat zijn dan groepen
die bestaan uit gelijksoortige bacteriën.
Het is weliswaar mogelijk om door genetische manipulatie een soort superbacterie te maken, maar die heeft dan
wel als nadeel dat je ze niet zomaar in
een natuurlijke kringloop of het spijsverteringssysteem mag implementeren.
Het groeperen van verschillende bacteriesoorten vergt dus meer werk, maar
is een stuk veiliger voor de mens en het
mileu.
Ondanks het feit dat hij bijna zestig

“Er zijn nog meer dan honderd nieuwe,
boeiende vragen”
afvalwater van de papierindustrie. Met
zijn volledige zuivering van water kon
Verstraete overigens een Europese primeur aan zijn palmares toevoegen.
Als laatste belangrijke ontdekking kaderend in het thema van de duurzame
ontwikkeling, vond hij een techniek
om bodemsanering te bevorderen. Het
gaat om de vondst van een erg speciale groep micro-organismen, die een
melkzuur gebruiken om bepaalde vervuilende stoffen van hun chlooratomen
te ontdoen, waardoor ze verder schadeloos worden voor de omgeving en de
mens.
Voor we Verstraete nomineren tot
“groene jongen” van het jaar, moet nog

is, denkt Verstraete nog lang niet aan
(brug)pensioen. Hij is nog steeds een
erg gedreven persoon en houdt vol dat
er nog heel wat te onderzoeken en uit
te vinden valt: “Er zijn nog meer dan
honderd nieuwe, boeiende vragen” alludeert hij kritisch op publicaties van
bijvoorbeeld Scientific American, dat
in 1996 na het interviewen van zowat
iedere internationaal bekende wetenschapper concludeerde dat de echt grote vragen reeds allemaal gesteld zijn.
Bij deze wensen wij hem veel succes bij
het vinden, maar vooral bij het beantwoorden van die vragen. Op naar een
echte nobelprijs?
Bert

HARD NIEUWS

Bol het af, en verbeter de wereld
Je wordt wakker, en het regent. De les is saai, je lief zaagt, en je bankrekening is leeg. Kortom,
je wilt weg, en hoe verder, hoe beter. Klinkt dat bekend? In dat geval is er goed nieuws: de
unief wil uw reisje naar het buitenland betalen. Voorwaarde is wel dat je een productieve
bijdrage levert in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Wie nu het stappenplan van
Schamper volgt, zit wellicht over enkele maanden in Afrika.
Om precies te zijn kan je twee soorten
beurzen aanvragen. Allereerst zijn er
de beurzen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Deze zijn bedoeld voor studenten die in het kader
van hun thesis onderzoek willen verrichten of bijvoorbeeld een stage willen lopen in een ontwikkelingsland.
Komen studie en ontwikkeling in uw
lexicon niet samen voor, dan hoeft u
zich nog geen zorgen te maken. De studentenvertegenwoordigers van de GSR
hebben ervoor gezorgd dat er wat geld
vrij is gemaakt voor BIOS-inleefstages,
uit hetzelfde potje waar de onvolprezen
cultuurcheques van betaald worden.
Een inleefstage duurt minimaal zes
weken, maar heeft niet noodzakelijk te
maken met het eigen studiegebied. De
beurs kan aangevraagd worden voor uw
vliegticket, visum en reisverzekering.
Twee kosmopolitische studentes die
reeds Vlaanderen verlieten zijn Leen
Schmücker en Petra de Koker. Petra
vroeg een VLIR-beurs aan voor haar
thesisonderzoek naar townships in
Zuid-Afrika. Leen is een echte ervaringsdeskundige die met beide beurzen
vertrok. Met haar BIOS-beurs hielp ze
opiumverslaafden in Thaise dorpen,
haar VLIR-beurs leidde tot een project
rond sociaal-economische achtergronden van AIDS in Nicaragua.

Papierwerk
De eerste stap bestaat uit een kleine orientatie. Er zijn meer ontwikkelings-

landen dan je denkt. Leen: ‘Ik moest
mijn thesisthema kiezen, en we werden
aangemoedigd om in het buitenland
iets praktijkgerichts te gaan doen.’ Petra
had het nog makkelijker: zij had al een
jaar in de townships gewerkt, en kende
de mensen daar. Het contact leggen met
een organisatie was dus niet zo moeilijk. An Goegebuer, die de aanvraag
van de beurzen coördineert, adviseert
de kandidaten goed na te denken over
wat ze willen. Maar je kunt haar ook
benaderen, zij heeft lijsten van promotoren en projecten.
De volgende stap is het aanvragen van
de beurs. Hier zijn de dames eensgezind over: het is véél papierwerk. Toch
werd dat niet enkel negatief ervaren.
‘Uiteindelijk vind ik dat een zeer goede
voorbereiding voor het verblijf daar,’
zegt Petra. ‘Je kunt dat heel uitgebreid
maken, maar ik wilde dat ook graag
extra goed te doen. Ik kan dat echt gebruiken voor mijn thesis.’ Leen plaatst
wel een kleine kanttekening bij de papierwinkel. ‘Achteraf moesten we een
evaluatieformulier invullen. Dat was in
het Nederlands, en mijn projectleider
was Thais. Dat was nogal onpraktisch.’
Stap drie bestaat uit zenuwachtig afwachten of je project gekozen is. Leen
adviseert voldoende reclame voor het
project te maken. ‘Het is een soort van
sollicitatie. Er zijn weinig plekken en
veel aanvragen. Zie dat ge uzelf een
beetje verkoopt.’ Als dat je lukt, is een
goede voorbereiding belangrijk. Lees
zoveel mogelijk over het land, de
leefwijze en de cultuur. Petra:
‘Integreren en je aanvaard weten door
de mensen daar,
dat is waar het om
gaat. Als je daar
niets van weet, en je
komt terecht tussen
mensen in een Afri-

kaans dorp, is dat wel zeer moeilijk.’

Verkeerde kleur
Stap vier: neem een bus naar Zaventem
en stap op het vliegtuig. Over wat je te
wachten staat bij het uitstappen zijn de
meisjes unaniem. ‘Het was heel interessant, heel boeiend.’ Ondanks een reeds
uitgebreide ervaring heeft Petra toch
nog veel opgestoken. ‘Ik had al gewerkt
met HIV en AIDS, daar gaat mijn thesis
ook over. Voor de rest heb ik mensen
gerecruteerd voor onze focusgroepen,
we zijn medicatie gaan uitdelen, de
AIDS-wezen en de tb-patiënten gaan
bezoeken… Ik had nog nooit met groepen mensen gewerkt. Het was heel interessant om te praten over HIV en AIDS
en informatie te verzamelen. Zo kom
je veel te weten over de cultuur, hoe ze
denken, waarom ze bepaalde dingen
doen.’
En ten laatste moet je misschien hier
en daar een kleine teleurstelling verwerken. Die groepen, bijvoorbeeld,
bleken nog niet zo evident te zijn. ‘De
mensen die we recruteerden voor de
eerste groepen kwamen eigenlijk niet
opdagen. Dat lag aan verschillende factoren, maar dat is wel frusterend omdat je daar veel tijd en moeite in steekt.
Wanneer we weggingen in Pretoria
merkten we soms dat we de verkeerde
kleur hadden. Soms kregen we op straat
negatieve opmerkingen van zwarten.’
Ook Leen kreeg te maken met vooroordelen. ‘Het is uiteindelijk wel gebotst
met de mensen met wie ik moest samenwerken, omdat hun visie over wat
vrouwen mogen en moeten heel anders
was dan wat ik daar van vond. Maar ja,
ge past u daaraan aan, en ge houdt uw
mond voor een paar weken’
Eline
Meer informatie: an.goegebuer@
ugent.be
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INFORMATICA * N.B. DE WEBMASTER VAN HET KMF SUCKT

