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kaa gent - hiv-onderzoek - sarah ferri

edito
Het was begin november en drie jongens besloten dat ze
de wereld zouden redden. Omdat die last ongetwijfeld te
zwaar zou wegen voor één paar schouders, kozen ze ervoor
hun krachten te bundelen, want alleen is maar alleen. Bovendien had een van de drie een heilige schrik om alleen
te moeten gaan. Het begon nochtans veelbelovend. “Goeiendag, wij komen bloed geven” hoorde de inleiding te zijn
van hun goedbedoelde reddingsactie. De te redden wereld
besliste daar evenwel anders over. Wie erbij was, keek even
ongemakkelijk naar de vloer. En ook al gebeurde alles in
nog geen tien minuten, de frustratie en het onbegrip bleven
nazinderen, ook nadat het drietal het Ufo had verlaten. De
jonge kerel die zijn aanvankelijke afkeer voor naalden had
overwonnen, mocht de wereld niet helpen dragen. Hij behoorde tot de risicogroep van homoseksuelen, zo bleek uit
zijn ingevulde vragenlijst, en werd vriendelijk doch kordaat
verzocht achter de schermen te wachten terwijl zijn vrienden het heldendom betraden. Ongeloof maakte plaats voor
kwaadheid. Plots was hij drager van hiv, terwijl hij enkele
jaren eerder nog een negatieve bloedtest had afgelegd. Die
goodiebag kon hem eerlijk gezegd gestolen worden. Het
ging hem om het principe: waarom mocht hij niet doneren?
Waarom mocht hij de wereld niet helpen? De drager die niet
mag dragen. De driekoppige Atlas geveld door een vragenlijst.
Bloed geven doet leven, maar blijkbaar heeft niet iedereen de mogelijkheid om die mooie woorden in daden om
te zetten. Al sinds de jaren tachtig staat het Rode Kruis weigerachtig ten aanzien van homoseksuele donors. Daarbij is
het niet zozeer hun geaardheid, maar wel de wijze waarop ze
seksueel actief zijn dat het risicogehalte van seropositiviteit
de hoogte in stuwt. Een enigszins dubieuze nuance. Bovendien worden homoseksuelen zonder meer uitgesloten, ook
al hebben ze veilige seks binnen een vaste relatie. Dat het
Rode Kruis het onaanvaardbaar vindt dat steeds meer homoseksuele mannen liegen op hun vragenlijst, is begrijpelijk. Iemand die mogelijks besmet is met het virus, speelt zo
met levens. Dat gaat echter net zo goed op voor heteroseksuelen. Een veelgehoord argument om cleane homoseksuelen
te weren, is de zogenaamde vensterperiode. Dat is de periode waarin het nog niet mogelijk is om het virus te traceren
in het bloed en waardoor schijnbaar onbesmette personen
op het ogenblik van de donatie mogelijks toch seropositief kunnen zijn. Dat argument gaat echter net zo goed op
voor heteroseksuelen, die zich echter aan de wildste seksuele escapades mogen wagen zonder op donatieacties verontschuldigend aangestaard te worden. Waarom zou een jonge
twintiger, die met medische zekerheid kan bewijzen dat hij
geen drager is van hiv niet samen met zijn vrienden the right
thing mogen doen? Op die manier maak je van aids meer
dan ooit een ‘vieze homoziekte’, wat niet alleen bedroevend
maar eveneens ver van de waarheid is. ■
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werkloze piet

Na al die hetze de laatste tijd, besloot ik
dat het welletjes was geweest. Ik had wat tijd
voor mezelf nodig, dus nam ik een paar weken verlof. Net in de drukste periode van het
jaar, wat me wellicht niet in dank werd afgenomen. Maar ik had het nodig, voor ik terug
naar Spanje zou vertrekken met mijn kompanen en daar het eerstvolgende halfjaar kon
uitrusten van die drukke periode. Toen zelfs
de grote baas het niet meer voor ons opnam,
moest ik het heft in eigen handen nemen.
Ik koos ervoor mijn ontspannende week te
beginnen met de Erasmusjeneverbar (Home
Boudewijn, 04/12), waar ik al snel verbroederde met landgenoten. Ik voelde me er op
slag thuis en wilde de home niet meer verlaten. Maar dan ontdekte ik dat er in Home
Bertha De Vriese een Sinterklaasbar (04/12)
plaatsvond en wilde ik de concurrentie eens
bekijken. Om de kosten te drukken heeft de
grote baas namelijk het zware werk uitbesteed aan Chinezen, maar die deden het —
uiteraard — niet zo goed als wij.
Omdat alles toch in het honderd liep, ontvluchtte ik de home en checkte Get Dirrty
(Filologica, 04/12). Met wat geluk liepen de
hoertjes van de Overpoort daar ook rond,
daar had ik al veel goeie dingen over gehoord
van mijn collega’s. Helaas was ik ze net mislopen. Ik ging dan maar slapen, zodat ik fris
en monter kon spioneren op de Klaascantus
(Gentse Farma Kring, 05/12) en de Klaasshow (Dentalia, 05/12). Gelukkig zag niemand mij, dat zou nogal vonken gegeven
hebben. Niemand leek mij ook te missen, wat
mijn zelfvertrouwen een kleine deuk gaf.
Op het Galabal was ik veilig (VPPK,
06/12) en vermaakte ik de hele nacht talloze
meisjes kostelijk met mijn exotische dancemoves. Mijn gekrenkte vertrouwen van de
avond ervoor was weer helemaal opgekrikt
toen ik twee dagen later wakker werd met
drie meisjes in m’n bed. Het waren nog steeds
niet de hoertjes, maar het scenario kwam
toch al in de buurt van wat ik in gedachten
had. Daarna hield ik me bezig met de Duo
Kerstfilmavond (VGK, 10/12) tot het tijd
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was om me klaar te maken voor de Massacantus (11/12).
Het werd tijd om mijn ongenoegen te
uiten aan de chef en ik wist dat hij er een
traditie van maakte om alle stress van de afgelopen week van zich af te schudden op die
massacantus. De dag erna vertrokken we en
kon hij de hele dag slapend doorbrengen op
zijn stoomboot. Ik mengde me tussen het
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drinkend gespuis, op zoek naar een bekend
gezicht. In een hoekje spotte ik zijn zeer herkenbare mijter, waar hij maar geen afstand
van kon nemen. Achter hem zag ik een collega staan, in een nogal vreemde houding. Ik
slikte en keek nog eens. Dat was dus waarom
hij die Chinezen had ingehuurd: hij wilde ons
voor zichzelf. Once you go black … ■
door Charlotte Vercruysse
cartoon Robbe Verschueren

www.schamper.ugent.be

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper
dat in zijn plaats. Vandaag: De Brug
door Willem-Jan Persoons, foto A. Van Lancker
Dagelijks schuiven honderden studenten
in lange wachtrijen aan bij de verschillende
studentenrestaurants die onze universiteit
telt. Wie kent het gevoel niet om weer en
wind te trotseren voor een maaltijd aan een
studentvriendelijke prijs? Wie heeft er nog
niet voor de zoveelste keer spaghetti bolognese gekozen, omdat de overige maaltijden niet
veel soeps waren? Wie heeft er nog niet geklaagd over de fletse smaak van de groenten?
U ziet al waar we op aansturen. Naar de resto
gaan is een vast gegeven in het leven
van veel studenten aan de UGent.
Van al die studentenrestaurants is
er één al jaren de populairste: resto
De Brug. Het studentenrestaurant is
zo’n vaste waarde in Gent, dat weinig
studenten nog stilstaan bij de naam
ervan. Waarom heet dit etablissement
nu net ‘De Brug’? Brug van wat? Brug
naar waar? Was er vroeger daadwerkelijk een brug waar de resto nu staat?
Aangezien de Muinkschelde achter
dit gebouw loopt, lijkt dat idee nog
niet zo vergezocht. Maar helaas, deze
verklaring is zowaar de grootste lariekoek en apekool. Om de oorsprong
van de naam te vinden moeten we enkele decennia terug in de tijd, meer bepaald naar het
jaar 1960.
Vandaag zijn we als studenten eigenlijk
wel verwend. De studentenrestaurants serveren een ruime keuze aan gerechten en wie
daar zijn zin niet vindt, kan voor een schappelijke prijs evengoed terecht bij minstens
even — indien niet meer — legendarische
etablissementen zoals de Gouden Saté of de
Prima Donna. Die twee zijn slechts een greep

www.schamper.ugent.be

uit het ruime aanbod. We beschikken verder
ook over supermarkten, waardoor we zelf culinaire hoogstandjes op ons bord kunnen toveren. Of op zijn minst een poging doen tot.
We leiden met andere woorden een luxueus
studentenleven. Er zijn tijden geweest waarin
dat alles gewoonweg niet bestond. In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw telde de universiteit
slechts enkele honderden studenten. Voor
een maaltijd waren deze studenten genood-

denten te helpen. Om de studenten in steun
te voorzien, richtten ze de organisatie ‘Begunstigers van de Rijksuniversiteit Gent’ (of
kortweg B.R.U.G.) op. Deze liefdadigheidsinstelling was voorzien van een jobdienst,
een kamerdienst en een restaurant. In 1948
werd de instelling door rector Goormaghtigh geïnstitutionaliseerd als Sociale Dienst
voor Studenten. Later werd er een studentenrestaurant geopend dat de naam B.R.U.G.
overnam. Dat restaurant bevond zich in een
leegstaand lokaal van het Technicum.
Ondanks het initiatief balanceerden
veel studenten nog altijd op de grens
van armoede door een hervorming
van het beurzenstelsel in 1954. Studenten konden met het beursgeld het
inschrijvingsgeld wel betalen, maar
vaak niet meer dan dat. Wat kost en
inwoon betreft, zaten veel studenten
in de problemen. Een nieuw wetsvoorstel in 1958 bracht daar verandering
in. De subsidiëring van studenten en
onderwijs moest verbeterd worden.
De Belgische overheid besefte immers
De Brug in stijlvoller tijden.
dat het een groot korps aan hoger opgeleide professionelen nodig had, om
zaakt aan tafel te schuiven bij de hospita waar haar naoorlogse economie draaiende te houze inwoonden, of een maaltijd te genieten in den. Met meer subsidies kon de universiteit
hun studentenhuis. Voor een meer geraffi- haar sociale dienst uitbreiden. Een van de
neerde maaltijd konden ze af en toe terecht veranderingen was de bouw van een nieuw
op rijkelijke banketten, georganiseerd door studentenrestaurant, in de tuin van de Sociahun professoren. Maar van een Julientje of le Dienst in de Sint-Pietersnieuwstraat. In dat
een Brugspaghetti was er helemaal geen spra- gebouw werd het ‘nieuwe’ studentenrestauke. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat rant De Brug op 4 oktober 1960 ingehuldigd.
de situatie veranderde.
De Brug werd al snel een centraal gegeven in
Tijdens die oorlog namen drie Gentse het studentenleven en is dat nu nog altijd. ■
professoren het initiatief om behoeftige stu-
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Michel
Louwagie

De moeilijke start na
de inhuldiging van de
nieuwe voetbaltempel
van AA Gent zorgde voor
veel druk, maar nu lijkt een
beter tijdperk aan te breken.
Michel Louwagie, de huidige
manager van de club, is zijn job na
24 jaar nog niet beu en gelooft in een
positieve toekomst voor zijn ploeg.
door Arno Vanhollebeke, Dylan Belgrado en Eva Van Ootegem
foto's Dylan Belgrado en Yves Masscho

Als stuwende kracht achter het bouwproject ontvangt een fiere manager ons bereidwillig in zijn Ghelamco Arena. Michel
Louwagie is, naast manager van AA Gent,
ook actief in het topsportmilieu als voorzitter van de Belgische Zwembond. Sport speelt
dus een grote rol in zijn leven en dit was al zo
tijdens zijn studententijd.
Als oud-student LO, hoe zou u uw studententijd beschrijven?
“Mijn studententijd was een zeer mooie
periode en ik kijk er met een voldaan gevoel
op terug. Let op, de opleiding Lichamelijke
Opvoeding was zeker niet van de poes. Naast
de fysieke inspanningen die we dagelijks
moesten leveren, hadden we ook zware theoretische vakken waardoor de opleiding zowel mentaal als fysiek veeleisend was. Velen
buisden dan ook in hun eerste jaar en we bleven met slechts 25% over in het tweede jaar.
Ondanks die zware opleiding, kon ik ook genieten van het student-zijn. Vooral van de
enorme vrijheid die je als student ervaart.”
U was dus niet zo vaak in de Overpoort
te vinden?
“Goh, in het Overpoortrestaurant wel,
maar niet in de Overpoortstraat. Ik zat op
kot aan de Ekkergemkerk. Dat was toch een
eind fietsen, en aangezien we onze dagelijkse portie sport al hadden, was de zin om dat
eind te fietsen dan vaak klein. Iets drinken in
den Draver deden we wel regelmatig. Tegen
12 uur lagen we meestal wel in ons bed, want
om 8 uur maakte onze kotmadam, die ons
een strak schema aanbood, het ontbijt klaar.”
Beoefende u, naast de verplichte sport
voor uw studies, nog andere sporten?
“Ik heb gevoetbald bij Cercle Brugge tot
ik veertien was. Zwemmen heb ik langer gedaan: tot in mijn eerste jaar unief heb ik nog
wat getraind, maar dat was moeilijk omdat
Gent geen goede zwemclubs had. Dat is dus
heel vlug verwaterd (grinnikt).”
U bent manager van AA Gent en voorzitter van de Belgische Zwembond, is dat
moeilijk te combineren?
“Die combinatie is goed te doen. Ik beschouw ze dan ook beide als iets compleet
anders. AA Gent is mijn job waar ik van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat, weekends
inbegrepen, fulltime en intensief mee bezig
ben. De Belgische Zwembond is veeleer een
hobby: als voorzitter heb ik ook geen operationele functie. Ik hoef slechts een keer per
week een vergadering bij te wonen.”

www.schamper.ugent.be

Haalt u dan nog plezier uit uw job als
manager?
“Uiteraard, anders zou ik het niet zo lang
volhouden. Ik ben in februari 1990 begonnen
als coördinator. Ondertussen werk ik hier al
bijna 24 jaar. Toen ik hier pas begon, waren er
nog geen managers in het voetbal, dat kwam
langzaam op. Als je dat vandaag de dag ziet,
ben ik CEO van een bedrijf met een omzet
van 25 miljoen euro, wat toch iets anders is
dan de 750.000 euro van toen. Op een wedstrijddag werken we hier met vierhonderd
personeelsleden.”

Toeristische trekpleister
Is de realisatie van het nieuwe stadion
uw grootste verdienste als manager van AA
Gent?
“De twee grootste verdiensten van Ivan de
Witte en ikzelf zijn eerst en vooral het wegwerken van een enorme schuldenberg, die er
overigens kwam door ons eerste stadion te
bouwen, maar inderdaad ook de bouw van
dit nieuwe stadion.”

“het 'thuisgevoel'
ontbreekt nog in het
nieuwe stadion”

“De rotonde zal begin december klaar
zijn. Dat zou al heel wat verkeersproblemen
moeten oplossen. Eind februari zouden dan
weer twee bruggen toegankelijk moeten zijn,
wat ervoor zal zorgen dat de mobiliteit perfect is. Momenteel is het ondoenbaar met die
ene toegangsweg.”
Denkt u dat andere clubs nu nog sneller
werk zullen maken van hun nieuwe infrastructuur?
“De andere clubs zijn alleszins wakker
geschud. Ze zijn een beetje jaloers en daardoor krijg je een positieve reflex. Het werkt
aanstekelijk. Bovendien is ook de politiek
wakker. Iedereen ziet dat Gent een nieuw
stadion heeft kunnen realiseren en dan gaan
ze zich afvragen of ze dat zelf ook niet zouden kunnen doen. De kwalificatie voor het
WK dient ook als voortrekker. Er is nu een
akkoord voor een nieuw nationaal stadion.
Het stadion in Brugge zal er ook wel komen.
Die projecten zullen het Belgisch voetbal enkel ten goede komen, iets waar ook de fans
baat bij hebben. Mensen komen vroeger en
ze blijven ook langer. Kortom, ze amuseren
zich. We hebben nog niet goed gespeeld en
tegen Waasland-Beveren hadden we een
goeie 18.000 toeschouwers. Zo’n stadion is
eigenlijk een toeristische trekpleister, waar
mensen zich goed willen voelen.”

Play-off 1
Vrezen jullie niet dat het verleden zich
zal herhalen?
“Helemaal niet. De afbetalingscapaciteit is
er nu wel, in tegenstelling tot in het verleden.
Bij de bouw van het Jules Ottenstadion hadden we een budget van vijf miljoen. Daarvan
moesten we één miljoen terugbetalen, wat
te zwaar bleek. Nu vormen de kosten van de
Ghelamco Arena nog geen 10% van het budget.”
Er is dus vooral geïnvesteerd in het stadion. Heeft dat, zoals vaak gesuggereerd werd
in de media de afgelopen weken, geen negatieve invloed op het sportieve?
“Op korte termijn is dat inderdaad wat
lastig. Dat is logisch want er is geld uit het
sportieve budget in de bouw gestoken. De
uitgaande transfers van de afgelopen twee
jaar, zoals bijvoorbeeld die van Jørgensen,
zorgden integraal voor het budget dat we besteed hebben aan de Ghelamco Arena.”
Er zijn nogal wat verkeersproblemen geweest in verband met het stadion, wanneer
mogen we daar verbetering in verwachten?

Hebben jullie nog de ambitie om in playoff 1 te geraken?
“Zolang het mathematisch mogelijk is,
moet die ambitie er zijn. Anders kan je even
goed niet spelen. We moeten er wel realistisch mee omgaan: het zal moeilijk zijn, maar
moeilijk gaat ook. De vorige partijen zorgden
ervoor dat we momenteel nog op vijf punten
staan van een Play-off 1 plek en die kloof is
niet onoverbrugbaar. Iedereen heeft soms
eens een moeilijkere periode, wij hopen dat
die van ons achter de rug is.”
Zijn jullie van plan om de transfermarkt
op te gaan in januari?
“Dat zijn we inderdaad van plan. We moeten rustig, stap voor stap, bouwen aan de
ploeg. De supporters willen altijd winnen en
vooruit gaan, maar we mogen niet te roekeloos te werk gaan. Vooral Gunther Schepens,
onze technische coördinator, legt zich nu toe
op die inkomende transfers. Ik houd me ondertussen meer bezig met het extra-sportieve
gedeelte, maar neem de voorstellen van het
scoutingsapparaat in overweging en voer
dan uiteindelijk wel nog zelf de onderhan-
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delingen. We streven allen naar continuïteit
terwijl het publiek een danig grote druk zet
op de trainers en de spelers, in die mate dat
soms ook de pers blind wordt voor spelers die
nu wel naar behoren presteren. Bovendien
merken de spelers zelf ook dat het een nieuw
stadion is waar dat echte ‘thuisgevoel’ nog
ontbreekt. De supporters proberen die sfeer
wel te creëren zodat het echte thuisvoordeel
zal komen, iets dat alleen maar sneller zal
gaan nu de resultaten er weer zijn.”

Eindigen op een hoogtepunt

Beker van België met Preud’Homme (2010),
we zijn tweede geweest in de competitie (2010)
en we zijn derde geweest (2000). Ik zou willen
stoppen op een hoogtepunt. Natuurlijk moet
ik het fysiek nog aankunnen, het is immers
een zware job. Het is het werk van een CEO
van een groot bedrijf en daar komen de druk
en stress van de wedstrijden en van de pers
nog bij. Daar moet je tegen kunnen, want
dat is moeilijk. Ik kan daar — al zeg ik het
zelf — nog vrij goed tegen. Er zijn bovendien
tijd en middelen nodig om de ploeg sterker
te maken. Je moet jezelf, je spelers en je team
steeds weer kunnen motiveren, je moet iedereen weer een drive kunnen geven op het moment dat het wat minder gaat. We hebben nu
zes op zes gepakt en iedereen voelt zich veel
beter, dan draait alles ook veel gemakkelijker.
Je moet daarin het voortouw kunnen nemen,
terwijl je zelf soms wat diep zit. Je moet zelf
uit dat dal kunnen klauteren.”

Ziet u uzelf deze job nog lang uitoefenen?
“Ik word 58 jaar binnen een goeie maand,
dus ik zou wel nog enkele jaren willen meegaan. Ik zou ook graag op sportief gebied nog
iets realiseren met AA Gent. We wonnen de

Hoe schat je de kansen van de Rode Duivels in voor het WK, na de teleurstellende
oefenmatchen van enkele weken geleden?
“Ik heb altijd gezegd dat de Rode Duivels
niet zo goed zijn als iedereen momenteel
denkt. Ze zijn goed, dat zeker, maar niet zó

Vindt u het niet jammer dat u minder
met het sportieve bezig bent?
“Er is voor alles een tijd. Ik zit hier al bijna
24 jaar, het moet ook wat leefbaar en te organiseren zijn. Ik heb heel hard gewerkt en spelers zoals Boussoufa en Ruiz ontdekt, maar
nu moet ik jonge mensen de kans geven.”

goed als Duitsland of Spanje. Ik zag de oefenwedstrijd tegen Frankrijk (die eindigde op een
0-0 gelijkspel, n.v.d.r.), en Frankrijk had daar
kunnen winnen hé! We moeten nog niet dromen. Als we op het WK de eerste ronde overleven zal het al goed zijn. We hebben enkele
zwakke plaatsen in de ploeg en de afwezigheid van Kompany laat zich zeker voelen. We
moeten vooral met onze voeten op de grond
blijven.”

“de andere clubs
zijn jaloers”

Ten slotte nog dit: Fanny Lecluyse kraakte mentaal toen u in de media zei dat ze op
de Olympische Spelen zeker de finale ging
halen. Is er te veel druk gelegd op de zwemster?
“Ik heb dat inderdaad ook gehoord, maar
die uitspraak heb ik nooit gedaan. Enkele jaren geleden, in december 2011, heeft men mij
geïnterviewd ter gelegenheid van de kampioenschappen korte baan. Men vroeg me hoe
het zat met onze kansen op de Olympische
Spelen en ik zei dat Fanny Lecluyse mogelijkheden had om de finale te halen. Ze was
net tiende geworden op het WK. Als ze dat
haalt, waarom zou ik dan zeggen dat ze geen
kans maakt op de Olympische Spelen? Als
voorzitter moet je toch niet zeggen dat je
zwemster geen kans maakt op de finale? Je
moet geloven in je sporters. Dat was het enige
dat ik zei. Veertien dagen geleden hoorde ik
dan op het nieuws dat ik te veel druk gelegd
had op Fanny Lecluyse. Toutes les excuses sont
faites pour s’en servir, zeg ik dan. Fanny presteerde vorig jaar gewoon niet goed. Ze legt de
schuld bij mij voor haar eigen falen. Dat lijkt
me gemakkelijk voor haar, als ze zich daar
goed bij voelt.” ■

Leg een abonnement op SAMPOL onder de kerstboom!
We gaan het belangrijke verkiezingsjaar 2014 in. Op het Vlaamse niveau is de inzet duidelijk: hoe gaan we de hele reeks
nieuwe bevoegdheden die met de zesde staatshervorming zijn overgeheveld, invullen? De kans is groot dat de campagne
zal blijven steken in kreten, in symbooldossiers. Sampol geeft met haar te verschijnen januarinummer (publicatie: 24/01)
alvast een inhoudelijke aanzet tot het debat. Wat met de kinderbijslag, het arbeidsmarktbeleid, de woonbonus, de
ouderenzorg, de Bijzondere Financieringswet, enzovoort? U leest er bij ons alles over. Met nuance en diepgang.
Wil je een abonnement schenken? En dat kan ook aan jezelf natuurlijk! Laat ons de gegevens weten en wij zenden je een mooie
bon die je kan inpakken. Uiteraard verwachten we dan 25 euro op ons rekeningnummer BE20 0014 9401 9056. Dan krijgt de
gelukkige 10 nummers van SAMPOL. Meer info? Mail: stichting.kreveld@telenet.be.

Vreemde
vogels
willen
de macht
In april kiezen de studenten
nieuwe vertegenwoordigers
in de bestuursorganen van de
UGent. Project Kiwi vormt
een nieuw strategisch blok dat
kandidaten groepeert, hen ondersteunt bij de kiescampagne
en een kwaliteitslabel wil zijn
naar de kiezers toe.
door Adel Mouchalleh en Tobe Steel
illustratie Ine T'Sjoen

Na de paasvakantie houdt de UGent haar
tweejaarlijkse verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers, kortweg stuvers. Bereid
u maar voor op kandidaten die auditoria afschuimen om zichzelf te verkopen, petjes van
KVHV’ers en vlaggen van Comac die plots de
gangen vullen. Dit academiejaar mengt een
derde groepering zich in de campagne: de
Kiwi’s.

Ki... Wie?
Stuvers zijn studenten die in de Raad Van
Bestuur (RvB), de Onderwijsraad (OWR),
de Sociale Raad (SoRa) en de Faculteitsraden van de UGent zetelen. Ze engageren zich
om er gedurende twee jaar de belangen van
de studenten te vertegenwoordigen. Volgens
Bert Debaecke — een van de huidige stuvers
en betrokken bij Kiwi — wordt het potentieel van studentenvertegenwoordiging nog te
vaak onderbenut: “Bij gebrek aan kandidaten
en algemene betrokkenheid komen niet altijd de juiste mensen op de juiste plaats. Een
andere zaak is dat de stuvers zich soms een
jaar of langer moeten inwerken vooraleer ze
op volle toeren kunnen draaien.” Project Kiwi
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gaat daarom op zoek naar studenten die zich
willen engageren en zal hen infomomenten
en inhoudelijke vorming aanbieden, zodat
ze ingewerkt raken voor de verkiezingen.
Verder wil de organisatie kandidaat-stuvers
ondersteunen bij het voeren van hun kiescampagne.
Kiwi is onafhankelijk en niet verbonden
aan een politieke partij. Kandidaten van diverse politieke overtuigingen kunnen zich
aansluiten, zolang ze akkoord gaan met de
basisprincipes. Medeoprichter Joachim
Lommelen legt uit: “Iedereen die zich wil
inzetten voor kwaliteitsvol hoger onderwijs,
waarin niemand omwille van financiële of
sociale drempels wordt uitgesloten, is bij ons
welkom.” Binnen dit kader zijn de Kiwi-kandidaten vrij om verschillende meningen uit te
dragen.
“Tijdens de vorige verkiezingen toonden VASt (Voorrang Aan Studenten) en het
KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond) aan dat in groep opkomen een
enorme hulp kan zijn. Soms brengt dit het
risico met zich mee dat het centrum verpletterd wordt tussen de campagnes van de linkse
en rechtse blokken. In die zin kan Kiwi een
extra keuzemogelijkheid geven”, aldus Lommelen.