Windows for nothing, and
Ofﬁce for free
Gratis software? “Been there, done that”, hoor ik je reeds denken.
Gratis software waarvoor je niet met KaZaA-onzin, noch irritante
neefjes of buurjongentjes geconfronteerd hoeft te worden? Gratis software die bovendien nog eens legaal is ook?
Neen, het betreft hier geen reclame
voor de open-source-equivalenten
van bekende (en dure) software,
maar wel rasechte Microsoftpakketten die speciaal voor studenten ter
beschikking worden gesteld.
Dat ze gratis zijn heeft te maken met
een plan van Microsoft om softwarepiraterij tegen te gaan. De universiteit betaalt hen via tussenpartner
Signpost NV een jaarlijkse bijdrage
en in ruil krijgen studenten, die
– laten we elkaar geen Liesbeth noemen – sowieso zelden betalen voor
hun software, een legale licentie
in handen. Goed voor Microsoft,
goed voor de studenten en goed
voor de unief die op die manier
haar blazoen inzake auteursrechten
oppoetsen kan. Voor wanneer de
advocaten van de IFPI nog eens op
bezoek komen in verband met het
louche gebruik van de VPN-verbindingen, zie je.
Op de website www.MA3D.com
vind je verschillende voordelige formules voor de studerende
medemens, maar de belangijkste voor UGent-studenten is de
zogenaamde “campus agreement”
die je via de linkernavigatiekolom
kan raadplegen. De rest is betalen, deze is gratis. Klikken dus. En
inschrijven.De procedure daarvoor
wijst grotendeels zichzelf uit, maar
om de een of andere reden moet je
sowieso aanklikken dat je behoort
tot de faculteit Geneeskunde, ook
indien je bijvoorbeeld Rechten
studeert. Of dit volledig koosjer
is, daar hebben wij het raden naar,
maar het werkt wel degelijk. Na de
inschrijving (en de veriﬁcatie van je
gegevens) kan je gratis en legaal de
nieuwste versies downloaden van
Ofﬁce, Windows XP en Microsoft
Visual Studio .NET, als cd-images of
uitvoerbare bestanden.
Eigenlijk klinkt dit allemaal een
beetje te mooi om waar te zijn, en
spijtig genoeg is dat gedeeltelijk
ook zo. Het probleem situeert
zich niet bij de licenties voor de
software, die zijn volledig in orde.
Ga dus maar rustig downloaden,
niemand kan je iets verwijten. Het
schoentje knelt bij de tussenpost,
Signpost NV, naast tussenpersoon
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voor Microsoft bij de “campus
agreement” ook doorverkoper van
Belgacom ADSL en daarbij nog eens
leverancier van goedkope laptops.
Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Bij een inkoopactie voor
laptops die door het VTK georganiseerd werd, namen burgies en co.
contact op met Signpost. Het was
volgens de zaakvoerder weliswaar
niet mogelijk om rechtsreeks procentjes van de prijs te halen, maar
een sponsorcontract van enkele
duizenden euro’s moest kunnen.
Of ze hem niet eens een mailtje
konden sturen?
Zo gezegd, zo gedaan, maar Signpost antwoordde pas enige tijd later.
Toen het VTK – ondertussen nog
wat later – belde om misschien toch
iets op papier en in een contract te
laten zetten, wilde Signpost daar
niet van weten. Of ze toch niet via
e-mail alles konden regelen? De verkoop is niet doorgegaan, maar een
betrouwbare indruk liet Signpost
zeker en vast niet achter.
Die air van onbetrouwbaarheid
wordt ook elders bevestigd. Volgens
het verslag van de vergadering
van de computercommissie op 9
september 2005, dat te raadplegen
valt via de weblog van stuver Peter
Dedecker (www.peterdedecker.
net), zal de UGent ook niet langer
reclame maken voor deze hardwareverkoop. Op de vergadering
werd gesproken over ‘onwaarheden
in folders’ en ‘bedrieglijke reclame’.
Nog volgens die weblog heeft ook
het VRG problemen gehad met
Signpost, die vergelijkbaar zijn met
de onregelmatigheden die het VTK
ervaren heeft.
Ondertussen linken enkele kwatongen die liever anoniem wilden
blijven Signpost aan Lafost (Laptops
For Students), een dubieus bedrijfje
dat een tweetal jaar geleden in opspraak kwam en zich ook bezighield
met het verkopen en leasen van
hardware. Ook Lafost had hiervoor
een overeenkomst met de universiteit. Ze kon een aantal studentenkringen overhalen om een
leasingcontract af te sluiten, maar
sindsdien is Lafost met de noorderzon verdwenen. Op de website

Rechtzetting: itv
Vandenbroucke
Vanwege een zetfout zijn de laatste
twee vragen van het interview met
minister Frank Vandenbroucke weggevallen. Heel jammer was dat, want
het waren best wel geniale vragen.
Daarom: hier zijn ze. Onze excuses.
Wij weten dat menigeen lezer zich in
existentiële twijfel gehuld heeft na het
vruchteloos zoeken naar het “vervolg”, en hoewel we dat al bij al best
grappig vonden hier op de redactie,
begrijpen wij uw frustratie. Mensen,
lezers, de aanblik van de ander heeft
ons doen inzien dat dit écht niet kan.
Zoals Wittgenstein zei: als ge geen
paginaverwijzingen kunt zetten, moet
ge het niet doen.
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 financiering
voer waar ze niet meteen kunnen vaststellen waar hun eigen belangen liggen.
Ik voer immers een debat op basis van
algemene principes: door zo te discussiëren verhinder ik dat iedereen meteen
de zakrekenmachine bovenhaalt en gaat
uitvissen wat het eigen kleine voordeel
of nadeel is. Zeggen dat je financiering
afhankelijk is van het aantal studenten is
trouwens een principe dat voordelig is
voor Gent. Niemand durft dat vandaag
de dag ook in vraag te stellen. Hetzelfde
geldt voor het hanteren van de BOFsleutel. Ik denk dat het onverstandig zou
zijn om daar vanuit de Universiteit Gent
een heilige oorlog tegen te ontketenen.
Klein links in ’t Gentse excelleert momenteel in het inefficiënt
rondjes springen. Hoe kijkt u zelf
terug op de periode toen u zelf
klein links was, nu u aan de top
staat en de macht heeft om dingen te veranderen? Is dat met de
glimlach?

(denkt lang na) Dat is een interessante
vraag, maar het is moeilijk om daar op
te antwoorden. Ten eerste spreken we
niet over een vergelijkbare periode. We
spreken over dingen die meer dan der-

››

››

LIEGENDE REPORTER
www.lafost.be stond een jaar lang
“under construction” te lezen, inmiddels is de domeinnaam vervallen en
staan er advertenties allerlei.
Voor alle duidelijkheid: met de ADSLdiensten van Signpost (meerbepaald
Full ADSL) lijkt vooralsnog niks mis
te zijn. Integendeel: op de website
staat dat je maximaal tien gigabyte

per maand mag downloaden, maar
in praktijk kunnen ze je dataverbruik
niet nagaan. Zolang je geen uitgebreide helpdesk verwacht, zit het dus
allemaal snor. Ook het downloaden
van de software via het campus agreement – waar het tenslotte voor het
merendeel der lezers toch allemaal
om draait – gaat snel en makkelijk.

Zorg alleen dat je bij Signpost geen
laptops koopt, want dat zou je nog
wel eens zuur kunnen opbreken.
Vlak voor het ter perse gaan van
Schamper, vernam de redactie dat Full
ADSL ondertussen wel al een limiet
op datatrafﬁek hanteert.

Bert

Schamper bericht het meest over rechts
GENT – In tegenstelling tot wat de nationalistische studentenverenigingen altijd beweren, is er van een cordon
médiatique tegen tot domheid veroordeelde studentenverenigingen geen sprake. Van alle studentenmedia
heeft Schamper de meest uitgebreide berichtgeving.
Van een zogeheten cordon médiatique
is alvast geen sprake. Het KVHV wordt
allesbehalve doodgezwegen. In totaal
werden gedurende die twee maanden
in de onderzochte kranten erg veel artikels aan de rechtse vereniging gewijd.
Schamper publiceerde het meest over
het broederschap, uitgezonderd het eigen vodje van de vereniging.
Verschelde waagde zich naast een kwantitatieve benadering ook aan een kwalitatieve inhoudsanalyse. Volgens haar
houdt Schamper er de meest negatieve
houding op na tegenover links uitschot.
Slechts 3,4 procent van de artikels over
de ALS (Actief Linkse Studenten) hebben een ,,positieve inslag’’. Voor URGent loopt dat op tot, euh, niks.
Behandelt de schrijvende pers KVHV
en co anders dan vroeger? Cynthia
Verschelde verdedigt hierover binnenkort haar masterproef communicatiewetenschappen voor de Universiteit
Gent. Ze turfde gedurende twee maanden de studentenpers in hun houding
ten aanzien van de niet-linkse studentenverenigingen.

Toch blijft dit kwalitatieve onderzoek
de zwakste schakel van deze masterproef. De vraag stelt zich: wat is er nu in
feite kwalitatief aan een opleiding communicatiewetenschappen? Men expliciteert nergens hoe een stuk positief
dan wel negatief wordt geïnterpreteerd.
Van enig empirisch bewijsmateriaal
is helemaal geen sprake. Hiernaar gevraagd kon Verschelde ook niet meteen

tig jaar geleden gebeurden. Ik vond
destijds dat de linkse organisaties op
de campussen echt wel een interessante
rol speelden, en dat hun daden ook wel
effect hadden. Wat ik daarbij wel moeten vermelden is dat de klassieke sociaal-democratie daar niet aanwezig was.
Als linkse student in Leuven kwam je
automatisch in kleinere, nieuwere organisaties terecht. Zoals bijvoorbeeld de

RAL, waar ik deel van uitmaakte, onderdeel van de Trotskistische beweging.
Maar die organisaties waren zeker niet
met niks bezig. Wij hebben destijds het
één en ander laten bewegen, vind ik.
De grote breuk ontstond echter wanneer je buiten de campus ging kijken.
Daar betekenden die bewegingen niets.
Als je je dus de vraag stelde over hoe
iets te veranderen in de samenleving,

antwoorden. ,,Ik nam gewoon een artikel, en liet het gestaltgewijs tot mij komen’’ zei ze. Concrete voorbeelden kon
ze evenwel niet geven. Het leek kortom,
vooral nattevingerwerk.
DE ALS traden Verschelde echter meteen bij. “Hoofdredacteur Jacxsens is
een nazi, wij weten dat al langer, maar
niemand luistert naar ons omdat de
mensheid gevangen zit in het kapitalistische paradigma.”, zei Parko Knolraap
van de ALS. “Eigenlijk weet ik niet wat
‘paradigma’ betekent, maar mijn prof
wereldsysteemanalyse heeft dat ooit
eens gezegd. Belangrijker is dat we foto’s hebben van de hoofdredacteur die
als jeugdige knaap trots het hakenkruis
op de bovenarm droeg. Zegt genoeg.”
Na minutieus onderzoek door communicatiebureau Lard & Pie bleken die
foto’s bijgewerkt met Photoshop. Wij
confronteerden Knolraap met deze informatie. Waarop Knolraap: “Relevantie?”
Van onze verslaggevers ter plaatse.