“Kiwi moet dood”
“Kiwi moet dood” is een van hun beginselen. Het is niet de bedoeling dat het project evolueert tot een volwaardige partij. Na
de verkiezingen zal het samenwerkingsverband worden opgedoekt, zodat er geen extra
overlegstructuur ontstaat naast de bestaande
vertegenwoordigingsorganen. Volgens stu-

dentenvertegenwoordiger Ineke De Bisschop
wil de organisatie op die manier een actieve
en open samenwerking met alle verkozenen
nastreven: “Ook met zij die niet vanuit Kiwi
opgekomen zijn. De huidige studentenraden
hebben reeds bewezen sterk te staan en dat
moet zo blijven. Het kan niet de bedoeling
zijn om een parallelle structuur op te zetten
die concurreert met de bestaande structuren
en zodoende tot verwarring en zelfs tot verzwakking leidt.”
Volgens Jan De Backer, praeses van het
KVHV, is “een groepering die zichzelf wil
organiseren voor de verkiezingen en zich
daarna ontbinden eens ze in de raden zitten, pure ‘postjespakkerij’ en het ‘wij kennen elkaar’-verhaal.” Naar zijn mening wordt
het democratische gehalte van de verkiezingen daarmee opnieuw naar omlaag gehaald.
“Uiteraard hebben studenten geen nood aan
dergelijke zever”, stelt De Backer op de gebruikelijke provocerende toon. De organisatoren
van Kiwi betwisten die stelling. Ze hopen dat
kandidaten met de extra ondersteuning net
beter in staat zullen zijn om kiezers te overtuigen toch te gaan stemmen. Ook door voor
een groter aantal kandidaten te zorgen, denken ze iets te kunnen doen aan de lage opkomst tijdens de verkiezingen.
Doordat Kiwi de meeste van de huidige
stuvers groepeert, bestaat de kans dat het een
geoliede machine wordt, die de concurrentie
verplettert. KVHV is zonder verkozenen traditioneel geen zware tegenstander, maar voor
VASt en de onafhankelijke kandidaten wordt
het moeilijk om op te tornen tegen het campagnegeweld van de ervaren ploeg Kiwi’s. ■

UGENT

Schamper 535

9

bom onder sociale
studentenhuisvesting
De afspraak tussen private bouwpromotoren en de Gentse onderwijsinstellingen om minstens
twintig procent van de koten aan te bieden tegen een verlaagd tarief, staat op losse schroeven.
Het Grondwettelijk Hof verklaarde de basis voor die afspraak, een deel uit het Vlaamse Gronden Pandendecreet, ongrondwettelijk.
door Tobe Steel, Joost Depotter en Frédéric Piccavet
cartoon Robbe Verschueren

Paradijselijk Gent
“De voorbije twee jaar zijn er zo’n 2000
nieuwe koten gebouwd. Niet zomaar in het
wilde weg, maar gereguleerd door het stadsbestuur. In die private projecten zal 20% van
de nieuwe koten aan minder dan 220 euro
per maand moéten verhuurd worden.” De
Gentse burgemeester Daniël Termont was op
de plechtige opening van vorig academiejaar
enthousiast over de ingeslagen weg, en des
te meer over het pad dat nog afgelegd moest
worden. Niet alleen was er in september 2012
namelijk voor het eerst een overaanbod aan
koten, ook zou een deel van de nog te bouwen koten aan sociale tarieven worden verhuurd. Ziehier: Stad Gent, vastbesloten om
dé Vlaamse pionier op het vlak van (sociale)
studentenhuisvesting te worden.

dan de momenteel geldende huurprijzen. Een
kamer of studio huren in Gent anno 2013
kost je maandelijks gemiddeld 310, respectievelijk 450 euro. De lagere inkomsten door de
sociale tarieven zijn daarbij volledig voor rekening van de private ondernemingen.
“Wij zijn momenteel nog aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn”
(Liselotte Mortier)

Onduidelijke impact
Doordat het Hof nu verschillende bepalingen in het decreet schrapt, verliest Stad
Gent het rechtsmiddel om private bouwondernemingen ertoe aan te zetten een minimum van hun woonentiteiten te verhuren
tegen een sociaal tarief. De door het Hof genomen beslissing werd uiteraard buiten de

Het sociale tarief
Dat feestje gaat nu niet door. Op 7 november 2013 vernietigde het Grondwettelijk
Hof verschillende bepalingen in het Vlaamse
Grond- en Pandendecreet. Daarmee komt
een einde aan de wettelijk verplichte voorwaarden voor private actoren om ook maar
enige sociale last te dragen in het woonbeleid.
Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder
van de Universiteit Gent: “Als een bouwheer
momenteel een bouwvergunning wil krijgen, dan moet hij eerst gaan samenzitten met
de onderwijsinstelling waarmee hij samenwerkt.” Een deel van die afspraak houdt in
dat minimum 20% van de verhuurde kamers
en studio’s aangeboden moet worden tegen
respectievelijk maximaal 220 en 300 euro per
maand. “Is die afspraak er niet, dan krijgt de
bouwpromotor van Stad Gent ook geen vergunning.” Dit ‘sociale tarief ’ is heel wat lager
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“wij zijn momenteel
nog aan het
uitzoeken wat de
gevolgen zijn”

handen van Stad Gent genomen, maar stelt
hen in de toekomst wel degelijk voor een probleem. Al willen ze dat zelf niet gezegd hebben. “Er heerst nog heel wat onduidelijkheid
over de effecten die de beslissing van het Hof
met zich zal meebrengen. Wij zijn momenteel nog aan het uitzoeken wat de gevolgen
zullen zijn. Het zal alvast geen effect hebben
op het huisvestingsbeleid in zijn totaliteit”, al-
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dus Liselotte Mortier, raadgever Wonen en
Stedenbouw op het kabinet van schepen van
Wonen Tom Balthazar.
Vanden Berghe is daar heel wat minder
zeker van. “Deze beslissing zou een grote
impact kunnen hebben, de 20%-garantie
dreigt namelijk volledig te vervallen. Het
valt te betwijfelen of de bouwpromotoren
die maatregel op eigen initiatief zullen aanbieden, aangezien zij meer handelen vanuit
winstoogpunt dan vanuit sociaal oogpunt,
wat maar logisch is ook.” Op termijn zadelt
dit ook de UGent met een groot probleem op.
“We voelen dat er in Gent een stijgende vraag
komt van beursstudenten om een kamer te
huren. Als de private spelers zulke woongelegenheden niet meer aanbieden en we binnen
de universiteit zelf te weinig plaats hebben,
zouden we met een groot onderaanbod kunnen worden geconfronteerd.” Daarbij bestaat
het bijkomende gevaar dat de marktprijzen
op de private kotenmarkt verder zullen toenemen. Ook de huurtarieven van de universiteitshomes zullen dan stijgen, aangezien
die gekoppeld zijn aan de prijzen op de privé
markt.

Schadeclaims
Er bestaat momenteel nog grote onduidelijkheid over de concrete gevolgen van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof. In de
gemeenteraad vorige week reageerde schepen
Balthazar bezorgd. Zo verklaarde hij momenteel verplicht te zijn een afwachtende houding
aan te nemen aangezien er hoogstwaarschijnlijk nog een vervolgarrest volgt, waarbij nog
delen van het Grond- en Pandendecreet zullen worden vernietigd. Een ander deel van
de onduidelijkheid betreft de terugwerkende
kracht van de uitspraak van het Grondwet-
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telijk Hof. Een arrest van het Grondwettelijk
Hof waarbij een wetskrachtige norm wordt
vernietigd, werkt terug in de tijd. Dat komt
erop neer dat die norm wordt geacht nooit te
hebben bestaan en daarom nooit rechtsgevolgen zou hebben gehad. Balthazar verklaarde
het juridische steekspel om schadevergoedingen te betreuren, dat waarschijnlijk zal
losbarsten aangezien de vernietiging retroactief werkt. Op wie de bouwpromotoren hun
schadeclaims zullen verhalen is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat het om gigantische
bedragen kan gaan.
Dat het stadsbestuur plots in een twijfelachtige situatie terecht is gekomen, wordt ook
duidelijk door de reactie van kabinetsmedewerker Mortier: “Op zich zijn de overeenkomsten tussen de onderwijsinstellingen en
de bouwontwikkelaars afgesloten, dus die
blijven bestaan. In dat opzicht vermoeden we
dat daarrond voorlopig geen problemen zijn.”
Daarmee neemt ze een standpunt in dat ingaat tegen de retroactiviteit van de uitspraak
en de schadeclaims die daaruit kunnen volgen.
Extra pijnlijk is dat Balthazar twee weken
geleden nog verklaarde volledig achter de
20%-garantie te staan. In een ongepubliceerd
deel van een interview in de vorige Schamper,
zei hij daarover nog het volgende: “De sector
zelf vindt 20% sociale studentenhuisvesting
al veel. Ik daarentegen, vind dat volledig verantwoord. We moeten daarover met de universiteit en de hogescholen spreken omdat de
kostprijs van koten mee belangrijk is voor de
kostprijs van onderwijs en daardoor voor de
toegankelijkheid van onderwijs.”

zijn? Ook investeringen in groene stroom die
we nu — overtuigd van de intrinsieke waarde
daarvan — doen, zouden waarschijnlijk onder druk komen te staan.”

vernietigde bepalingen van het decreet valt,
“al werken we zelf al op vrijwillige basis samen met onderwijsinstellingen. Zo bouwen
we momenteel een project op gronden van de
UGent.”

Studentenhuisvestingsplan

vernietiging kan
gigantische
schadeclaims tot
gevolg hebben

Bovendien benadrukt Belsack dat Upgrade Estate los van de regulering door Stad
Gent automatisch aan een vorm van sociale
correctie doet door het kotenaanbod te verruimen en zo de prijs te drukken. Hij voegt
daar nog aan toe dat ze zelf momenteel geen
enkel lopend project hebben dat onder de

Het gevolgde studentenhuisvestingsbeleid
van de Stad Gent kwam eerder al ter sprake
in de vorige editie van Schamper. Daarin verklaarde Balthazar dat het op termijn mogelijk
moet zijn alle studenten uit gezinswoningen
te halen. Dat zijn er naar schatting zo’n 7000.
Hoe de stad dit concreet wil realiseren, zal
pas duidelijk worden in het ‘studentenhuisvestingsplan’ dat eraan komt in de lente van
2014. De vraag blijft hoe explosief de combinatie zal zijn van 7000 studenten die naar de
kotenmarkt afvloeien, en het sociale tarief dat
nu niet meer wettelijk kan worden afgedwongen. Het gevaar bestaat dat de prijzen daardoor tot ongeziene hoogten zullen stijgen. ■

Service achteruit
Koenraad Belsack is algemeen manager
bij Upgrade Estate, een studentenhuisvester
met groot marktaandeel. Momenteel huisvesten ze 500 studenten en dat aantal zal binnenkort oplopen tot 1000. Volgens Belsack
kunnen de huidige ontwikkelingen ten koste
gaan van de dienstverlening voor studenten
in de sociale studentenkamers: “Als je kijkt
welke prijzen er gehanteerd worden voor de
theoretisch goedkopere kamers, dan is de
kans natuurlijk groot dat je een discrepantie
krijgt tussen de sociale en gewone kamers.
Hoewel het in eerste instantie misschien om
dezelfde kamers moet gaan, kan niet gegarandeerd worden dat ze bijvoorbeeld nog op
dezelfde manier kunnen worden afgewerkt.
Al zullen de grootste problemen zich volgens
mij stellen op het niveau van het beheer. Wie
zegt dat de service die door de beheerder nog
kan gegeven worden van eenzelfde niveau zal
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“ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP”,
in het kort “ACCO”
coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 22
RPR Leuven 0403.547.615
De vennoten worden uitgenodigd deel te nemen aan de tweede buitengewone
algemene vergadering die zal plaatsvinden ten maatschappelijke zetel gelegen
te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 22 op maandag 16 december 2013 om
18.00 uur, aangezien de algemene vergadering van 27 november 2013 niet geldig kon beraadslagen en besluiten over volgende agenda:
1. Aanpassing van de statuten aan de reeds doorgevoerde zetelverplaatsing.
2. Voorstel tot wijziging van de statutaire artikels met betrekking tot de uittreding en terugneming.
3. Voorstel tot goedkeuring dat het vast gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd door omzetting van reserves ten belope van € 7,99 om het vaste
gedeelte te brengen van € 18.592,01 op € 18.600,00.
4. Voorstel om het maatschappelijk doel aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel: Zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Het aan haar vennoten en aan studenten en afgestudeerden van universiteiten, instellingen van hoger onderwijs en andere onderwijsinrichtingen
en deze voornoemde instellingen zelf, de voordelen te verlenen van het
verschaffen en verstrekken van alle goederen en diensten, die voor deze
personen, instellingen, inrichtingen en verenigingen nodig of nuttig zijn,
of bij deze aanschaffing of verstrekking te bemiddelen;
- Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica, software en informatietechnologie in de
meest ruime zin en dit in hoofdzaak toegespitst op onderwijs in de meest
ruime zin;
- De ontwikkeling en implementatie van informatie technologie systemen,
waaronder maar niet beperkt tot, e-learningplatformen;
- E-commerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt evenals het opbouwen
van gegevensdatabanken en verkoop van deze gegevens aan klanten met
inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking;
- Programmering en toepassing van informaticasystemen in de meest ruime zin;
- Het uitgeven van boeken in gedrukte of digitale vorm van zowel fictie als
non-fictie;
- Het actief op zoek gaan naar manuscripten;
- Het drukken of laten drukken van voormelde werken evenals het digitaal
verspreiden van voormelde werken waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verspreiding als e-book;
- Boeken in afgewerkte vorm commercialiseren;
- Het uitbaten van een drukkerij, publiciteitsonderneming, informatica-onderneming en aanverwante bedrijven in de ruimste zin;
- Het uitgeven van publicaties, tijdschriften, brochures en dergelijke meer
en het drukken, laten drukken of digitaal of op gelijk welke andere manier
verspreiden van voormelde werken;
- De aan- en verkoop van drukwerk, creativiteitsmateriaal en reproducties;
- Het ontwerpen en de grafische vormgeving van reclame, animatiefilms,
teksten, etalages, illustraties, multimedia, standen met inbegrip van grafisch design van websites en multimediale informatica toepassingen in de
meest ruime zin;
- Het geven van lezingen;
- Het uitbaten van een werkplaats voor fotografisch zetten en offset, alsmede
van een werkplaats voor fotografische en andere reproducties, al dan niet
digitaal;
- Het uitbaten van boekhandels zowel fysiek als online boekhandels via
e-commerce systemen;
- De handel in schrijfpapier, drukpapier, drukwerken en bureelbenodigdheden in de meest ruime zin, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle

benodigdheden in de informaticasector (software, hardware, accessoires,
etc.).
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de
ruimste zin. Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden. De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die
eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen
wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie
ervan. Zij kan mandaten uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
in vennootschappen in zoverre dit verband houdt met bovengenoemd doel of
kan bijdragen tot de realisatie ervan. Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij
zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis. Het doel
van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het
Wetboek van Vennootschappen.”
Overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen kennisname van de bijzondere verslagen.
5. Voorstel tot wijziging van de oproepingen tot de algemene vergadering.
6. Voorstel tot wijziging van het statutair artikel met betrekking tot het bestuur.
7. Voorstel tot schrapping van de artikelen 18 en 19 van de statuten.
8. Voorstel tot toevoeging van een statutair artikel met betrekking tot de controle.
9. Voorstel tot toevoeging van een statutair artikel met betrekking tot de taak
van de commissaris(sen).
10. Voorstel tot toevoeging van een alinea aan het statutair artikel met betrekking tot het boekjaar en winstbestemming.
11. Voorstel tot toevoeging van een artikel aan de statuten met betrekking tot
de goedkeuring van de jaarrekening.
12. Voorstel tot het voorzien van de mogelijkheid tot het wijzigen van het
huishoudelijk reglement.
13. Voorstel tot toevoeging van een artikel aan de statuten met betrekking tot
de ontbinding.
14. Wijziging van het statutair artikel 22.
15. Voorstel tot toevoeging van een artikel aan de statuten met betrekking tot
de verdeling.
16. Voorstel tot benoeming van de heer PEETERS Herman als bestuurder
voor de duur van zes jaar met ingang op heden.
17. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de te
nemen besluiten en actualisering.
18. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
19. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen.
***
De besluiten zullen worden genomen conform de toepasbare regelgeving. De
deelnemers die aan de BAV wensen deel te nemen, dienen zich te richten naar
het W. Venn.
De Raad van Bestuur