met een duurzaam effect en buiten de
campus, dan drong de vraag zich toch
op waarom je niet actief was in de klassieke sociaal-democratie. Als ik iets wil
veranderen in de samenleving, maar
dat kan zelfs niet via de klassieke sociaal-democratie, dan moet ik er ook niet
aan beginnen.
Dries & Gert
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Lief en leed in de Brug, ons studentenhuis
Wie boven zijn spaghetti bolognaise zit kan het zich misschien niet voorstellen, maar ooit at ook rector Van Cauwenberge in de Brug. En als we hem mogen geloven, smaakte het hem nog ook. Maar de Brug is natuurlijk meer
dan de resto. Het is vooral een bouwval die binnen een aantal weken ontruimd wordt. Dit tot grote spijt van vele
studentenvereningen, die hier al van toen de dieren nog spraken een veilig onderkomen vinden. Nu ja, veilig,
op de occasionele kidnapping en de krakkemikkige trap na dan. Drie illustere oudstudenten vertellen over hun
herinneringen aan het studentenhuis.
Geert Lambert studeerde Rechten en
Haven- en Maritieme Wetenschappen in Gent van 1985 tot 1991. Hij
was voorzitter van het VRG en van de
jongeren van de Volksunie. Ook zat hij
twee jaar als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. ‘Het eerste
jaar kwam ik niet veel in de Brug, maar
daarna werd het mijn tweede kot. Ik
heb er vreselijk veel avonden zitten vergaderen, in de meest bizarre vormen.
De Brug had iets specifieks. Ikzelf zat
zowel in het PFK (Politiek Filosofisch
Konvent) als in het FK (Faculteiten
Konvent), en die twee konden elkaar
nauwelijks uitstaan. Volgens het PFK
was het FK zoiets rechts voor studenten die niets anders deden dan bier
drinken. Het FK vond het PFK dan
weer veel te links en geëngageerd. Er
hing altijd een onderhuidse spanning.
Je kon dat niet vatten, en toch… Er zat
zo’n grote variëteit aan studentenverenigingen. Er hing altijd zo’n sfeertje
van samenzweerderigheid. Terwijl het
verdomme allemaal was te reduceren
tot studentenactiviteiten (lacht).’
André Vandevelde werkt al sinds 1989
als secretaris op de Dienst Studentenactiviteiten. ‘Ik heb heel mooie herinneringen aan de brug. Ik vind het ook
een heel mooi gebouw, jammer dat
ze het niet gerestaureerd hebben. Het
is echt verwaarloosd. Positief punt is
dat de trap het uitgehouden heeft. Hij
staat wel scheef, maar ze hebben er een
metalen constructie tegengezet. Het is
natuurlijk best dat we verhuizen, want
het is niet meer te doen. We zullen ook
meer plaats hebben in het nieuwe gebouw. We verdwijnen wel een beetje uit
het straatbeeld. Ik hoop dat ze het studentenhuis renoveren en niet zomaar
platgooien.’

Mokkashake
De rector bewaart dan weer vooral culinaire herinneringen aan de Brug. Als
hij het over de ‘milkshake mokka’ heeft,
wordt hij jaren nadien nog volkomen
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lyrisch. ‘Ik ging altijd eten in de Brug
omdat er toen nog geen resto was in
de Overpoort. Er werd ook heel veel
gekaart. Heel populair was de cafetaria
op het eerste verdiep. Die was vooral
bekend voor de mokka milkshakes. Die
waren heel populair – er was toen nog
geen alcoholische drank te verkrijgen.
Ik ga die nooit vergeten, zo een lekkere
milkshake heb ik nooit meer gevonden.
En de keuze die er toen al was! Er was
een dagschotel, maar je kon ook al frieten krijgen. Dat was ook zoiets raars,
dat de student keuze had. Je hoefde
niet iedere dag hetzelfde te eten, en dat
voor zeer weinig geld. Ik ben vergeten
voor hoeveel precies, misschien twintig
frank. Dat zal wel zwaar gesubsidieerd
geweest zijn, net als nu eigenlijk.’
Ook Lambert at in de Brug, maar die
kreeg iets heel anders voorgeschoteld.
‘Ik weet nog dat we ooit met de studenten uit de Raad van Bestuur in de Brug
hebben gegeten met Prins Filip. Die
had in zijn hoofd gekregen dat hij kennis wilde maken met de studenten, dus
werden wij opgetrommeld. Natuurlijk
moest de hele Resto worden afgesloten,
zodat wij daar met een paar zaten aan
een chique buffet. We hebben Filip dan
maar wijsgemaakt dat we iedere dag
zo’n buffet voorgeschoteld kregen.’

Gijzelingsdrama
André heeft zowel positieve als negatieve herinneringen aan de Brug. ‘We hebben ooit iemand opgesloten. Die heeft
4 uur voor de glazen deur gezeten tot
de huisbewaarder hem gevonden heeft.
Er is hier ook eens iemand gestorven.
Een vrouw van Artsen Zonder Grenzen kwam een lezing geven in de ontmoetingsruimte. Ze heeft een hartaderbreuk gekregen en is toen ter plaatse
gestorven. Ik ben nog gegijzeld geweest
door het NSV. Ze hadden de brug bezet en iedereen naar buiten gestuurd.
Ik ben toen gebleven omdat ik wou
doorwerken, maar na een tijdje ben ik
toch maar weggegaan. Ze hebben hier

Enkele coryfeeën over De Brug
I lost my cherry in De Brug. But then I found
it and ate it.’ Michael Moore
‘Ik vroeg of ze me wou aftrekken in de toiletten van De Brug. Ze deed het en ik kwam
klaar. Daarna moest ik kakken. Goeie locatie.’ Herman Brusselmans
‘Man, ik ben zo’n wannabe.’ Gene Bervoets
‘Fucking Gene Bervoets, dat hij zijn kutkop
nooit vertoont in De Brug.’ Rector Paul Van
Cauwenberge
‘4.115. Sie wird das Unsagbare bedeuten,
indem sie das Sagbare klar darstellt De Brug.’
Ludwig Wittgenstein



‘I did not have sexual intercourse in that building.’ Bill Clinton
‘De Brug is keitof, met die inter lektuelen en
die goeie sveer.’ Dekselse Dexters
‘Aziaten in De Brug? Toeval, ongetwijfeld.’
Fernand Vandamme

‘Moest De Brug speklappen hebben, ik stak er
mijn tong in.’ rle
‘De Brug,Dé Brug.
Een Brug.
Juust like over ’t Scheld.
DRUGS DRUG BRUG
Mijn Brug. ’ Axel Daeseleire

Verzameld door Andreas, Roeland en Dries.
Uw ma niet.

dan alles gebarricadeerd en de Brug een
dag bezet. Het NSV heeft ook ooit eens
de glazen deur ingebeukt, net nadat ze
iemand van Verkeerd Geparkeerd in
elkaar hadden geslagen. Waarschijnlijk
namen ze hem zijn homoseksualiteit
kwalijk.’
Geert Lambert benadrukt nooit opgesloten te zijn in de Brug. Hij joeg nochtans genoeg mensen op de kast. ‘Ik heb
nog een extra jaar haven- en maritieme
wetenschappen gestudeerd. Toen zijn
er op een avond tijdens één vergadering

INTERVIEW

twee nieuwe studentenverenigingen
aanvaard. De ene was de Gentse Maritieme Kring, de andere was de Gentse
Zeevaarders Kring. Ik had dat gedaan
voor een weddenschap, ze hadden me
gezegd dat dat nooit zou lukken. Het
ging om twee keer identiek dezelfde

in plaats van 27.000, en het was veel
makkelijker om alles rond de Brug te
centreren. Omdat alles centraal gelokaliseerd was, kwamen er veel studenten
van andere faculteiten eten. Je zag dan
ook eens studenten van andere richtingen en er was veel meer interactie. Niet

nvdr). Ik klink nu misschien als een
oude man, maar in die tijd had je nog
geen gsm. Er was dus een permanentie nodig met een bureau en een vaste
telefoon. De Brug was voor ons de uitvalsbasis.’
Vaste telefoons. Op Schamper kunnen
we ons geen studentenwerking zonder
gsm meer voorstellen, maar toen PVC
nog gewoon Paul was, lag dat anders.
‘Mijn eerste dag als FK-voorzitter zal
ik nooit vergeten. Je komt daar binnen in een statig bureau met een eigen
telefoon. Dat was toen heel bijzonder.
Ondertussen ben ik dat gewoon geraakt hoor. (nostalgisch) De trapjes op,
en de eerste deur rechts, met een grote
telefoon, ik herinner mij dat nog. Daar
zat ik dan, dagen en zelfs avonden en
nachten door te werken.

… ‘alloo!
Favoriete plek van André Vandevelde
was het eerste verdiep. ‘En het balkon,
omdat ik mijn planten dan buiten kon
zetten tijdens de zomer. Ik hou heel erg
veel van het gebouw. Ik ben wel blij dat
we een oplossing gevonden hebben met
de thermische centrale, want er zijn nog
andere voorstellen geweest die niet echt
goed waren.’ Ook Van Cauwenberge
heeft een bijzonder plekje in zijn hart
voor de Brug: ‘Het zal me zeker spijten
als de Brug gesloopt wordt, en mij niet
alleen. Ik denk al die studenten aan het
einde van de zestiger jaren, zeventiger
jaren, misschien tachtiger jaren. Dat
was voor hen de ontmoetingsplaats.
Dat zullen we zeker missen.’


vereniging met identiek dezelfde mensen. Er was niemand die dat goed gelezen had. Een nieuwe vereniging kreeg
in die tijd een startbedrag van 15.000
frank, en wij kregen dat twee keer. Zodra dat was goedgekeurd heb ik wel
direct gezegd hoe het zat. Het was een
studentikoze grap, maar niet iedereen
kon ermee lachen. We hebben ons dan
gereduceerd tot één kring.’

Telefoon…
Rector Van Cauwenberge benadrukt
hoe centraal de Brug in die tijd was. ‘Er
waren toen nog maar 8000 studenten

alleen de heel actieve studenten, maar
ook de gewone studenten kwamen elkaar daar tegen. Het was een drukke
ontmoetingsplaats die bijna altijd vol
zat.’
Het was dan ook de plaats voor actie. Lambert: ‘De Brug vormde de
headquarters tijdens studentenprotesten en rectoraatsbezettingen. Zo vlak
bij het rectoraat hadden we een mooie
uitvalsbasis. Eén van die rectoraatsbezettingen herinner ik me nog goed, het
was rond deze tijd van het jaar (we interviewen Lambert op Sinterklaasavond,

Waaraan denkt André het liefste terug?
‘Vooral aan de vrienden die ik hier
ontmoet heb. Het is ook een heel toffe
dienst hier. Ik hier lang gezeten met
Luk Alloo, die hier toen als jobstudent
werkte.’ Gek genoeg begint ook Lambert meteen over Alloo. ‘We hebben
daar zoveel uren rondgehangen. Ik heb
daar Luk Alloo leren kennen, die was
goede vrienden met de studentenbeheerder. Hij nam de telefoon altijd op
met ’Allo, met Alloo.’ Alloo zelf was helaas niet bereikbaar voor commentaar.
Waarschijnlijk treurt die meer over het
verlies van zijn geliefde Sandy Tura dan
over de teloorgang van de Brug.
Eline en Saar
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STUDENTEN OPGELET

HET BOEKENFESTIJN VIERT 3E LUSTRUM!
Dat wordt een groot feest! Steeds meer studenten
weten de weg naar het Boekenfestijn te vinden.
De wetenschappelijke boeken op vele vakgebieden tegen kortingen tot wel 90% zijn een
geschenk voor hun beurs. Het is er allemaal;
marketing, psychologie, medisch, techniek, enzovoorts. Er is nog veel meer te ontdekken!
Van donderdag 15 tot en met zondag 18 december kunt u op ontdekkingsreis op het
Boekenfestijn in Flanders Expo Gent. Meer dan
een half miljoen boeken en multimedia zijn op
lange rijen tafels overzichtelijk uitgestald.
De entree voor dit festijn is gratis.
Speciaal voor de Kerst is er dit keer ook een
Cadeau- en Kerstmarkt! Dit festijn verdient het
om door u ontdekt te worden!

ATLAS VAN HET
MENSELIJK LICHAAM

5 jaar
OP

NU

7.95

1.001 Cadeaus

U SLAAGT ALTIJD VOOR EEN LAGE PRIJS

De klassieke oudheid is een schatkamer
van verhalen. Goden, halfgoden,
helden, reuzen, nimfen, koningen en
boeren. Lees over het ontstaan van de
wereld, Rome en de Trojaanse oorlog.
Ruim 316 pag.
dikke bundel.

T
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NU

MEDICAL
DICTIONARY

4th. illustr. new ed. Incl. audio
cd-rom. 1300 pag. met veel
extra’s en weblinks. Een groots
standaardwerk.
NU

HARRISON’S

MANUAL OF
MEDICINE

6.95

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

GENETICS

8.95

HARTL&JONES
5th.ed. New ground in the
field of genetics education.
Incl. dictionary, online
website resource.

SNELLER DAN DE SNELHEID
VAN HET LICHT

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

6.75

STEDMAN’S

12.50

NU

VANDER E.A.
9th edition. The mechanisms of body
function. Haast 1000 pag. volgens
uniek systeem. Nu met online updates
en resources.

GRIEKSE EN ROMEINSE MODERN ENGINEERING
MYTHEN EN SAGEN
MATHEMATICS

VIGUÉ-MARTIN
Anatomische atlas.
Een nieuw basis
standaardwerk voor
menig student.
Nu op groot formaat in full-colour.
164 pag.
NU

· BESTSELLER ·

HUMAN PHYSIOLOGY

9.95

NU

7.50

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 O P

L I T E R A T U U R

• • • PRESALE DAY • • •
T H U R S D A Y 15 D E C . 10 - 21 H

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

DEC.
10-21 H

DEC.
10-18 H

DEC.
10-18 H

1
6 1
7 1
8

FLANDERS EXPO
GENT

JOAO MAGUEIJO. Het verhaal van een conHal 8 · 10.000 m2
troversiële theorie. In een vlotte, uiterst toeganTramlijn 1· Halte tot voor de deur
NU
kelijke en zeer brutale stijl schetst Magueijo zijn
Telefoon 09 241 92 11 · www.boekenfestijn.com
eigen denkprocessen. Of de ‘gevaarlijke’
ideeën bewezen
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
kunnen worden,
➧ROMANS ➧ATLASSEN ➧SOFTWARE&TOPGAMES ➧NEWAGE ➧DRAMA
zal de tijd leren.

NU

4.50

WHY PAY MORE?

➧ARCHITECTUUR ➧JEUGDLAND ➧BUSINESS ➧KUNST ➧MUZIEK ➧REIZEN
➧MENS EN MAATSCHAPPIJ ➧HOBBY ➧WOORDENBOEKEN ETC. ETC.
Extra

Kerst&Cadeaumarkt

ALGEMEEN

Kip redt neger
In de studentenresto’s loopt er gedurende de Sinterklaasweek een actie ten voordele van het Burundese Maison
Shalom. Samen met andere initiatieven wil men de situatie
van weeskinderen onder de aandacht brengen.
Maison Shalom is een niet-gouvernementele organisatie, gesticht in 1994.
Oprichtster is Marguerite Barankitse,
een Burundese vrouw die de genocide
in haar land overleefde. Respect. Haar
project vangt zo’n 10.000 wezen op, of
ze nu maroef, tjeef, Hutsi of Tutsi zijn.
Het gaat om kinderen wiens ouders
geveld zijn door geweld (machetes
bijvoorbeeld) of ziekte (voornamelijk
AIDS). In de dorpen waar de ukjes opgevangen worden, werkt men samen
aan een vredevolle toekomst met respect voor alle bevolkingsgroepen. Voor
haar werk heeft Marguerite al diverse
internationale prijzen ontvangen (ondermeer van de Verenigde Naties, het
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, een eredoctoraat aan de UCL,
kinder Nobelprijs te Stockholm,...).
Een bezoekje aan de UGent kon dan
ook niet ontbreken. Op 8 november
maakte professor Els Goetghebeur
(ZAP, verbonden aan de vakgroep toegepaste wiskunde en informatica) in

Lange tijd was de studentenvertegenwoordiging aan de Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte niet meer
dan een zootje ongeregeld. CV-jagers
en wiethoofden van wie men na de
verkiezingen nooit meer iets vernam
maakten het merendeel uit van de
stuverpopulatie. Daar komt de laatste
jaren stilaan verandering in. Bij de
verkiezingen vorig jaar werd deftig

een mail rector PVC warm voor een
sensibiliseringsactie. Ze riep op tot
solidariteit met de weeskinderen in
Afrika die slachtoffer zijn van geweld
en AIDS. Het Bestuurscollege van 10
november vond het best wel owkay en
ging dan ook akkoord met het voorstel.
Op 24 november was het dan zover:
Marguerite werd ontvangen aan de
unief, tijdens het VLIR-debat gevoerd
rond de BIOS-inleefstages. Een boek
over haar levenwerk, geschreven door
Christel Martin, werd voorgesteld in
de Sint-Michielskerk en er was ook een
benefietconcert.

1 Flap
De gemiddelde student zal hier wellicht niet veel van gemerkt hebben.
Doch niet gevreesd. Ook de studenten
werd een gelegenheid gegeven de actie
te ondersteunen. Tijdens hetzelfde Bestuurscollege werd immers beslist in de
studentenresto’s een ‘Afrikaanse maaltijd’ aan te bieden. Dirk Mangeleer, de
logistiek beheerder, werd belast met de

campage gevoerd en werden enkele
gedreven mensen verkozen en dit
academiejaar werd er voor het eerst
een heus overlegorgaan voor alle
stuvers opgericht.
StuArt heet het kind en de initiatiefnemers beweren dat het niet de
zoveelste praatbarrak wordt. Meer
nog, ze gaan er prat op al iets bereikt
te hebben. Eindelijk minder dan een
dag wachten op je printopdracht
in de PC-klassen van de Blandijn
bijvoorbeeld. Of het verplaatsen van

uitvoering van dit project. Het is voor
alle duidelijkheid geen beslissing van
de studentenresto’s zelf. Die moeten
de zwik alleen inhoudelijk zien te redderen. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk de tsunamimaaltijden van
vorig jaar. Het concept is dit jaar niet
anders. Gedurende een week wordt er
in het menu een maaltijd aangeduid
waarvoor de gebruiker 1 flap extra
dient te betalen. Na de actie wordt alles
doorgestort naar het Maison Shalom.
Wie dacht exotische maaltijden als
maniok met maniok voorgeschoteld
te krijgen, zal zwaar ontgoocheld en
volkomen gedesillusioneerd het resto
verlaten. Er worden geen specifieke
Afrikaanse producten aangeboden.
Daarvoor was de tijd iets te beperkt en
logistiek leek het ook niet haalbaar. De
‘Kip Burundi’ op Sinterklaas is al even
Burundees als de Genste Waterzooi van
Gene Bervoets Gents is. Toch is dit, in
tijden dat kip en ander pluimvee dienen opgehokt te worden uit vrees voor
vogelgriep, een mooi initiatief om de
verguisde dieren in een beter daglicht
te stellen. Eet smakelijk!