VGSO maakt komaf met
zogenaamd artsentekort
Het is hommeles bij de geneeskundestudenten. Er zou een tekort aan artsen heersen in België,
volgens de Franstalige pers. “Dat is geenszins waar”, horen we aan Vlaamse kant. Jens Goeteyn
van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) licht toe en ontkracht en passant endoor Tom De Maerschalck
kele mythes rond geneeskunde.
Zoals wel vaker in België, is inconsequentie troef wat regelgeving betreft. Het toegelaten artsenaantal ligt vast op een minimum- en
maximumgrens, de zogenoemde numerus
clausus of contingentering. In Vlaanderen
wordt die beteugeld door een toelatingsexamen. In de vorige editie wezen we al even op
de tekortkomingen daarvan. De VGSO trekt
het debat verder open.
Wat willen jullie allemaal verduidelijken?
Goeteyn: “We willen eerst en vooral reageren op het persbericht van onze Franstalige
collega’s (het CIUM, n.v.d.r.) van 15 november. Zij beweren dat er een algemeen tekort
aan artsen heerst in België en daarom pleiten
ze ervoor om de contingentering te verhogen.
Onder dat bericht hebben ze ook onze naam
gezet, zonder onze toestemming te vragen.
Wij zijn echter grote fan van de contingentering. In de Franse Gemeenschap kampen
ze met een overschot aan artsen, maar in de
Vlaamse zitten we op dit moment geenszins
met een tekort. Zij leggen dan ook geen enkele beperkingsmaatregel op, wij hebben een
verplichte toelatingsproef.”
Maar de contingentering is federaal bepaald, hoe kan dat dan verschillen in de gemeenschappen?
“Dat vragen wij ons ook af. Het is wel zo
dat de reglementering federaal bepaald is,
maar hoe die toegepast wordt, bepalen de gemeenschappen zelf. Vorig jaar heeft minister
van Werkgelegenheid Jean-Claude Marcourt
er wel voor gezorgd dat er een niet-bindende
oriënteringsproef is ingelast in de Franstalige
universiteiten, maar veel haalt dat natuurlijk
niet uit. En twee jaar geleden heeft minister
van Volksgezondheid Laurette Onkelinx nog
een ballonnetje opgelaten om de numerus
clausus af te schaffen, wat toen door zowel
politici als medici gelijk in de kiem gesmoord
werd.”
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Waarom pleit het CIUM voor een versoepeling van de contingentering als ze met
een overschot zitten? Dat klinkt als het probleem doorschuiven naar de Vlaamse Gemeenschap.
“Omdat een van hun grote standpunten is
dat studenten niet gefnuikt mogen worden in
hun kansen. Je zou inderdaad kunnen redeneren dat ze beter ook in de Franse Gemeenschap een toelatingsproef verplichten, zodat
de instroombeperking federaal consequent
wordt toegepast. In Vlaanderen is er geen algemeen artsentekort en bij hen heerst er een
overschot. Dat zou dan weggewerkt zijn. Wij
vinden dat een toelatingsproef iedereen nog
steeds dezelfde kansen biedt.”
Het is echter al een aantal jaren bekend
dat er wel een tekort in Vlaanderen bestaat
voor een aantal specialismen, waaronder
huisartsengeneeskunde. Toch geen klein
stuk van de taart.
“Het dreigende huisartsentekort in Vlaanderen proberen we weg te werken door een
actieve valorisatie van deze specialisatie. Er
zijn extra keuzevakken in het curriculum
opgenomen en proffen worden aangemoedigd om huisartsengeneeskunde te beschouwen als een evenwaardige specialisatie. Voor
andere specialisaties zoals psychiatrie, geriatrie en spoedarts heerst er wel nog het algemene beeld dat ze minder werkbaar zijn.
We geloven dat als we actief dat beeld veranderen, het tekort zal opgelost worden. De
meer populaire specialisaties hebben altijd
meer kandidaten dan plaatsen, en bieden ook
meer stageplaatsen dan de eigenlijke fulltime
jobs die ze kunnen aanbieden. Een mentaliteitsverandering zal ervoor zorgen dat meer
studenten voor de ondergewaardeerde specialisaties zullen kiezen.”

“Een federale planningscommissie bepaalt de contingentering. Ze baseren zich op
een medisch kadaster dat al een decennium
niet meer is geüpdatet. Daar staan dus artsen
tussen die al jaren niet meer actief zijn. Hoe
ze dan toch tot een licht verschillend quotum komen elk jaar, is ons een raadsel. Wat
de planningscommissie doet en laat, is door
niemand geweten buiten de planningscommissie.”
Bestaan er dan geen betere data? Zou dat
het debat niet deels vanzelf oplossen?
“Dit jaar heeft het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg een grootschalige studie uitgebracht die in kaart brengt
waar het tekort dan wel overschot zich bevindt. Naast de tekorten en overschotten die
we eerder vermeld hebben, willen te veel artsen in de steden aan de slag terwijl er in meer
rurale gebieden nog plaatsen genoeg zijn. Wij
pleiten voor een update van het medisch kadaster zodat we een beter zicht krijgen op de
verdeling, zodat er én een betrouwbare numerus clausus komt én wij kunnen bekijken
welke specialisaties we moeten promoten.” ■

Weerspiegelt de numerus clausus eigenlijk wel de feitelijke nood aan artsen in België? Hoe wordt die bepaald?
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Artsentekort zorgt voor
stethoscopenoverschot

Schamper 535

13

Erasmus: kruisende wegen
Er durft al eens gerommel ontstaan als het op studentenhuisvesting aankomt. Om te voorkomen dat we onrechtvaardigheid gaan verkondigen zonder te weten waarover we spreken,
kunnen we misschien eens over de grenzen gaan kijken. Waar komen Erasmusstudenten daar
terecht? Misschien is het hier helemaal zo slecht nog niet. We vragen het aan een Gentse studoor Brecht Vissers
dent in Frankrijk en een Franse studente die hier studeert.
Toon, Be, Burgerlijk Ingenieur
Werktuigkunde (in Grenoble,
Frankrijk)
“Het grootste verschil tussen studenten
in Gent en hier is dat ze in het weekend niet
naar huis gaan. Ze blijven dus een heel semester op kot. Dat is comfortabeler dan bij
ons. Erasmusstudenten zitten vooral in residenties op de campus. Iedereen zegt goeiedag
tegen elkaar in zo’n residentie, dat is wel tof.
Franse studenten zitten meestal in flats in het
centrum.
Ik zit in een modernere residentie, maar
er zijn er ook oudere die nogal triestig zijn.
Die zijn soms al dertig jaar oud en dat merk
je wel. Vrienden van mij vertelden dat ze een
tijdje kakkerlakken hadden in hun residentie,
maar de meeste zijn goed in orde. Franse wc’s
heb ik hier gelukkig nog niet gezien (lacht).
Er is ook overheidshulp voor studenten
waar Erasmussers eveneens recht op hebben.
Je moet papieren invullen waarin je zegt waar
je verblijft en hoeveel kinderen je hebt enzovoort. Ik moest ook mijn geboorteakte doorspelen. Mijn kamer kost 280 euro per maand,
maar elke maand krijg ik daar van de overheid 90 euro van terug. De studentenresto’s
zijn hier in Grenoble ook voordeliger en kwaliteitsvoller. Die van Gent kunnen er niet aan
tippen.”

Huisdieren niet toegelaten.

Marine, fra, Advertising &
Digital Brand Strategy (uit
Nantes, Frankrijk)
“Ik woon in een kot in Gent met drie andere meisjes. Dat is iets goedkoper dan mijn
flat in Nantes. Hier is het ook gemakkelijk
dat je niet zoveel papieren moet tekenen. In

Frankrijk moet je veel documenten invullen
over je situatie.
In Nantes zit ik op een privéschool, een
Grand école. Daar betaal je 7000 euro inschrijvingsgeld per jaar. Op mijn campus heb je
geen specifieke accommodatie voor studenten. Op de universiteit is die er meestal wel.
De iets rijkere studenten gaan toch op een
appartement wonen in het centrum omdat
de studentenhuizen op de campus soms niet
goed in orde zijn. Ik heb in Frankrijk mijn
fiets, die ik ook naar hier heb meegenomen.
Dan is het niet zo erg als ik wat verder van de
campus zit. Die appartementen — zoals datgene waar ik in verblijf in Nantes — zijn niet
speciaal ingericht voor studenten. Er kunnen
dus evengoed werkende mensen wonen. Als
je niet genoeg geld hebt, dan kan je de overheid of de universiteit om hulp vragen.
Hier zit ik veel vaker op mijn kamer. Het
regent hier zo veel en ik heb weinig les. Zelfs
als ik uitga in Gent, vind ik dat ik nog veel tijd
op mijn kamer doorbreng. In Frankrijk heb
ik les van tien uur ‘s ochtends tot zeven uur
‘s avonds. Daarna kan ik nog op school blijven, omdat die 24 uur per dag open is, maar
ik heb er ook mijn vrienden waar ik iets mee
wil doen. Mijn flat in Nantes is dus vooral
om te slapen en om op zondag te kunnen relaxen.“ ■

Onderwijskort: vals spelen en corruptie
ADM Uit een nieuw onderzoek, gevoerd door
de universiteiten van Harvard en Pennsylvania, is gebleken dat studenten die vals spelen
op kleine taken en examens meer kans hebben om in overheidsberoepen te belanden.
De studie, in opdracht van het Amerikaanse
National Bureau of Economic Research, toont
aan dat de neiging tot bedriegen, en dus tot
corruptie, al aanwezig is bij de studenten nog
voor ze als overheidsambtenaar werken. Het
onderwijs speelt dus een belangrijke rol in de
vorming van deze studenten. Het onderzoek
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en de experimenten werden op meer dan 600
studenten in Bangalore, India uitgevoerd.
In een van de testen werd aan de studenten
gevraagd om 42 keer een dobbelsteen te gooien en het getal door te geven aan de onderzoekers. Hoe hoger het getal, hoe meer geld de
student kreeg. Opmerkelijk was dat meer dan
een derde van de deelnemers meldde dat zijn
of haar scores vooral vijven en zessen waren.
“Van deze valsspelers zei 6,3% dat hij/zij de
ambitie heeft om een ambtenaar te worden”
zei Shing-yi Wang, een van de onderzoekers.
Rema Hanna, een onderzoekster aan de Ken-

UGENT

nedy School of Government aan Harvard, zegt
dat overheden nieuwe manieren moet vinden om haar toekomstige werknemers beter
te screenen op dat soort zaken, willen ze niet
als corrupt door het leven gaan.
India, dat op de 94ste plaats van de 176
landen in de Transparency International index
staat, is al langer bekend om haar corrupte
overheidsinstellingen. Of deze bevindingen
ook kloppen in andere landen, waar ambtenaren meer betaald worden, is nog niet zeker.
Dat zou verder onderzoek moeten aantonen.■
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PURE DAPHNÉ KROKETTENBAR
omdat kroketjes onze passie zijn…
KOM NU LANGS EN GENIET VAN ONZE ACTIE*
- 6 minikroketjes kopen + 2 minikroketjes GRATIS
- 12 minikroketjes kopen + 6 minikroketjes GRATIS

Gebroeders Vandeveldestraat 3 | 9000 GENT
09/278.22.80
http://www.facebook.com/PureDaphne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 minikroketjes + 2 GRATIS
* 1 bon per klant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 minikroketjes + 6 GRATIS
* 1 bon per klant
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Vlaams onderwijs derde beste van
de wereld
Het niveau van onze Vlaamse leerkrachten behoort tot de wereldtop. Begin oktober werd onze
lerarenopleiding nog als zorgwekkend beschreven na onderzoek van de UGent en de VUB, maar
in feite blijken onze Vlaamse leraren het nog niet
zo slecht te doen. Uit een onderzoek van de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling) scoort ons Vlaams onderwijs
bijzonder goed. We moeten enkel de Japanners
en de Finnen laten voorgaan. Het onderzoek peilt
enkel naar de ‘gecijferdheid’ van de leraars, hun
wiskundige capaciteiten dus. Maar qua ‘geletterdheid’ moeten onze leraars ook niet onderdoen,
verzekert het OESO ons. Dat ze meer sociaal prestige kunnen gebruiken, behoeft dan ook geen betoog. Om dat sociaal aanzien omhoog te krikken,
wordt overwogen een selectieproef in te voeren
die de kwaliteit van ons onderwijs nog hoger zou
moeten brengen.