Stefaan

de deadline voor thesissen naar 22
mei in plaats van de geplande, en erg
onrealistische, 2 mei.
Allemaal dik zot, als je het ons vraagt.
Mensen die staan te popelen om zelf
ook de handen uit de mouwen te
steken, surfen naar http://blandijn.be,
mailen naar stuart@ugent.be of reppen zich naar de volgende vergadering op 11 januari in de faculteitszaal
van de Blandijn.

(mj)

17

ALGEMEEN * KOEN WOUTERS SUCKT

Openheid

Schampschoten | Column
Wij van Schamper worden altijd verweten gewetenloze cynici te
zijn. Volledig terecht natuurlijk. Het is enkel omdat onze hoofdredacteur al die praat uit onze artikels weert, hoge journalistieke
eisen stelt en een strikte deontologische code hanteert, dat het
resultaat nog enigszins binnen de grenzen van het fatsoen valt.
Genoeg daarvan! Vanaf heden schrijven
wij op deze pagina de naakte waarheid.
Of toch de waarheid die uw dienaren in
duistere wandelgangen opvangen.Niet
dat die histories per se waar zijn natuurlijk, maar als lezer heeft u er wél recht
op. Neem nu de verhalen over Magali
Feys, studente rechten en reeds meerdere maanden aan een stuk ‘voorlopig
nog’ voorzitster van de Sociale Raad.
Voorlopig nog, want het licht blinkt al
op de getrokken messen van de collegae
studentenvertegenwoordigers. De enige
reden dat Magali nog op haar stoel zit,
is dat de lijst met de opvolgers is uitgeput. Van zodra een geschikte kandidaat
gevonden is, leest u dat wel in Schamper. Tot dan achten sommigen de cactus op de vensterbank van de SR een
geschiktere vervanger. Al is het maar
omdat deze door de band genomen de
vergaderingen (met meer interesse en
dossierkennis) zal bijwonen.
Dat wordt althans gezegd. Wat ons
betreft is Feys misschien wel door een
stom malheur verkozen geraakt – een
kwartier voor ze zich kandidaat stelde, had ze amper van de Sociale Raad
gehoord – maar we zijn er toch van
overtuigd dat ze haar taak voorbeeldig
vervult. Een verdere bespreking van
de vele verantwoordelijkheden van de
functie van voorzitster van wat ze zelf
zo mooi omschrijft als ‘mijne Sociale
Raad’, zou ons te ver leiden. Daarom
houden we het hier bij een korte inkijk
in het dagboek dat een achteloze ziel
onlangs achterliet op de drempel van
onze Schamperkelder.
MAANDAG
Beste Dirkske – ahja, want dat is de
naam die ik aan mijn dagboek geef, net
zoals die van mijn surrogaatpapa – vandaag weer vergadering van mijne Sociale
Raad. Víer uur gezaag over die sociale
voorzieningen, daar kan ik dus niet tegen. Eigenlijk zijn er bijna geen mensen
in mijne Sociale Raad waar ik niet over
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te klagen heb.
Gelukkig ben jij er nog, Dirkske.
DINSDAG
Beste Dirkske, ik kan niet veel schrijven,
want ik moet straks nog naar de kapper.
En dat allemaal omdat ik nog een advies
moet geven over de begroting.
Ik heb nieuwe botjes gezien in de Veldstraat. Helaas heb ik de portefeuille van
mijn surrogaatpapa nodig om ze te betalen, eh Dirkske? Daarna nog even naar
de les geweest. Die trut met haar Louis
Vuitton sjakos heeft mij weer haar nota’s niet willen geven. Nu moet ik weer
iemand anders bellen.
Maar goed, ik moet niet enkel naar de
kapper, ik moet ook nog een speech
schrijven.
Veel liefs,Magali.
WOENSDAG
Beste Dirkske,
Ik heb een vreselijke nachtmerrie gehad
over Hans Pijpelink. Ik lag tussen een
megagrote Bicky Burger.
Op mijn werk vroeg iemand iets over mij
en Dirkske. Daar is dus niets van aan
hé. Ik begrijp dat mensen vinden dat
we bij elkaar passen, maar ik heb hem
er nog niet in gefoefeld! Hoewel hij rond
de 50 jaar en bijna kalend is, en zowat
de machtigste man van de universiteit is.
Allé, dat is toch wat de mensen zeggen.
Mijn speech is bijna af. Morgen wordt
een spannende dag!
DONDERDAG
Deze ochtend lippenstift en een nieuwe
kleedje met bijhorende nagellak gekocht.

Vandáág ben ik voluit voor de dramatische look gegaan. Ik had zo het gevoel
dat alle ogen in de academische stoet op
mij gericht waren. Ook die van de rector,
die trouwens ook ongeveer 50 jaar en kalend is. En getrouwd, joepie!
Mijn speech was een schot in de roos.
Ik zorg dan ook altijd voor de komische
noot. Niet te veel inhoud, maar veel
menselijke warmte. Als speech had ik
een tekst van Stijn en Stefaan genomen,
en daar wat persoonlijke anekdotes aan
toegevoegd. Dat ik mij nog goed herinner hoe ik in het derde middelbaar op
de speelplaats werd gedumpt door mijn
eerste vriendje, dat ik toen wilde wenen,
maar mijn tranen verbeet. Niet iedereen
begreep wat dat te zien had met het onderwerp van mijn speech – het imago
van de universiteit – maar dat ligt aan
hen natuurlijk.
Het was weer een mooie dag. Tot morgen, mijn liefste Dirkske!
U kan die fragmenten interpreteren zoals u wil, voor ons blijkt eruit dat Feys
een hardwerkende voorzitster is die het
goed voorheeft met haar medestudenten. Om zeker te zijn dat niemand ons
bij de neus wilde nemen met die paar
flarden uit haar dagboek, hebben we
wat rondgehoord bij mensen die met
Magali samenwerken of haar goed kennen. Allemaal vertellen ze ons dat die
uitspraken haar op het lijf geschreven
zijn. Meestal herinnert men zich zelfs
nog dat ze die dingen letterlijk heeft gezegd. Trek dus zelf uw conclusies.
Bij deze lofrede aan de voorzitster van
de Sociale Raad moeten wij het helaas
houden, beste lezer. Als redactie hebben wij nog vele donkere hoeken en
kanten van de universiteit te belichten.
Over diepe geldputten, politieke benoemingen, vleiende stuvers en afgunstige
proffen, om maar iets te zeggen. Meer
daarover in de volgende edities.

(serieus)

CULTUUR: INTERVIEW

Rocky II: Stijve Haren & Basgitaren
Twee Schampers geleden kon u al lezen hoe langharige werkschuwe
tuigen denken over het muziekbeleid in Vlaanderen vandaag de dag.
Maar wat denken ze over de muziek? Een sequel, gelijk ze zeggen.
Wat is belangrijkst in de wording
van een goeie muzikant: het aangeboren talent of de opvoeding?

Waegemans: Moeilijke vraag… Wanneer ik uit eigen ervaring spreek: van
thuis uit heb ik geen enkele muzikale
impuls meegekregen. Mijn vader draaide geen Bob Dylan, en ons moeder was
fan van Julio Eglesias (lacht). Ik heb
het allemaal uit eigen beweging moeten
ontdekken.
Van Biesen: Bij mij is het eigenlijk helemaal andersom gegaan. Mijn vader
gaf muziekles en speelde in de fanfare.
Ik was als klein manneke al gek op muziek. Toen ik m’n eerste gitaar kreeg was
het helemaal om zeep. Ik weet nog dat
m’n moeder in Asse naar de markt ging,
en me dan gewoon voor het raam van
de muziekwinkel achterliet, waar ze me
een uur later vast aan de grond genageld terug vond. (lacht)
Erik, jij zit toch al een tijdje in
het vak. Zie je een verschil tus-

sen jonge
vroeger?

muzikanten

nu

en

Van Biesen: Ik zie geen verschil tussen
jongeren die elke week opnieuw naar
die ene repetitie op zaterdag toeleven:
die had je vroeger en die heb je nu ook.
Wij moesten vroeger ook met de hele
groep in de wagen van de vader van
onze bassist kruipen, maar eens je de
kick hebt, gaat die nooit meer weg. Ik
heb net met Gorki een nieuwe plaat opgenomen: 13 jaar met Luc De Vos op de
baan, maar toen we het laatste nummer
opnamen kwam het haar op m’n armen
toch weer recht. Dat vind ik fantastisch.
En dat heeft een jonge groep ook.
Dienen er zich nu niet meer opportunisten aan om muziek te
maken?

Waegemans: God ja, die vallen ook wel
snel door de mand. Dat is niet puur,
niet echt.
Van Biesen: Vroeger had je iets vergelijkbaars bij de fanfares. De mensen

gingen toen één keer per week repeteren bij de harmonie, en leerden allerlei stukken spelen. Nu heb je die coverbands, die ook wekelijks repeteren
en hun nummertjes van buiten leren,
vrienden onder elkaar. Een paar pintjes
drinken, een potje biljarten en dan
een paar nummers spelen: ik vind dat
prachtig. Die hebben daar ook iets aan,
en ze spelen net zo goed muziek. En
ons vader had net hetzelfde met z’n harmonie. Maar dan heb je natuurlijk ook
mensen die per sé hun eigen ding willen doen, die zo een klank willen horen
die ze nergens anders horen. Die zichzelf willen laten horen in hun muziek.
En iedereen heeft toch wel de droom
om beroemd te worden door muziek te
maken?
Okay, maar de graad van muzikale prostitutie kan wel verschillen. Waarbij we spontaan denken
aan geboetseerde pretpunkers
als Sum 41…

De Derde Man: Op zich had je dat in
de jaren ’50 ook, hé. Studio’s die een
paar muzikanten inhuurden, daar een
zanger bij plaatsten. Dat waren soms
fantastische muzikanten die bij tijden
geweldige muziek maakten. Muziek die
gemaakt wordt, zuiver om verkocht te
worden: dat heeft altijd al bestaan.
Rockfans durven beweren dat enkel de rock met inhoud bezig is,
terwijl men in de andere genres
eerder het publiek probeert te
plezieren.

Waegemans: Dat heeft volgens mij
weer niks met genres te maken, hoor.
Trouwens: ik heb ooit in de psychiatrie
gewerkt, met mongooltjes. We speelden
toen skiffle met die mongolen. Eén van
hen kwam elke dag langs, en we moesten daar toen altijd iets voor spelen.
Elke dag, hé! Daar draait het om: die
drang om muziek te horen en muziek
te maken, die onblusbaar woedt. En de
drang om die muziek te delen, ook.

Foto: Gert Boel

Derde Man: En als je uit de bol gaat op
de laatste van Milk Inc., dan heb je daar
ook iets aan. Dus waarom zouden wij
dan gaan moeten zeggen dat Milk Inc.
slechte muziek maakt?
Van Biesen: “Dertien jaar met Luc De Vos op de baan, en bij ‘t laatste nummer kwam het haar op m’n armen toch weer recht. Fantastisch.”

Pieter & Gert
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CULTUUR: INTERVIEW * PARIS HILTON SUCKT

Vuile Mong over zijn Vieze Manieren
Als voorman van De Vieze Gasten is en blijft Mong Rosseel, ofte Vuile Mong, een beetje een legendarisch ﬁguur.
De West-Vlaming lijkt verknocht aan zijn boerderij in Zomergem, waar alles begon, en aan de Brugsepoort, waar
alles nu openbloeit.
Laten we beginnen bij het begin.
Misschien een lange historie,
maar waar begon het voor De
Vieze Gasten?

Het is alleszins zeer zot begonnen. We
zijn met een aantal mensen, die ik had
leren kennen via de anarchistische beweging aan de universiteit van Gent,
naar de Sleepstraat getrokken en we
zijn daar een buurthuis begonnen. In
die tijd was dat nog geen Turkse buurt,
maar een echte Gentse arbeiderswijk.
Van bij de opening zat ons buurthuis
stampvol. Toen we op een bepaald moment een feest wilden geven, nodigden
we Walter De Buck en Willem Vermandere uit en deden we zelf ook een
zot programma, met veel liedjes. Toen
Walter De Buck dat zag, nam hij ons op
sleeptouw omdat hij ervan overtuigd
was dat heel Vlaanderen dit moest zien.
Niet veel later hadden we de smaak te
pakken en kwamen mensen ook vragen
om op te treden.”
“Het was echter ook een periode waarin
we veel problemen kregen met pruts die
we ons nu zelfs niet meer kunnen voorstellen. Kamagurka doet dingen die
honderd keer verder gaan dan wat wij
deden en daar ligt niemand meer wakker van. Nu, na een tijdje kwamen er uit
bepaalde hoeken mensen die zeiden dat
we aan vormingstheater deden en voor
ons een subsidieaanvraag indienden.
We werden erkend en kregen een half
miljoen frank. We waren de koning te
rijk, maar ontdekten al heel snel dat je
daarmee echt niets kon. Nu, het is dan
wel snel gegaan. Het jaar daarop werd
onze erkenning bezegeld en kregen we
drie miljoen. Op dat moment moesten
we natuurlijk ook voorstellingen maken en moesten we afstappen van het
agitpropcabaret van ervoor.”
“Van ’78 tot ’90 trokken we dan rond
met een circustent waarin we theater
speelden. Sindsdien maakten we alleen
nog voorstellingen die opgehangen wa-

20

ren aan één bepaald thema. In de jaren
’80, de laatste jaren met de tent, voelden
we de sfeer wegebben. Het werd moeilijker om die voorstellingen verkocht te
krijgen. Ieder jaar waren er discussies
van mensen die ermee wilden ophouden. Maar ja, met die erkenning was
dat niet zo eenvoudig. Bovendien hadden we een loon en bepaalde mensen
hadden kinderen, dus waar moesten we
anders naartoe?”
“Begin jaren ’90 hebben wij ineens weer
een hele opgang gehad omdat we een
klein programma over nationalisme en
racisme hadden gemaakt. Dan kwam
die Zwarte Zondag en we konden ineens de aanvragen niet meer bijhouden.
Zo stil als het de week ervoor was, zo
luid begon die telefoon te rinkelen en

We komen in
een maatschappij
met honderden
kloven
we waren weer vertrokken. Tegen het
einde van de jaren ’90 zaten we weer in
een soort crisis, waar tot overmaat van
ramp ook subsidieperikelen bijkwamen. Maar we zijn blijven verderdoen
en nu groeit het ons weer boven het
hoofd.

Humor
Zijn jullie verder gaan nadenken
over de term ‘vormingstheater
toen jullie die opgeplakt kregen?

“In eerste instantie lagen we daar niet
van wakker. Wij waren vormingstheater op onze manier. Als er zich een
bepaald actueel thema aandiende, bestudeerden we dat thema wel. Maar we
deden het wel met veel muziek en met
veel humor. En dat doen we eigenlijk
nog altijd.”

Ik las in het laatste programmaboekje dat jullie “nog steeds
volks vormingstheater” maken.
Maar wat betekent dat woord
volks dan voor u?

“Verstaanbaar. Vooral verstaanbaar. Ik
heb niets tegen een bepaalde vorm van
kunst, hé. Het ene boeit mij meer dan
het andere, maar ik wil daar absoluut
geen oordeel over uitspreken. Alleen
vind ik dat, met wat ik wil bereiken,
ik verstaanbaar moet blijven. Ik wil in
eerste instantie dat het publiek waar ik
graag voor speel, gewone mensen, begrijpt wat ik doe. Dat is volgens mij een
probleem dat zich heel veel voordoet
binnen de cultuurwereld. Men spreekt
vaak over de drempel van cultuur. Wel,
door ervaring in het buurthuis heb ik
ontdekt dat het niets te maken heeft met
het gebouw, maar vaak met de toegankelijkheid van het verhaal of de muziek.
Mensen gingen wel naar opera’s, zelfs
al moesten ze in de engelenbak zitten.
Er waren gewoon populaire en minder
populaire opera’s.”
“Theater, zelfs avant-garde-theater,
heeft een publiek nodig. Er moet toch
ergens een zekere vorm van interactie
ontstaan tussen het publiek en de mensen die aan het spelen zijn. Bepaalde
vormen van dat theater zijn zo moeilijk
dat die er nooit komt. Ik ben een voorstander van interactie, als je iets vindt
dat goed zit. Ik loop rond in het publiek
en zoek de interactie op een ludieke
manier. Maar mensen moeten nooit effectief meedoen. Ze hebben niet graag
dat je hen dwingt om dingen te doen.”
Als u spreekt over die culturele
drempel: denkt u niet dat die in
de loop der tijd verhoogd is?

“Wel, dan zit je bij een van mijn stokpaardjes. Ik ben er van overtuigd dat we
in een maatschappij aan het komen zijn
waar er niet één kloof is, maar waar er
honderden zijn. En die kloven kunnen
heel raar door de maatschappij lopen.
In die zin dat bepaalde kloven niets
met de opleiding te maken hebben,
maar met interesse. Denk maar aan
het werken met computers: sommigen
zijn mee, anderen kunnen er niets van.
Al die kloven zijn volgens mij ook veel
groter dan vroeger, zeker die tussen rijk
en arm. Daar proberen we in de Rei-

CULTUUR: INTERVIEW
ziek is een probleem omdat mensen
zich vastbijten in een bepaald soort
muziek en niet altijd openstaan voor
andere vormen. En natuurlijk de taal
hé, dat blijft toch wel dé grote struikelblok. Zo nu en dan publiceren we wel
eens dingen in meerdere talen, omdat
we het belangrijk vinden, maar we hebben wel onder elkaar afgesproken om
daar niet in te overdrijven.”

Anarchisme
Nog een statement van jullie:
“Mensen zijn verantwoordelijk
voor de leefbaarheid van hun eigen wijk”. Is dat een belangrijk
uitgangspunt voor De Vieze Gasten?

“Wij willen het kloppend
hart van de buurt zijn”
naertstraat op onze manier iets aan te
doen.”

Actie
Wat kan het vormingstheater volgens u nu nog betekenen binnen
die veranderde context?

“Dat is allemaal zeer relatief. Ik speel
zoveel als ik kan. Maar ook dat blijft allemaal zeer beperkt. Je speelt ergens en
ik hoop iedere keer dat er achteraf toch
een paar mensen ook in actie zullen
treden. Je kan dat natuurlijk ook bereiken met iets op televisie, maar ik vind
nog altijd dat zoiets vluchtiger is. Die
vluchtigheid hebben we met theater
iets minder. Ik hoop altijd hier en daar
wat mensen te bereiken, hoe weinig
ook. Dat is volgens mij ook de kracht
van theater, van dat lijfelijke. Dat zal
je nooit hebben met een film. Theater
roept effectief een aantal emoties op.”
U spreekt over “ons publiek”.
Vindt u dan dat uw publiek een
identiteit heeft?