Spionnen bij de UGent
Sarah Claerhout, assistente aan de UGent en tevens voorzitter van
CD&V Gent, was eind september ietsje te nieuwsgierig. Dat meldde de
krant De Morgen. Bij een vergadering van het bestuurscollege van de
UGent werd haar gevraagd de ruimte te verlaten, aangezien men het India
Platform wou bespreken waar zij zelf werkzaam voor is. De directeur van
het India Platform, Balagangadhara Rao, was immers van plan juridische
stappen te ondernemen tegen de universiteit wegens discriminerende uitspraken van Freddy Mortier. Claerhout liet haar smartphone liggen bij
het verlaten van de vergadering, wat algauw opgemerkt werd door een
andere aanwezige. Claerhout werd prompt naar binnen geroepen met de
vraag of ze de vergadering aan het opnemen was. Die gaf meteen toe dat
ze haar dictafoonfunctie geactiveerd had en de vergadering dus opnam.
De andere aanwezigen reageerden naar verluidt bijzonder kwaad, maar
er werden geen verdere sancties opgelegd. Het feit dat ze sowieso op 1
oktober vervangen werd in de raad van bestuur stond al langer vast. Een
carrièrewending was dus al langer in de maak en met deze stunt lijkt haar
sollicitatiebrief bij MI6 extra kracht te krijgen!

2059, 80

UGent for Life zamelde dit jaar 2059,80
euro in voor vzw Babynest door 24 uur lang
te fietsen in het Ufo en in de Twitch. Rector
Anne De Paepe schonk duizend euro, de
VTK organiseerde een cocktailfuif die ook
geld opbracht voor UGent for Life en in het
Ufo werd jenever verkocht ten voordele van
de actie. UGent for Life bracht dit jaar minder geld op dan vorig jaar, wat niet betekent
dat de actie geen succes was. Enkele hoogtepunten waren Paul van Cauwenberge,
cantussen op fietsen en kijken naar de Rode
Duivels en Pokémon. Vzw Babynest was alvast blij met het bedrag dat werd verzameld
en zal veel baby’s kunnen plezieren met babyspullen.

Geen gagdets aan de
Arteveldehogeschool
Onze collega’s van de Arteveldehogeschool zullen de komende examens
aangewezen zijn op de uurwerken in de leslokalen en auditoria. Sinds de opkomst van
de smartwatch, die je toelaat tweets op te
volgen en zelfs je e-mails te lezen, vreest de
Arteveldehogeschool een nieuwe spiektendens waarbij studenten antwoorden zouden
opzoeken via hun hebbedingetje. Bijgevolg
wordt elk polshorloge, net als elke gsm en
elke jas, gebannen tijdens de examens, en dit
al vanaf de eerstvolgende examenperiode.
Het examencomité meldt verder dat het om
een preventieve maatregel gaat en dat er dus
geen eerdere voorvallen van fraude door
smartwatches geconstateerd werden.

Omdat onze noorderburen sinds de oprichting van pedofielenpartij PNVD bewezen hebben écht wel een natie van
calvinistische viezekloten te zijn: een collectie zinsneden uit
liedjes ter ere van de goedheilige kindervriend. Hoezee!
1.Arme Zwarte Piet, wat zie ik nou?
Jij ziet pimpelpaars en bont en blauw.
2.Jij viel van het dak; ik weet wat je wil
Een verbandje om je Zwarte Pieten bil.
3.Jij viel van het dak en nou krijg je wat
Zeven klappen voor je Zwarte Pieten gat.
4.Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw
beste vriend, de vriend van ieder kind.
5.Maar onder in die zak, in die zak, in die zak
Maar onder in die zak, daar ligt een hele grote kwak.
6.En hij wordt rood
en hij wordt rooier
hij spat bijna uit elkaar
7.Maar vlugge Piet vlugge Piet, vlugge, vlugge, vlugge Piet
Die doet zoveel, dat geloof je bijna niet.
8.En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas.
9.Wie zoet is krijgt lekkers
wie stout is de roe!
10.Pruimpjes van de bomen
Sinterklaas zal komen.
11.‘k Geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit.
12.Rommeldebommel, wat een gestommel hoor ik me daar op de
zolder.
13.‘t Heerlijk avondje is gekomen,‘t avondje van Sinterklaas.
14.O, wat pret zal ‘t zijn te spelen met die bonte harlekijn.
15.Nee, zwarte piet
Nee, nee, zwarte piet
Zoiets geeft een piet echt niet.

Wetenschap
Bekijk het heelal eens met een
andere bril
Het gerenommeerde magazine Science
meldt in een publicatie, geschreven door
onderzoekers van de UGent en de VUB, dat
voor het eerst het bestaan van neutrino’s met
zeer hoge energie afkomstig van buiten ons
zonnestelsel is aangetoond. Het is via deze
methode nu mogelijk om meer inzicht te verwerven in supernovae, zwarte gaten, actieve
gammaflitsen et cetera. Neutrino’s zijn bijna-massaloze deeltjes, waarvan er miljarden
elke seconde passeren door elke vierkante
centimeter op aarde. Het interessante aan die
kleine energiedragers is dat ze geen reactie
veroorzaken met andere deeltjes, waardoor
ze niet worden aangetast en dus informatie
met zich meedragen vanuit de verste uithoeken van het heelal. Jawel, de verste uithoeken,
want hoewel ze voornamelijk afkomstig zijn
van de zon of de atmosfeer rond onze groene
aardbol, zijn er nu achtentwintig neutrino’s
waargenomen vanuit de rest van het heelal,
een primeur. De resultaten werden geboekt
met het zogenaamde IceCube-project, waar
ook de UGent en de VUB nauw bij betrokken waren. Het is niet toevallig dat men voor
de naam IceCube koos, het project omvat immers 160 digitale optische modules die in één
kubieke kilometer ijs onder de Zuidpool begraven zitten. Vandaar, een ijsblokje dus.

Geen drakentanden.

Meteoriet van ongekende ouderdom ontdekt
In de Sahara is een stuk meteoriet opgegraven dat zowaar van Mars afkomstig blijkt
te zijn. Deze bevindingen werden bevestigd
door meetinstrumenten van het National
High Field Laboratory in Florida, waar een
internationaal team van wetenschappers de
steen onder de loep hadden genomen. Het
brokstuk bestaat uit los bodemmateriaal, vermengd met grotere stukken die onder hoge
temperaturen aan elkaar vast geklit zijn. De
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij de vele
botsingen die het object heeft moeten ondergaan op weg naar Noord-West Afrika, waardoor het is gaan smelten. Hoewel het geen
verrassing is dat de steen bestaat uit veel zeldzame metalen, is de ouderdom dat wel. Onderzoek wees uit dat de steen ongeveer zo’n
4,4 miljard jaar oud moet zijn. Deze gezegende leeftijd hebben de wetenschappers kunnen
linken aan zijn geboorteplaats. Waarschijnlijk
is hij afkomstig uit de bekraterde zuidelijke
hooglanden van Mars, vermits de zeer oude
stollingsgesteenten die het bevat afkomstig
zijn uit die regio. Onsterfelijk, die Stones.

zonnepanelen hun energie opwekken. Zoals
zij energie uit licht omzetten in elektriciteit,
zal dit apparaat ook stroom opwekken uit
energiegolven, maar dan wel die van wifi- en
satellietsignalen. Door de technologie zou
men de telefoon draadloos kunnen opladen
wanneer die niet in gebruik is. Het leuke (en
goedkope) is dat de bouwblokken elkaar aanvullen. Hoe meer men aan elkaar toevoegt,
hoe meer energie er logischerwijze opgewekt
zal worden.

Mindfuck to the next level
Evolutiebioloog Rolanda Lange heeft in
haar onderzoek naar de seksuele activiteiten van een nieuw soort zeeslakje, dat ze een
paar jaar geleden voor de kust van Australië
vond, een opmerkelijke ontdekking gedaan.
Van wat experiment zijn ze blijkbaar duidelijk niet vies. Deze hermafrodiete wezentjes
penetreren elkaar, met een penis die even
lang is als hun lichaam, namelijk recht in elkaars hoofd. Een leuk detail: hun penissen
zijn gevorkt. Hierdoor gaat de ene ‘tand’ in
het vrouwelijke geslachtsorgaan om sperma
af te geven en doorboort de andere kant letterlijk het voorhoofd juist boven de ogen van
de partner. Dat hun conditie tevens op peil is,
blijkt uit de duur van deze romantische liefdesdaad. Ze kunnen dat namelijk zo’n veertig
minuten volhouden! Do not try this at home.
door Thibaut Jageneau

■

Draadloos de gsm opladen?
Het kan!

Ijsblokkenproductie.
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Onderzoekers aan de Duke University zijn
er in geslaagd een apparaat te ontwikkelen dat
via wifi-signalen een telefoon draadloos kan
opladen. Het principe achter de uitvinding is
eigenlijk opmerkelijk eenvoudig te noemen.
Het is vergelijkbaar met de manier waarop

wetenschap

BDSM in de dierenwereld.
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Voor
eens
en
voor
altijd
Als een moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt
Park Meeters tweewekelijks
ten strijde tegen de onwetendheid van de massa. Zijn nobele
doel: het volk weer kritisch
laten nadenken. En soms een
eitje pellen.
Het is geweten dat de Cartesiaanse twijfel
nog weinig geheimen heeft voor mij. Er werd
bij mijn geboorte nog fel gediagnosticeerd
dat die ‘systematische twijfel aan alles’ wel
eens een chronische aandoening zou kunnen
zijn, eentje die me een ongenadige wiegendood had kunnen bezorgen. Dat was buiten
dit feit gerekend: ik twijfelde systematisch
of mijn pediater van wacht wel bestond, en
of hij met zo’n lelijk sixtiesbehang en bakkebaarden het beroep van arts wel mocht uitoefenen. Ik kreeg gelijk. Ik leef nog. Bovendien
had ik door mijn geniale zelfdiagnose toen
al een tijdelijk onderdrukkingsmiddel voor
mijn chronische twijfel ontwikkeld, in het
geval dat de wiegendood toch een optie was:
“Ik twijfel, dus ik denk, dus ik kook een tikkeneike.”
Het getuigt al van een zekere bravoure om
aan een zachtgekookt ei te beginnen wanneer de meeste leeftijdsgenoten hun handen
nog verbranden aan de stomende inhoud van
hun eigen pamper. Ik moet eerlijkheidshalve
toegeven dat mijn felbegeerde handen waarschijnlijk ook derdegraadsverbrandingen
hadden opgelopen, ware het niet dat mijn
grootmoeder zaliger de eigenlijke kookhandelingen uitvoerde. Dat allemaal omdat de
consensus onder het volk bestaat dat kinde-
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ren van één jaar en jonger de motoriek hebben van een verroeste klink en de elegantie
van een overreden huisslak. Het argument
dat de meeste tv-koks eveneens vierentwintig
op zeven met een blètsmoel rondlopen, en dat
die wèl mogen koken, kon mij ook niet uit het
gevangenschap van de kakstoel redden, het
Alcatraz van de keukentafel.
Hoewel ik de briljante geest van mijn
grootmoeder niet in vraag wil stellen, moest
ik haar toch wijzen op een grove misvatting
over het prepareren van mijn broodnodige
zachtgekookte delicatesse: “Ge moet zout in
het water doen, dan geleidt het beter en dan
kookt het ook sneller.” Had ik niet beter geweten, dan had ik mijn grootmoeder bekogeld
met een mengeling van broodsoldaatjes en
fruitpap. Want, beste lezer, het omgekeerde
is uiteraard waar. Water met zout kookt net
trager dan water zonder zout.
Dat is te verklaren aan de hand van de Wet
van Raoult. Die zegt — kort samengevat —
dat de dampspanning van een mengsel lager is dan die van zuiver solvent. Een lagere
dampspanning zorgt ervoor dat een mengsel
dus warmer moet worden om de atmosferische druk te evenaren. Als dat het geval is en
de dampspanning dus boven één bar komt,
kookt het goedje. Een snuifje zout zorgt er

ook niet meteen voor dat het potje veel later
kookt. Om het kookpunt twee graden te verhogen, heb je 232 gram zout nodig. Dat zijn
ongeveer 77 afgestreken theelepels.
Hoewel de mentale gezondheid van Jeroen Meus af en toe in twijfel kan getrokken
worden, is hij zeker geen oen wanneer hij
zout in het water rond zijn eitje zou kappen.
Eieren barsten namelijk soms bij het koken.
Zout in het water zorgt er dan voor dat het
eiwit niet ontsnapt langs de opening, maar
in de plaats daarvan meteen stolt. Zo wordt
het scheurtje hersteld. Waarom gooit onze
gekuifde tv-chef dan ook zout bij zijn water
als hij pasta kookt? Simpel: Uw spaghettipieten absorberen het gezouten water en zo is er
meteen smaak toegevoegd.
Kooksukkelaars aller lande, voel uzelf geprezen. Uw dienaar heeft nog een laatste tip
voor de toekomstige Komen Eten-kandidaat.
Eentje die u een beschamende SOS-Pietinterventie kan besparen: olie bij uw water gieten
voorkomt niet dat de slierten spaghetti tegen
elkaar plakken. De dichtheid van olie is immers minder dan die van water, waardoor het
gewoon bovenop het wateroppervlak blijft
drijven. ■
door Park Meeters
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opgetekend door Brecht Vissers
cartoon: Robbe Verschueren
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De behandeling van seropositieve patiënten is er de laatste decennia enorm op vooruitgegaan en hiv kan in de meeste gevallen succesvol onderdrukt worden. N.a.v. de Wereldaidsdag
— 1 december — kijken we hoe het onderzoek naar het
virus er tegenwoordig voor staat, met name in het Aids
Referentiecentrum (ARC) te Gent.

door Arno Vanhollebeke en Dylan Belgrado
illustratie Nick Dillen, foto Dylan Belgrado
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Hoewel er geen precieze zekerheid over
bestaat, zou aids (acquired immunodeficiency syndrome) bij de mens gekomen zijn door
contact met chimpansees. In de jaren tachtig
werd de ziekte en het verantwoordelijke virus, hiv (humaan immunodeficiëntievirus),
ontdekt, en die ontdekking veroorzaakte een
grote schok bij veel mensen. Seks hebben met
de ‘verkeerde’ persoon kon plots leiden tot de
dood. Er bestond immers nog geen medicatie
om hiv te remmen zoals nu, waardoor mensen niet lang konden leven na een besmetting.
Kortom, wie aids kreeg, was weerloos tegen
de ziekte. Hoewel er nog steeds veel nieuwe
slachtoffers bijkomen, is aids nu niet meer de
gevreesde ziekte van toen. Veel patiënten leiden een redelijk normaal en lang leven. Toch
is het een ziekte waar nog veel onderzoek
naar kan worden verricht en waar nog meer
oplossingen voor kunnen worden gezocht.
Bovendien weten veel mensen eigenlijk niet
wat aids precies is, welke vooruitgang er op
wetenschappelijk gebied werd gemaakt en
wat er nog kan veranderen op vlak van preventie en behandeling.
Prof. Dr. Linos Vandekerckhove, coördinator van het hiv-referentiecentrum van
het UZ Gent verduidelijkt de soms verwarrende terminologie. “Men spreekt van een
hiv-besmetting wanneer iemand in contact is
geweest met het virus. Die persoon heeft bijgevolg antistoffen aangemaakt tegen de infectie, waardoor we hem of haar benoemen als
‘seropositief ’. Die term betekent dus dat het
bloed van die persoon de aanwezigheid van
antistoffen tegen hiv vertoont”, aldus Vandekerckhove. De term ‘seropositief ’ kan ook
voor andere infecties gebruikt worden, maar
wordt vooral gehanteerd m.b.t. hiv. “Na enkele jaren gaat je immuunsysteem verzwakken. Specifieke immuuncellen —waarvan
we normaal gezien tussen de 500 en de 1500
cellen per kubieke milliliter hebben— gaan
sterk verminderen. Wanneer je minder dan
250 cellen per kubieke milliliter overhoudt,
kan men spreken van aids.” Aids uit zich in
ziektebeelden: er is een fel toegenomen kans
op infecties waar een gezonde mens normaal
niets van merkt, een toegenomen kans op allerlei kwaadaardige aandoeningen en tevens
is er ook een beeld van vermagering en fysieke aftakeling.
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Hiv-onderzoek in Gent
In het UZ zijn er verschillende afdelingen
die zich bekommeren om de behandeling van
deze ziekte, elk met hun eigen functie. “Ten
eerste hebben we een fundamentele afdeling
die verscheidene mechanismen onderzoekt
van de virologie, zoals de evolutie van het virus in het menselijk lichaam en zijn invloed
op andere ziektes.” Daarnaast worden ook
1100 à 1200 seropositieven intensief opgevolgd en zowel klinisch als psychologisch begeleid. Het UZ beschikt verder ook nog over
een transitioneel onderzoekslabo dat samenwerkt met het Aids-referentielaboratorium
(ARL). “Die laatste staat vooral in voor de
diagnostiek waarmee de hiv-besmetting nagegaan wordt. Het ARL is een referentielaboratorium dat de uiteindelijke diagnose
van hiv bevestigt d.m.v. een bevestigingstest.
Wanneer een patiënt op therapie wordt gezet,
bepalen ze in het ARL de hoeveelheid virus
in het bloed en kijken ze of die patiënt geen
virus heeft dat resistent is tegen de medicatie.”
Zodra iemand door de huisarts de diagnose van seropositiviteit krijgt, wordt die
persoon doorverwezen naar een Aids Referentiecentrum, zoals dat in Gent. Patiënten
worden er psychologisch begeleid en krijgen
hiv-remmers toegediend om het virus zoveel
mogelijk te onderdrukken. Het zou ideaal
zijn om het virus definitief te kunnen verwijderen, maar dat is niet evident: “Als we die
hiv-remmers niet langer toedienen, komt het
virus terug. Dat wil dus zeggen dat het virus
zich in cellen verbergt waar hiv-remmers
hun effect missen. Dat noemen wij het viraal reservoir.” Het lab van Vandekerckhove
onderzoekt dit viraal reservoir en focust “op
de situering van deze cellen en de bestrijding
van het virus erin, opdat patiënten de therapie definitief zouden kunnen stoppen. Daar
zijn we echter nog ver van verwijderd”, aldus
Vandekerckhove.
Aan het UZ Gent wordt ook ander onderzoek naar hiv gevoerd. Zo bestudeert het hivlabo van professor Bruno Verhasselt vooral
de relatie en de interactie van het virus met
de gastheer, met humane eiwitten dus. Het
labo van professor Chris Verhofstede (het
hoofd van het ARL in Gent) biedt vooral diagnostieken aan en zij onderzoeken ook in
welke mate die nog kunnen verbeteren.

Bloed of speeksel?
De besmetting met hiv kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan het tijdens de
zwangerschap worden overgedragen. In Bel-
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gië komt, dankzij een goede behandeling die
besmetting via de moeder nog amper voor.
Minder dan één procent van alle pasgeboren kinderen met een seropositieve moeder
zijn ook seropositief. Vandekerckhove verduidelijkt hoe besmetting met hiv nog kan
plaatsvinden: “Naast bloed-bloedcontact,
waarbij we stellen dat de kans op besmetting
het grootst is, kan een besmetting ook bij onbeschermde seks gebeuren. De overdracht
door speeksel is veeleer een theoretisch fenomeen, want je zou al vijf liter speeksel van
een seropositief iemand moeten innemen om
besmet te worden. Eigenlijk is die kans dus
onbestaande.” Verder blijkt ook dat vooral
onveilige anale seks leidt tot een grote besmettingskans, wat het grote aantal mannelijke homoseksuelen met hiv verklaart. De
helft van alle gediagnosticeerde patiënten in
België raakte tijdens homoseksueel contact

“Je zou al vijf liter
speeksel van een
seropositief iemand
moeten innemen om
besmet te worden”

besmet. Sensoa meldde in een dossier uit
2011 dat 80% van de mannelijke Belgische
patiënten besmet raakte door homoseksueel contact. Vandekerckhove vult verder nog
aan: “Ten slotte kan ook bij orale seks het virus overgedragen worden, wanneer sperma
in contact komt met een wondje in de mond.
Opvallend is dat besmetting via prostituees
en intraveneus druggebruik weinig voorkomt
in België.”
Momenteel zijn zo’n 8000 à 10.000 patiënten in behandeling in België. Helaas zijn
ongeveer evenveel besmette personen niet
in behandeling, waardoor het totaal aantal
hiv-patiënten in België rond de 15.000 ligt.
Dat het vaak even duurt vooraleer iemand
symptomen vertoont, maakt het niet eenvoudig om exacte cijfers te geven over het aantal
besmette mensen. “Patiënten die een hiv-besmetting oplopen, merken niet altijd meteen
dat ze besmet zijn. De helft heeft na besmetting een acuut seroconversie-syndroom. Dit
is een serieuze griep die lang aansleept. De
andere helft heeft dit echter niet en komt dus
sneller in die syndroomvrije fase terecht.”
Er zijn ook wel enkele indicatorziektes die

erop kunnen wijzen dat je immuniteitscellen
aan het afbreken zijn. Zo kan terugkerende
gordelroos — beter bekend als ‘zona’ — of
schimmel in de mond, een teken zijn van de
aanwezigheid van hiv.

Eén pil kan volstaan
Hiv wordt over het algemeen opgespoord
via een bloedtest omdat dit nog steeds de efficiëntste methode is. De bloedtest wordt vaak
uitgevoerd door de huisarts, maar ook gynaecologen en dermatologen sporen frequent
hiv op. Gynaecologen testen bijvoorbeeld alle
zwangere vrouwen op hiv. Een andere test
waar wetenschappers volop aan werken is
een wangslijmvliestest, maar deze test is nog
in ontwikkeling. Toch is ook de bloedtest niet
altijd efficiënt omdat de kans bestaat dat het
slachtoffer zich nog in de zogenaamde ‘window-phase’ bevindt: “De window-phase situeert zich aan het begin van de hiv-infectie
en in deze periode is het nog niet mogelijk
om het virus in het bloed op te sporen. Deze
fase duurt zo’n twintig dagen. Onder meer
door dit gevaar en gezien de hogere kans op
aanwezigheid van hiv, mogen homoseksuele
mannen geen bloed geven.”
De behandeling van hiv is er sinds de ontdekking van het virus enorm op vooruitgegaan: “Vroeger overleed elke seropositieve,
maar nu hebben we meer dan 25 geneesmiddelen die we in verschillende cocktails kunnen
gebruiken. Doordat meer en meer middelen
worden gecombineerd, kunnen veel mensen
met één pil per dag overleven.”
Recent onderzoek wees bovendien aan dat
in bepaalde gevallen hiv-patiënten geen condoom meer hoeven te dragen tijdens seks met
een vaste partner. Vandekerckhove verduidelijkt: “Er is een advies van de hoge gezondheidsraad in België uitgesproken waarin staat
dat seropositieve patiënten zonder condoom
zouden kunnen vrijen. Als mensen langdurig onder therapie staan, een langdurige relatie hebben — en de seronegatieve partner
dus op de hoogte is van de seropositiviteit
van zijn partner — en als er bovendien geen
andere soa’s aanwezig zijn, kan het overwogen worden om het condoom achterwege te
laten. Voor studenten is het natuurlijk anders
aangezien zij die zaken vaak niet weten. Hen
raden we aan om zeker condooms te blijven
gebruiken.”

Lang en gelukkig leven?
De enorme vooruitgang binnen het hiven aids-onderzoek betekent echter niet dat
slachtoffers volledig kunnen genezen van een
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besmetting: “Het aantal mensen dat volledig
geneest van hiv is zeer beperkt, slechts vier
seropositieven wisten seronegatief te worden
verklaard. In 2007 genas de eerste hiv-patiënt
dankzij een beenmergtransplantatie. Vorig
jaar werd een seropositief kind geboren uit
een seropositieve moeder, maar dankzij een
vroege behandeling verdween het virus. Zeer
recent hebben ook twee mensen een beenmergtransplantatie ondergaan en ook zij zijn
uiteindelijk volledig genezen. Het virus bleef
weg na het stopzetten van de therapie. De
oplossing tegen hiv lijkt dus een beenmergtransplantatie te zijn. Het is echter zo dat
deze transplantatie een risicovolle ingreep is
waarbij de overlevingskans slechts zestig procent is.
Niet alleen is de beenmergtransplantatie
een complexe en risicovolle operatie, de behandeling van seropositieven en hiv-patiënten is de voorbije decennia enorm verbeterd,
waardoor het voor hen mogelijk is om kwaliteitsvol en lang te leven. Vandekerckhove
verklaart: “Iemand van 35 jaar die seropositief bevonden wordt, maar die een goede immuniteit heeft en snel behandeld wordt, heeft
een levensverwachting van 80 jaar. Een levensverwachting die vergelijkbaar is met die

van seronegatieve mensen.” De meeste patiënten kunnen dus een normale levensverwachting nastreven als ze het virus remmen
en onderdrukken met medicatie.
Er zijn wel een aantal groepen van patiënten die meer moeite hebben met een succesvolle behandeling. “Zo zijn er seropositieven
die besmet werden met een multiresistent virus (een resistente vorm van het virus waartegen geen enkele behandeling werkt, n.v.d.r.).

“volledige genezing
is momenteel nog niet
aan de orde”

Plannen voor de toekomst
Patiënten met een zeer lage immuniteit
hebben ook een kleinere kans op een hoge
levensverwachting.” Een laatste problematische groep is, volgens Vandekerckhove, pubers: “Deze groep is gelukkig zeer klein, maar
het is moeilijk om hen succesvol te behandelen. Een behandeling van seropositiviteit bestaat vaak uit één of meerdere pillen die op
bepaalde tijdstippen van de dag moeten in-

Broodnodig onderzoek.
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genomen worden. Het is dus belangrijk om
een bepaalde structuur in je leven te hebben.
Pubers hebben — en willen — die structuur
vaak niet vanwege hun rebellerende karakter,
dat eigen is aan het puber-zijn.”
In het Gentse onderzoekslabo lopen ook
verschillende klinische studies. De huidige
lijst van 26 hiv-remmers is er ook niet in één
dag gekomen, maar werd zorgvuldig samengesteld na het doorlopen van meerdere studies. “Er is een continue flow aan klinische
studies. Momenteel lopen er drie à vier waaraan een twintig à veertig patiënten deelnemen. Deze klinische studies zorgen ervoor
dat we de efficiëntie van de medicijnen kunnen bepalen”, aldus Vandekerckhove.
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Federaal minister van Volksgezondheid
Laurette Onkelinx (PS) stelde in oktober het
hiv-plan voor, waarin 58 maatregelen werden
opgenomen om het aantal nieuwe besmettingen te verminderen en de behandeling van
patiënten te verbeteren. Het plan wil ook het
sociale stigma, dat nog steeds heerst rond hiv,
terugdringen. Uit recent onderzoek bleek
dat slechts de helft van de personen met hiv
zijn of haar besmetting bekendmaakt op het
werk, uit vrees voor professionele en/of sociale gevolgen. Vandekerckhove illustreert:
“Een dokter, een advocaat, een postbediende, een ambassadeur en een dakloze: iedereen kan seropositief zijn. Je hoeft ook geen
veertig bedpartners gehad te hebben om hiv
te krijgen, één seropositieve partner kan voldoende zijn.” Het hiv-plan kan echter enkel
de situatie hier verbeteren. De toestroom van
seropositieve migranten uit sub-Saharaans
Afrika, die — naast de homoseksuele mannen — een tweede groep vormen waar het
virus vaak de kop opsteekt in België, bemoeilijkt het bestrijden van hiv en aids in onze
contreien.
België behoort wel tot de top van de zorggeving voor hiv-patiënten. Ze krijgen hun
medicatie gratis mee en worden uitermate
goed begeleid, ook op psychologisch vlak.
Toch willen onderzoekers en patiënten meer
dan het virus kunnen remmen. Vandekerckhove: “Mensen vragen me dagelijks naar een
volledige genezing en dat is absoluut prioritair voor ons. Momenteel is het helaas nog
niet aan de orde. Het virus onder controle
houden lukt wel, maar we hopen dat de patiënten in de toekomst hun medicatie niet
meer zullen moeten nemen.” ■
Wil je meer weten over het onderzoek van
Prof. Vandekerckhove, dan kan dat op de
website: www.hivontrafelen.ugent.be.