Wij hebben zo’n publiek, ja… wat is
dat allemaal… Wij spelen voor buurthuizen, voor wereldwinkels, 11.11.11,
veel voor vakbonden. Ergens heb ik
altijd het gevoel dat dat ons publiek is.
Ik maak het onderscheid een beetje met
het echte theaterpubliek, dat naar een
voorstelling gaat, dat hebben wij niet.
Zo nu en dan komen we dat wel eens

tegen, maar zij bekijken zo’n voorstelling ook anders. Als zo’n mensen opmerkingen maken, zijn ze nooit over de
inhoud bezig, terwijl ‘ons publiek’ dat
net wel doet.”
Jullie worden nu gesubsidieerd
als sociaal-artistiek project. In
hoeverre gaan jullie aan de slag
met het interculturele aspect van
de Brugse Poort?

“Goh, dat is heel spontaan. We hebben
ook ontdekt dat alles dat je daaraan probeert te forceren, niet lukt. We hebben
eigenlijk een beetje geluk gehad, want
al bij de start kwam er zich iemand aanmelden die verantwoordelijk was voor
het straathoekwerk, vooral met Marokkaanse jongeren. Die man was krampachtig op zoek naar een kantoorruimte.
Zijn budget was niet groot genoeg om
een huis met een kantoor te huren,
maar hij wist niet waar hij in godsnaam
iemand moest vinden die hem een kantoortje zou verhuren. En dus kwam hij
het aan ons vragen. En wij hebben, hoe
moeilijk het ook was, onmiddellijk ja
gezegd. Het kon ons alleen maar van
pas komen. Alle allochtone vrijwilligers
die in ons theater meedraaien, draaien
mee omdat ze daar al binnenkomen om
naar het kantoor van Ferdy te komen.”

“Ik denk dat dat nog iets is wat meegaat
vanuit onze anarchistische voorperiode. Ergens ben je zelf verantwoordelijk
voor wat er met je gebeurt, wat je zelf
doet en niet doet, maar ook voor wat
er rondom je gebeurt. Je moet voortdurend keuzes maken en dat is ook zo
voor een wijk.”
En proberen jullie dat dan duidelijk te maken aan mensen van de
wijk?

“Ja en nee. Ergens toon je dat door wat
je doet. Als we met die tent rondtrokken, vonden wij het opbouwen en het
afbreken van de tent een wezenlijk onderdeel van onze werking. Wij vonden
dat dat collectief moest gebeuren en dat
dat ook een uitstraling had. We wilden
duidelijk maken dat alles collectief gebeurde. Diezelfde uitstraling willen
we ook in de Reinaertstraat hebben.
Ik weet dat, sinds wij er zijn, de hele
dekenijfeesten opengebloeid zijn, dat
ze meer uitstraling hebben. Dat heeft
niet alleen met ons te maken, dat is gewoon omdat we als katalysator gewerkt
hebben. Er gebeurt ineens vanalles, de
braderij wordt groter, de anarchisten
hebben hun eigen wijkfeesten,... Het
is deels omdat wij er zitten dat het begonnen is. Ik denk dat het belangrijk is
dat we dat blijven doen. Dat we er echt
voor blijven zorgen dat de vonken overspringen. We willen het kloppend hart
zijn van de buurt.”
Wendy
Voor meer info: www.deviezegasten.org

“Maar ja, theater blijft een probleem,
omdat ze het meestal niet kennen. Mu-
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FILM * GENE BERVOETS SUCKT

The three burials of Melquiades Estrada
Tommy Lee Jones is naast acteur,
sinds kort ook regisseur. Zijn regiedebuut, The Three Burials of Melquiades Estrada, werd warm onthaald,
zowel bij pers als publiek. Op verschillende internationale ﬁlmfestivals viel het in de prijzen – op ons
eigen Gentse kaapte het zelfs de
Grote Prijs weg. Niet evident voor
een westernachtige.
Het verhaal stelt in feite weinig voor.
Pete (Jones) heeft een Mexicaanse
vriend, Melquiades Estrada. De vriend
van Pete wordt doodgemaakt door
grenswachter Mike Norton (Barry Pepper). Op zich allemaal geen probleem,
ware het niet dat Pete aan Melquiades
beloofd had hem te zullen begraven
in zijn eigen dorp, Jimenez. Wat volgt,
is een tocht van Texas naar Mexico,
waarbij Pete Mike gijzelt en het lijk van
Melquiades gezellig ontbindt.
Als het verhaal an sich weinig soeps is,

waarom zou je dan in godsnaam geld
geven aan die film? Omdat de beelden
op z’n minst adembenemend zijn, wat
met cameraman Chris Menges niet
hoeft te verbazen. Stel je wijdse vlakten
voor, schaarse laagbegroeiing, een verzengende zon. Rotsen, gezapige riviertjes, woestijnheuvels, ... Bij het zien van
die beelden wil je Texas gerust vergeven
dat het Dubya uitgespuwd heeft. Enkel
de montage laat in het begin – flashbacks die het geheel wat hipper doen
lijken – wat te wensen over, vooral omdat een western sowieso niet hip is. Behalve dan de blaffers natuurlijk.
De twee hoofdpersonages worden geweldig vertolkt: doordringende, gepijnigde blikken zijn legio, de hele film
door. Ook de nevenpersonages zijn het
vermelden meer dan waard: Sheriff Belmont met zijn erectiestoornissen; Bob,
die oogluikend toeziet hoe zijn vrouw
hem met meerdere mannen bedriegt;
de oude blinde man die tot een honger-

dood gedoemd is; en Lou Ann, die gewoon een lekker wijf is. Op het gebied
van dialogen wordt bewust gekozen
voor een sobere, simpele stijl die volledig strookt met de flow van de film.
Smijt al die factoren bijeen en je krijgt
een ietwat bizarre aanklacht tegen de
harde aanpak van Mexicaanse illegalen, die daarna evolueert naar een nog
vreemdere epische tocht om het groene,
met antivries besmeurde lijk naar zijn
finale rustplaats te brengen. Om een
kort verhaal nog korter te maken: geniale film, geniale acteurs, lekker wijf,
mooie beelden. Ga dus zeker kijken.
Tenzij je zo’n giechelend kieken bent
en denkt dat alle films in de Decascoop
‘kweenie hoe grappig’ zijn. Dan moet
je wegblijven. Of je verdomde kutmuil
houden terwijl ik probeer te kijken.
Bitch.
Andreas

Le temps qui reste
Het is winter. Geen avonden met mooie
zonsondergangen die typerend zijn
voor de herfst, geen frisse lentegeur. En
de warmte van de zomer is ook verdwenen. Het is winter, maar dat geeft niet.
Zelfs alleen zijn en weten dat het binnen paar maanden allemaal gedaan kan
zijn, is niet erg. We kunnen ons beter
amuseren voor de tijd die we nog hebben.
Romain is de doorsnee man. Dertig
jaar, knap, succesvol fotograaf, drugsgebruiker en homo. Wanneer hij tijdens
één van zijn fotoshoots in elkaar zakt,
meldt de dokter hem dat een terminale
kanker zich naar zijn lever en longen
heeft uitgezaaid. Met een overlevingskans van minder dan vijf procent besluit Romain geen chemo te ondergaan,
en zijn leven van alledag voort te zetten.
Hij vertelt niets aan zijn omgeving over
zijn nakende dood. Door het nieuws
krijgt hij wel stilaan een andere visie
op zijn eigen leefwereld. Romain weert
één voor één de oppervlakkige elementen uit zijn bestaan omdat hij zuiver
wil sterven. Na een laatste bezoek aan
zijn oma is hij bereid alleen te sterven.

22

Tijdens dat alleen zijn vind hij zichzelf
terug.
François Ozon is een rare vogel. Waar
de gebroeders D’Ardennes zich manifesteren als makers van films vol sociale
miserie ontpopt Ozon zich als filmische duizendpoot. Na ‘Swimming Pool’
(een thriller), ‘8 Femmes’ (een whodunit musical) en ‘5×2’ (een romantische film) komt hij af met een drama.
Drama is hier een groot woord. Als je
de korte inhoud leest, dan is het inderdaad een drama van jewelste. De film
zelf oogt helemaal niet zo. Alles wordt
zodanig sereen en strak gehouden dat
er geen plaats is voor enig gehuil. Ozon
is de meester die bepaalt wanneer je
bepaalde lichaamsvochten mag laten
lopen. Hij probeert het eerste half uur
zelfs een antipathie te creëren voor het
hoofdpersonage, maar door het slechte
nieuws verlies je nooit je sympathie
voor Romain. De enige momenten dat
Ozon zijn pad van strakheid verlaat, is
wanneer hij de zoektocht van Romain
symboliseert door een jonge versie van
Romain, krullenbol incluis.

Romain wordt gespeeld door Melvil
Poupaud. Een jonge op Axel Daseleire
lijkende acteur die redelijk bekend is in
Frankrijk, maar in België geen belletje
doet rinkelen. Hij vertolkt de rol van
Romain zo goed, dat je je begint af te
vragen of hij inderdaad niet een fotograferende snuivende strandjeanet is.
Zijn oma wordt vertolkt door Jeanne
Moreau, tegenwoordig de grootste actrice van Frankrijk. Voor de rest zijn
alle rollen ondersteunend maar kort
van duur zodat de focus nooit van Romain afglijdt.
Le temps qui reste is een vreemde film.
Een drama dat er geen is. Een voor
sommige choquerende homofilm, maar
zonder choquerend te zijn. Het is vooral
een atypisch beeld van een man die zijn
einde tegemoet gaat zonder veel franje.
Dat zijn juist de sterke punten van de
film. Wees op het einde niet verontrust
dat je totaal geen spijt voelt bij de dood
van een man, dat is hoe Romain het gewild zou hebben. Ozon ook.
Bruno

COLUMN + COLOFON

Colofon

Een mening
Daar zit ze. Stralende glimlach, blonde lokken, een taille waarmee
je een brood kan snijden. Ze heeft een vriend. Die vriend zal haar
achterna reizen op Erasmus naar Freiburg. Tegen dat hij hier aankomt
heeft zij een studio voor twee gezocht.
Maar voorlopig zit hij nog thuis, in
zijn ‘heimatuniversiteit’ in het hoge
Noorden, te dromen van het moment
dat hij de hemelsblauwe ogen van zijn
lief terugziet. Ondertussen is zij hier
en kan ik rustig mijn morele principes laten wegsmelten bij de blik van
haar ogen. “Zijn er nog vragen?” Ik
schrik wakker. Als een prof zoiets
vraagt aan de unief in Gent dan kan
men dat min of meer als een retorische vraag beschouwen. Er zijn weinig onverlaten die een vraag stellen,
laat staan dat ze hun mening geven.
Enerzijds omdat de meeste medeleerlingen de vraagsteller het niet in dank
zouden afnemen dat hij/zij de les onnodig rekt, anderzijds omdat er weinigen zijn die menen een voldoende
intelligente vraag of bemerking te
hebben. Niet zo hier in Duitsland.De
oproep tot vragen is het startsein voor
minimaal een half uur vragen. Het
lijkt wel of elke student het nodig acht
zijn mening te geven. Het liefst van al
lijnrecht tegen de mening van de prof
in. Dit kan misschien mooi lijken,
maar in realiteit geeft het aanleiding
tot – in mijn ogen – vrij beschamende
situaties. Basisprobleem is natuurlijk
dat de student, die in het beste geval
één tekst over het onderwerp gelezen
heeft, denkt dat zijn mening even interessant en belangrijk is als die van
de prof zelf (die misschien zelfs gedoctoreerd heeft op het onderwerp).
Opvallend is dat de proffen meestal
zeer kalm blijven en ook de grootste
onnozelaar met de debielste vraag beleefd van antwoord dienen. Mocht ik
prof zijn, ik had al veel vlugger geantwoord: “Zeveraar, schrijf eerst eens
een scriptie over Kant en kom dan
nog eens met mij discussiëren over
hoe hij de categorische imperatief
zag.” Ik betrap er mezelf op dat ook
ik, na amper twee maanden, al meer
en meer meespeel in deze debat- (ik
zou bijna zeggen “zever-”) cultuur.
Gezien mijn mening over de categorische imperatief nogal beperkt is, zal
ik eerder mijn visie op ‘trouw’ als mo-

reel begrip bij Erasmusstudenten met
je delen.
Een half uurtje en twintig vragen
later staan we op straat en vraagt ze
me mee om naar een studiootje te
gaan kijken. Op het feestje ’s avonds
ziet ze er weer verblindend mooi
uit. We drinken samen een pintje.
De volgende ochtend word ik wakker van haar vrolijk gekwetter. Als ze
de telefoon neerlegt heeft ze een on-

Het lijkt wel of
elke student het
nodig acht zijn
mening te geven
deugende glimlach rond haar lippen.
Ik vraag haar: “Wie was er zo vroeg
aan de telefoon?”“Hij”, antwoordt
ze.“Wat heb je hem gezegd?”, vraag ik
nieuwsgierig.“Dat ik hem mis”, zegt
ze zonder verpinken en verdwijnt in
de badkamer.Prof Pierluigi Politi van
de universiteit van Pavia, Italië, stelde
op BCC World dat verliefdheid niet
langer dan een jaar kan duren. Hij bewees dat aan de hand van eiwitten die
na verloop van tijd uit het bloed verdwijnen. In Duitsland zou prof. Politi
vragen: “Heeft daar iemand nog iets
aan toe te voegen?”. Ik zou, niet gehinderd door enige academische kennis
van zaken, antwoorden: “Op Erasmus
houden die eiwitten het geen maand
uit”. Een mening die zeker diegene die
ze niet deelt verdacht maakt.
Swaef
Swaef is UGent student en is momenteel op Erasmus in Freiburg, Duitsland. Reageer op zijn column via
schamper@swaef.com.

Oplage / 5000 exemplaren
op gerecycleerd papier, gratis
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resto’s en homes van de
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Foto’s / Leslie Vanhecke
- Karel Deknudt
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CULTUURAGENDA
Maandag  december
Theater: “Hosanna”
Theater: “Vincent Van Gogh”

KRINGEN EN KONVENTEN
Tinnenpot, u
Tinnenpot, u

Dinsdag  december
Film: “Mat”
Film-Plateau, u
Opera: “Semele”
Vlaamse Opera, u
Presentatie: “High Desert – New Mexico (USA)”
Hogeschool
Sint-Lucas, u
Woensdag  december
Film: “Written on the Wind”
IPEM Concert: “Goeyvaerts Strijktrio”
Concert: Susheele Raman
Theater: “Mieke Maaike”
Theater: “Wewilllivestorm”

Film-Plateau, u
Film-Plateau, u
Handelsbeurs, u
Tinnenpot, u
Handelsbeurs, u

Donderdag  december
Boekenfestijn
Flanders Expo, -u
Dans: “Bâche” (Les Ballets C. de la B.)
Vooruit
Film: “Drugstore Cowboy”
Film-Plateau, u
Concert: Mother and the Addicts
Vooruit, u
Recital Mahler: Robert Dean Smith en Ivan Paley Vlaamse Opera,
u
Theater: “Dark Pleasure/Donker Genot”
Bij de Vieze Gasten,
u
Maandag  december
Openlucht IJspiste

Donderdag  december
Concert: “X-Mess”
Nieuwjaarsconcert Conservatorium
Theater: “Functioneel Bloot”
Theater: “Club Ah!Med”

KunstHistorische Kring, Zwemmen
KVHV, Rolling
WINA, Zwemmarathon
Matrak, Repititie
Filologica vs. VGK, Veldvoetbal

Ruach (Apostelhuizen
), u
Van Eyck, u
Cuba Libre, u
GUSB, u
Groene Zaal, u
Blaarmeersen, u

Dinsdag  december
Vlaamse Biomedische Kring, Schaatsen
Kristallijn, u
Animo, Quiz
De Brug, u
VPPK, Cantus
Salamander, u
Vereniging Voor Natuurkunde, Lezing Zonnewind (Pierrard)
Aud. E Plateau, u
Geografica, Minivoetbal Heren
GUSB, u
’t Zal Wel Gaan, “Het goede leven, Wijn & Zijn, Wat is geluk?”
Galgenhuisje, u
Bijzonder Konvent, Schaatsen
Kristallijn, u
Woensdag  december
Oosterse Afrikaanse Kring, Bijna-Kerstfuif
Tequila, u
HILOK, Glühwein-avond en schaatsen
Kerstmarkt, u
Schildersatelier, Lessenreeks
De Brug (zolder), u
Vlaamse Landbouwkundige Kring, Film-avond Paviljoen, u
Geografica, Cocktailfuif met Bobby Ewing
Decadance, u
Gentse Farma Kring, Zwanenzang
Salamander, u
PKarus, Bedrijfsbezoek Caterpillar
Charleroi, u

Emile Braunplein, -u

Dinsdag  december
Concert: Gabriel Rios
Vooruit
Hemeltergend: “Oliver Twist, the Musical”
Capitole, u
“Middagen van de Poëzie”
Poëziecentrum, u
Theater: “Walvismuziek”
Bij de Vieze Gasten
Woensdag  december
Film: “Ohayô”
Theater: “Platform”
Boterhammen voor Pakistan
Theater: “Hoop”

Maandag  december
StudentenPastoraal Gent, Gebedsmoment

Sphinx, u
NTGent, u
Vredeshuis, u
NTGentArca, u

Logos Tetraëder, u
Zaal Karel Miry, u
Bij de Vieze Gasten, u
Nieuwpoorttheater, u

Donderdag  december
StudentenPastoraal Gent, Adventsontmoeting met mgr. Van Looy
Sint-Baafskathedraal, u
Gentse Biologische Kring, ProefbuisJeneverFuif
Tequila, u
Gents Universitair Koor, Concert
Sint-Jacobskerk, u
Chemica, Jeneveravond
Sjakosj
Student Welcome Club, Yogalessen
Kortrijksesteenweg , u
Filologica, Schaatsen
E. Braunplein, u
Vrijdag  december
VRG, Galabal
ICC, u
Bijzonder Konvent, Miss and Mister Erasmus verkiezing Porter’s
House, u
Maandag  december
WINA, Volleyball
KHK, Jenever-Schaatsen
Filologica, Bordspelentornooi
Dinsdag  december
Slavia, Café Pouchkine
VLK, Kerstmarkt
Woensdag  december
KMF, Sporten

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

Gusb, u
IJspiste, u
Amber, u

Salamander, u
Faculteit Landbouwkunde

Oefenschool Wispelberg