www.schamper.ugent.be

THE GREAT GATSBY van Baz Luhrmann

Omdat film
onze passie is
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort. En niet
te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.
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De wondere wereld van

π

Toen God de aarde schiep, besliste hij dat wiskundigen geen leven mochten hebben. Zo bepaalde hij dat de omtrek van de simpelste vorm ter wereld werd berekend met een getal dat geen
einde kent, namelijk pi. Of π. Of 3,14159265358979323846264338327950288...
door Fabrice Luyckx, cartoon Fabrice Luyckx

De mensheid en π lopen al geruime tijd
hand in hand op deze aardbol. De oudste
gekende referentie naar π staat op een Egyptisch perkament van 1650 voor Christus. De
Egyptenaren, Grieken, Babyloniërs en Indiërs wisten in die tijd al dat er een geurtje aan
het getal zat. Toch kwamen ze niet verder dan
“‘t is zeker iets meer dan drie.” Dat duurde tot
Archimedes van Syracuse op het toneel verscheen. Deze Oudgriekse filosoof heeft heel
wat op zijn conto staan (denk “eureka!”) en
bedacht ook een manier om π ‘redelijk nauwkeurig’ te benaderen. Je kan het zelf eens proberen.
Eerst tekende hij een cirkel (no shit, Sherlock) met middellijn één. Vervolgens tekende
hij een gelijkzijdige driehoek waarvan de hoeken de cirkel raakten. Hij redeneerde als volgt:
“Als je de omtrek van de cirkel afwandelt, dan
leg je een grotere afstand af dan wanneer je
de zijden van die driehoek afwandelt. Dus de
omtrek van de cirkel is groter dan de omtrek
van de driehoek.” Omdat zo’n benadering
niet bepaald nauwkeurig is, verdubbelde hij
het aantal punten op de cirkel. Zo bekwam hij

een gelijkvormige zeshoek. Dat herhaalde hij,
tot hij het na vijf keer beu was en stopte bij
een 96-zijdige veelhoek. Die omtrek gaf hem
volgende schatting: π is groter dan 3 + 10/71.
Dat was niet genoeg voor ouwe Archie, dus
deed hij hetzelfde maar dan met een driehoek
langs de buitenkant van de cirkel. Stelselmatig tekende hij kleinere veelhoeken tot hij opnieuw stopte bij een 96-zijdige veelhoek, die
nog steeds groter was dan de cirkel. De omtrek klokte af op 3 + 1/7. Kortom, volgens Archimedes lag π tussen 3,1408 en 3,1429. Niet
slecht voor een oude Griek.

Nauwkeuriger dan een
waterstofatoom
Sindsdien droomden wiskundigen van
méér cijfers na de komma. Ludolph van Ceulen (1540 – 1610) was zo’n gek die zijn hele
leven wijdde aan het berekenen van steeds
langere kommagetallen. Hij kwam helaas niet
verder dan 35 cijfers na de komma, het zogenaamde Ludolfiaanse getal uit de inleiding.
Grote sprong voorwaarts naar de 19e eeuw,

waar amateur-wiskundige William Shanks
π berekende tot maar liefst 707 cijfers na de
komma. Zijn schatting werd zo’n honderd
jaar gebruikt als de standaard voor π. Maar
mooie liedjes duren niet lang: in 1944 ontdekte men dat zijn berekening fout was vanaf
de 527e decimaal. In die tijd had men gelukkig al computers die het zware werk (correct)
konden uitvoeren, zoals ENIAC die zo maar
even 2000 cijfers kon berekenen. Hoeveel cijfers na de komma men daarna nog vond, was
niet echt meer aan de orde. Je hebt slechts 39
decimalen nodig om de omtrek van het zichtbare universum te berekenen tot op de nauwkeurigheid van een waterstofatoom (!).
Vandaag de dag wordt het berekenen
van de kommagetallen van π gebruikt als
stresstest voor supercomputers. Het huidige
wereldrecord omvat maar liefst tien triljoen
cijfers. Je zou trouwens denken dat niemand
zo gek is om al die getallen vanbuiten te leren,
maar dat is buiten de Aziaten gerekend. Een
Japanner haalde het in zijn hoofd (pun intended) om π tot 42.195 cijfers na de komma te
leren. Rare jongens, die Japanners.

That is so random
Π is een irrationaal getal. Het kan dus
niet als een breuk geschreven, net zoals √2.
De notatie van π als een Griekse letter werd
pas geïntroduceerd in 1706 door William
Jones. Verder heeft de reeks cijfers enkele
leuke eigenschappen. Zo heeft de sequentie een perfect random volgorde, met geen
enkele systematische herhaling in de hele
reeks. Op de 763e plaats verschijnen plots
zes negens op een rij, het zogenaamde
Feynmanpunt. Er valt ook geen enkele nul
te bespeuren in de eerste 31 cijfers.
Bijna was π veranderd naar 3,2 maar
die anekdote moet u maar op onze site lezen. Π houdt amateurs en wetenschappers
tot op de dag van vandaag zoet. Zo kan je
op onze site zelfs luisteren naar π die op
muziek is gezet. Wiskunde als muziek in
de oren. ■
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De zoete geur van oksels

De kans bestaat dat terwijl u
dit leest, een onaangename
geur uw neusgaten is binnengedrongen. Een zurige muffe
geur bedwelmt u halvelings en
de concentratie behouden lukt
maar net. Die mens naast u
moest zich maar eens wassen!
Misschien is het verhaal echter niet zo eenvoudig.
door Fabrice Luyckx

Ir. Chris Callewaert, doctoraatsstudent
aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële
Technologie in het Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie, doet al enkele
jaren onderzoek naar onfrisse okselgeur. Niet
de lucht die u meedraagt na een uurtje sporten, maar een pertinente lichaamsgeur die
maar niet wil verdwijnen. Sommige mensen
dragen nu eenmaal een sterke lijfgeur mee die
steeds terugkeert en vaak zelfs een storende
impact heeft op hun sociaal leven. Callewaert
werkt aan een techniek om ook dit blijvende
aroma definitief te lijf te gaan.

Wijnproeverij
Ons lichaam zit vol bacteriën. Meer nog,
ons lichaam heeft meer bacteriële cellen dan
menselijke. Zo zitten ook onze oksels vol met
bacteriën, zowel ‘goede’ als ‘slechte’, vertelt
Callewaert. “De goede bacteriën zijn familie
van de stafylokokken, een ruime familie van
bacteriën die op de huid voorkomt. De echte
geurveroorzakende bacterie is de corynebacterie. Ze zijn van een totaal andere familie
dan de eerste en breken vetten, uitgescheiden
in de oksels, op een totaal andere manier af.
De bacterie maakt vetzuurintermediairen aan
die een typische zure muffe geur hebben.”
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"Het is als wijnproeven, maar dan met oksels."
Gelukkig bedacht Callewaert een manier
om die slechte bacteriën tegen te gaan, namelijk door een ‘transplantatie’ van de goede
bacteriën. “Een onderzoek start meestal met
een eerste afspraak, waarbij we okselstalen afnemen en een vragenlijst laten invullen”, zegt
Callewaert. “Die stalen worden dan geanalyseerd op de bacteriële samenstelling. Anderzijds nemen we ook een geurstaal, ofwel door
rechtstreeks aan de oksel te ruiken of door een
wattenprop gedurende drie uur in de oksel te
dragen en deze te gaan serveren aan het geurpanel.” Inderdaad, een geurpanel. Dat is een
groep van mensen die opgeleid zijn om geuren te beoordelen. Dus ook okselgeur. Callewaert omschrijft het mooi: “Het is een beetje
zoals wijnproeven, maar dan voor de oksels.”
Dat panel moet natuurlijk een oordeel vellen
op basis van bepaalde componenten en daarvoor is een ‘geurtabel’ nodig. “Zo’n geurtabel
bestond nog niet voor de oksels. Dus heb ik
mij gebaseerd op zo’n tabel voor wijn en heb
daar dan mijn eigen waarden op gezet. Verschillende componenten zijn onder andere
de aangenaamheid, de intensiteit, de zurigheid, de ammoniakgeur etc.”
Vervolgens wordt aan een familielid zonder problematische lijfgeur gevraagd of die
als donor wil dienen voor een transplantatie
van goede bacteriën. “We zullen dan de oksels van de persoon met stinkende oksels een
week lang intensief behandelen met een antibioticum, zodat alle bacteriën daar dood zijn.
Aan het familielid wordt gevraagd om de oksels gedurende vier dagen niet te wassen.” Die
opgespaarde bacteriën worden dan ‘geoogst’
met een wattenstaafje en voorzichtig aangebracht bij de patiënt.

Waar komen ze vandaan?
De resultaten zijn voorlopig overwegend
positief. “Tot nu toe hebben we al drie mensen behandeld. Bij een identieke tweeling
werkte de behandeling zeer goed. Van de andere twee personen hebben we de overdracht
gedaan tussen niet-gerelateerden en daar zagen we enkel een verbetering gedurende drie
dagen. We hopen dat te veranderen door
onze procedure aan te passen en enkel met
familieleden te werken.”
Waar komen die slechte bacteriën nu vandaan? Een nieuw onderzoek van Callewaert
met een grotere groep aan proefpersonen
geeft een voorlopig antwoord. “Dat kan zeer
divers zijn. Ik zou zeggen dat het voornamelijk in de familie voorkomt en anderzijds
door de omgeving. Als je plots in een andere omgeving komt met die bacteriën en die
kunnen daar dan groeien, kunnen ze blijven.”
Een belangrijk keerpunt voor het ontwikkelen van de lichaamsgeur blijkt de puberteit
te zijn. “Dat komt omdat je in de puberteit
een andere hormonale huishouding krijgt en
meer vetproductie op de huid. En die vetten
zijn een bron van voeding voor de bacteriën.
Door het verkeerd omzetten van die vetcomponenten krijg je dan een onaangename lijfgeur.”
Laat dat geen excuus zijn om plots je deodorant of antitransparant uit het raam te
gooien. Zij hebben vaak een remmende
werking op bacteriën door de verminderde
productie van zweet en doden eventueel bacteriën, maar het blijft slechts een tijdelijke oplossing. Het belangrijkste is dat je jezelf blijft
wassen, uiteraard! ■
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agenda
Aan al wie dacht dat festivals iets voor de
zomer zijn: jullie hebben het volledig mis. De
Vooruit organiseert op 5 en 6 december namelijk het F=stival van de G=elijkh=id, een
evenement vol muziek, lezingen, debatten,
expo’s en noem maar op. Doelstelling: het nastreven van vrijheid, gelijkheid en diversiteit.
Met The Opposites kan nadien al die zware
materie die overdag opgenomen is er weer
stevig afgerapt worden. Voor de feestneuzen
die nadien nog energie genoeg hebben is er
nog tot de vroege uurtjes Nadiem Shah en
Troubleman.
Festivals, a never ending story. Nog geen
week later kunnen we alweer juichen, want
dan is het tijd voor Glimps Festival 2013. Dit
internationaal showcase festival op 13 en 14
december legt elk jaar de focus op getalenteerde bands die moeilijk voet aan grond krijgen in het internationale circuit. Onder meer
Isbells, Geppetto & The Whales en Flying
Horseman zullen aanwezig zijn om de harten
van menig toeschouwer te veroveren.
Om het eens over een andere boeg te
gooien en te bekomen van al dat muzikaal geweld is er op 7 december Dag van het Gentse
historische onderzoek. Hier geen liters bier
maar wel lezingen van Marc Boone en ander
intellectueel gespuis, die ons zullen onderdompelen in de wereld van de geschiedkundige projecten en tentoonstellingen die het
Gentse historische leven beheersen.

Isbells
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WE NEMEN AFSCHEID VAN:
We weten het allemaal: er is een tijd van
komen en gaan, en helaas is de tijd van gaan
voor een aantal evenementen gekomen. Zo
hebben we nog tot 15 december de tijd om
afscheid te nemen van de tentoonstelling
Let’s Dance, georganiseerd door Museumcultuur Strombeek/Gent in samenwerking
met het S.M.A.K. Het werk van onze Oostenrijkse vriend wijlen Franz West staat hierin
centraal, maar ook creaties van Joëlle Tuerlinckx, Peter Rogiers, Joris Van de Moortel
en vele anderen nemen een prominente plaats
in. In de week van 2 december zal tevens andere animatie voorzien zijn in de vorm van
dansvoorstellingen van Arco Renz/ Marc
Vanrunxt & “Re:Zeitung” en de film PINA
van Wim Wenders.

EN DAN NOG DIT:
04/12: The Spectors zullen met hun harmonieën, fonkelende gitaren en een onmiskenbare neus voor catchy popsongs een
unieke wall of sound optrekken in de Kinky
Star. Met hun lofi-demo opnames hebben ze
al veel mensen weten in te palmen.
10/12: Charlatan Comedy Club nodigt
The Lunatics uit voor de lachebekken onder
ons. Al bijna vijftien jaar tovert deze plezante
bende een lach op het gezicht van elke aanwezige. Hilariteit verzekerd.

De Nieuwe Snaar
Met veel treurnis moet ook gemeld worden dat de De Nieuwe Snaar aan zijn laatste
rondje bezig is en eind december definitief
hun act aan de wilgen hangt. Gelukkig voor
ons zullen ze op donderdag 12 december nog
een laatste keer het Gentse volk bekoren in de
Vooruit waarna het na elf volwaardige theatervoorstellingen en ruim 3600 concerten
voor deze groep dan ook echt over and out is.
Gedurende de hele avond zal geput worden
uit het rijk gevulde repertorium van de 30-jarige groep, waardoor nostalgie nooit veraf zal
zijn.

cultuur

Arianna Savall
10/12: Arianna Savall zal met haar groep
Hirundo Maris en Peter Udland Johansen
met hun warme muziek en subtiliteit de emoties bespelen en de toeschouwer meenemen
op reis naar een wereld van lang vervlogen
tijden. Mede dankzij hun uitgebreide instrumentarium is die avond kippenvel verzekerd
in de Handelsbeurs. ■
door Thibaut Jageneau
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Sarah
Ferri

“Dancing at the supermarket,
between flour and marmelade.” Toegegeven, ons zal je
niet zo snel door ‘de Match’ of
de Lidl zien dansen, maar muzikante Sarah Ferri gaat het
goed af. Met haar debuutalbum ‘Ferritales’ stond ze maar
liefst 37 weken in de Vlaamse
hitlijsten. Swingende jazz
waarbij alle vooroordelen over
het genre overboord worden
door Thomas Smolders en
gegooid.

Olivier Vander Bauwede
foto Athos Burez

Eind december komt in de Gentse Handelsbeurs een einde aan de tour die Ferri de
voorbije maanden langs verschillende concertzalen, festivals en culturele centra voerde.
Nadat ze haar cd ‘Ferritales’ in 2012 in de
Vooruit voorstelde, eindigt ze dus opnieuw in
haar hometown Gent. Deze cirkel is zo hard
rond.
“Tenzij er nog een mini-tour in Duitsland
volgt, waarvoor de onderhandelingen momenteel lopen”, zegt Ferri.
En we zagen dat je zelfs in Italië (Ferri is
half-Italiaans, n.v.d.r.) hebt opgetreden?
“Inderdaad, helemaal in het begin heb ik
er een aantal concerten gegeven en werd ik
geïnterviewd door een radiostation in Bologna. Er zijn geen concrete plannen om de cd
daar uit te brengen, al zou dat natuurlijk wel
wijs zijn. Jazz leeft daar ook nog, zoals hier.
Al ben ik daar eigenlijk totaal niet van op de
hoogte: ik woon immers al heel mijn leven in
Gent.”
Ferri woont sinds jaar en dag in (de buurt
van) Gent en studeerde er ook. “Ik ben begonnen met biologie, maar heb die studie
niet afgewerkt. Daarna heb ik Industrieel Ingenieur gedaan, maar daar besefte ik na het
eerste jaar dat ook die studie niets voor mij
was. Uiteindelijk ben ik beginnen werken en
rolde zo geleidelijk in de muziek.”
Op je Wikipedia-pagina staat dat je vroeger bij een obscuur bandje genaamd Misses
Bombie zong?
“Inderdaad, en ik heb totaal geen idee wie
dat daar heeft geschreven. Het is nooit echt
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professioneel geworden, gewoon een amusante groep vrienden die wat jamden terwijl ik
improviseerde. Wel compleet andere muziek
dan ik nu breng, redelijk heavy, al werden we
door sommigen met PJ Harvey vergeleken.
We hebben ooit wel een ep opgenomen, maar
nooit iets naar een label gestuurd. In die tijd
waren we redelijk naïef en dachten we dat het
allemaal wel vanzelf ging komen.
Dat was volledig anders dan wat je nu
doet. Wanneer is die switch dan gekomen?
“Toen Misses Bombie gesplit werd, ben ik
terug naar de muziekschool gegaan om jazzpiano te leren. Als kind had ik wat klassieke
piano gespeeld en ik wou die draad weer oppikken. Met die lessen kwam ik in contact
met jazz. Vooral gypsy swing sprak mij altijd
enorm aan en ik wou daar iets mee doen. Je
zit op de muziekschool in een bewonderingsfase en als je dan veel luistert, word je automatisch beïnvloed. Ik vond de naïeve jazz van
vroeger wel wijs: het is zeer leerrijk om die
arrangementen van Billie Holiday te bestuderen. Ik heb nooit stijlbewust gezegd: ‘En nu
ga ik ne keer een jazzplaat maken!’ Wellicht
zal ik wel in die jazz flow blijven. Maar mocht
je aan echte jazzmuzikanten gaan vragen of ik
jazz speel, dan zullen ze zeggen dat het geen
jazz maar pop is.
Met je single ‘On My Own’ creëer je een
identiteit, waardoor veel mensen je associëren met die swing. Maar als we de cd beluisterden hoorden we ook veel andere,
verwante genres.
“Het overheersende genre van mijn plaat
blijft wel degelijk swing. Je hebt muzikanten die trouwer zijn aan een bepaalde stijl
en consequenter zijn in hun werk. Bij mij is
dat gewoon het gevolg van waar ik naar luister. Daar ben ik nu wel bewuster mee bezig;
ik luister op een andere manier naar muziek
dan voorheen. Het nadeel is dan weer dat je
begint te analyseren, in plaats van te genieten.
Maar als het muziek is dat mijn petje zwaar te
boven gaat en ik er nieuwe dingen in kan ontdekken, zal ik daar wel van genieten.”
Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Nina
Simone zijn onmiskenbare invloeden voor
haar werk, maar de zangeres haalde ook haar
mosterd bij seventies folk, zo blijkt.
“Dat was de muziek waar ik in mijn tienerjaren naar luisterde. Ik had wat platen van
mijn vader gevonden, maar ontdekte ook
zelf mooie nummers. Ik leende de verzameling cassetjes van een vriend en leerde zo veel
dingen kennen. Toen ik pas begon, schreef ik
voornamelijk folknummers; men vergeleek
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het soms met Joni Mitchell maar ik zou veeleer denken aan Melanie Safka. Sprookjesachtige folk. Een folkplaat is er nooit gekomen,
maar sommige nummers gebruik ik nog. Als
ik een lang optreden geef van anderhalf uur,
zoals het geval was bij de tour langs de culturele centra, steek ik daar wel wat oud werk
tussen. Die nummers zijn donkerder dan de
speelse swing en dat zorgt dan voor wat variatie in het repertoire. Het publiek denkt dan
vaak dat ik nieuwe nummers breng.”
Word je tegenwoordig wel eens vergeleken met hedendaagse artiesten die een achtergrond in jazz hebben?
“Met name in Nederland durven mensen
wel eens de vergelijking te maken met Caro
Emerald, waarvan ik nog het voorprogramma heb gespeeld. Het is geen onterechte link,
maar soms laat men uitschijnen alsof zij mij
zou beïnvloed hebben, hoewel ik al bezig was
toen zij doorbrak. Mijn invloeden zijn wellicht ook haar invloeden, maar we werken met
een andere formule. Ik zie mezelf veeleer als
een singer-songwriter dan een jazzmuzikant.
Terwijl ik altijd mijn nummers zelf schrijf,

“soms mis
ik dat wel:
mij smijten”

doen andere muzikanten dat voor haar, zoals
dat vroeger bij grote jazz-zangeressen ook wel
het geval was. Met haar vergeleken worden
zie ik als een compliment, maar als dat voortdurend gebeurt, steekt me dat wel tegen. Misschien dat ik met mijn volgende plaat minder
invloeden met haar zal delen.”
Welke richting zal je uitgaan met je nieuwe plaat? Terug folk?
“Dat kan ik niet voorspellen. Ik schrijf
altijd vanuit inspiratie en werk nooit stijlbewust. Misschien wat filmischer; ik luister de laatste tijd veel naar Lalo Schifrin en
Piero Umiliani (bekend door hun filmmuziek,
n.v.d.r.) Voor de tour was ik even bezig met
het schrijven van nieuwe nummers, maar
dat materiaal was nog niet klaar om met de
band te arrangeren. Een viertal nummers liggen momenteel klaar om verder te werken. Ik
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werd vaak uit mijn schrijfmodus getrokken
door in het buitenland op te treden.”
Welke festivals heb je zoal gedaan?
“Drie keer de Gentse Feesten (respectievelijk op Boomtown, Sint-Jacobs en Pole Pole)
en een paar keer Dranouter. Pukkelpop of
Rock Werchter zou ik ook wel zien zitten,
maar ik speel wel liever in zalen; de muziek
komt er meer tot zijn recht. Op festivals gaat
er veel verloren en moet je je smijten. Al mis
ik dat soms wel: mij smijten! (lacht) Maar mijn
muziek leent zich daar niet toe, misschien dat
dat met de volgende plaat wel het geval zal
zijn. Als het van mij afhing, schreef ik wel arrangementen voor een volledig orkest, maar
het budget moet er natuurlijk ook zijn.”
Je plaat werd gemastered in de befaamde
Metropolis studio en kwam uit bij Universal, hét label bij uitstek. Heb je nu het gevoel
dat er meer deuren zijn opengegaan, voor
een productie in het buitenland bijvoorbeeld?
“Ik was tevreden van de productie van
Koen Gisen en was van plan om hem ook te
vragen voor mijn volgende project, maar dat
zal ook afhangen van welke stijl die zal uitgaan. Ik heb uiteraard wel een verlanglijstje
van namen, maar ook dat moet te betalen
zijn! (lacht) Het feit dat ik bij Universal zit,
zal wel gewerkt hebben: mijn plaat heeft bijna een jaar in de hitlijsten gestaan. Men heeft
vaak het beeld van een groot label dat pusht
en controleert, maar dat was bij mij niet echt
het geval.”
De opvallende cover van ‘Ferritales’ is
het werk van Athos Burez. Was dat een idee
van de platenfirma?
“Nee, we hebben een deal dat al het creatieve van ons komt en dat de platenfirma daar
weinig in te zeggen heeft. De stijl van Athos
paste bij mijn concept en ik ben dan ook heel
tevreden met het resultaat. Ik heb veel reacties gekregen op de foto’s: in Athos’ werk is er
altijd een twist die je niet meteen door hebt.”
In Gent is er een grote Lindy Hop-revival, die past in de hele retrosfeer. Zie je jezelf daar ook in?
“Mijn cd past daar zeker bij, maar het is
niet zo dat ik echt probeer retro te zijn. Anders had ik ook wel met Radio Modern concerten kunnen doen. Niet elk detail is trouw
aan een specifiek muziektijdperk: het gaat in
de eerste plaats om de nummers die ik wil
schrijven en daar kruipen invloeden in. En
nu is dat dus jazz.” ■
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marina - carloS ruiz zafón
Y V “Het is nu eenmaal een gegeven dat
je meer van sommige nakomelingen houdt
dan van andere”, schrijft Carlos Ruiz Zafón
over zijn favoriet geesteskind: Marina. Het
verhaal voert ons door het oude hart van
Barcelona in de jaren 80. De vijftienjarige
Oscar Drai verdwijnt plotseling. Zeven
dagen en nachten weet niemand waar hij
uithangt. “Marina zei me eens dat we ons
alleen herinneren wat nooit is gebeurd. Er
zou een eeuwigheid voorbijgaan voor ik die
woorden begreep. Maar het is beter dat ik
begin bij het begin, wat in dit geval het einde is.” Met deze gevleugelde woorden opent
Zafón de roman, waarin hij Oscar zijn belevenissen laat optekenen.
Marina is de dochter van German Blau,
een oude raadselachtige kunstenaar. Samen wonen ze in een vervallen krot aan de
rand van Barcelona. Oscar, een brave kostschooljongen, wordt snel ingenomen door
de charmes van deze Spaanse schone. Marina neemt hem mee naar het stadskerkhof,
waar ze getuige zijn van een enigmatisch en
macaber ritueel. Een zwarte koets getrokken door zwarte paarden brengt elke vierde

zondag van de maand, stipt om tien uur,
een gesluierde oude vrouw naar deze plaats
van eeuwige rust. De dame stapt uit en legt
een roos op een graf dat gemarkeerd is met
een kleine zwarte vlinder. In hun jeugdige
nieuwsgierigheid, besluiten de tieners haar
te volgen en komen ze terecht in een wereld
van oude aristocraten, actrices, uitvinders
en magnaten. Tot ze een geheim ontdekken, verscholen in een labyrint onder de
straten van de stad.
Carlos Ruiz Zafón is sinds de publicatie van De schaduw van de wind een internationale grootmeester op het gebied van
de literaire thriller. Marina stamt uit zijn
young-adultperiode, maar is daarom niet
minder geschikt voor een studentikoos publiek. De luisterrijke beschrijvingen van de
architectuur van de Catalaanse hoofdstad
voeren de geest naar warmere oorden, terwijl de billen zich steeds op het randje van
de stoel bevinden. En dan begin je zachtjes
een klassieker van Rocco Granata te fluiten.
De roman wordt zonder enige moeite in
één keer uitgelezen.
Marina is verkrijgbaar bij Fnac. ■

blackfish - Gabriela Cowperthwaite
DB Tilikum is een mannelijke orka die al
bijna heel zijn leven in gevangenschap leeft,
waarvan het grootste deel in Seaworld. Hij
is verantwoordelijk voor de dood van drie
mensen. Gabriela Cowperthwaite gebruikt
zijn verhaal in de documentaire Blackfish om
het houden van walvisachtigen in dolfinaria
aan te klagen. Cowperthwaite legt vooral de
nadruk op het gevaar dat begeleiders lopen
door te werken met dieren die in onnatuurlijke en slechte omstandigheden leven. Volgens de documentaire, waarin ex-trainers
van Tilikum worden geïnterviewd, vertoont
de orka agressief gedrag tegenover zijn begeleiders omdat hij ongelukkig is. Hij kan zijn
energie niet kwijt doordat hij in een veel te

Boek

klein aquariam opgesloten zit en de andere
orka’s in Seaworld behoren niet tot zijn familie. Orka’s zijn dieren met veel energie en
ze hebben heel hechte familiebanden. Het is
dan ook logisch dat Tilikum een gefrustreerd
dier is.
Hoewel het leed van de orka’s en het risico dat hun begeleiders daardoor lopen centraal staan in Blackfish, onthult de film ook
veel over de werking van Seaworld. Het enige
wat dit park interesseert is winstbejag. Bezoekers krijgen leugens voorgeschoteld over
de levensverwachting van orka’s en over hun
welzijn in gevangenschap. Seaworld wil doen
uitschijnen dat het welzijn van de orka’s en
van hun begeleiders prioritair is. Bovendien

film
zijn de directeurs van Seaworld niet bang om
te liegen tijdens rechtszaken als dat in hun —
financieel — voordeel speelt.
Wat van Blackfish een sterke en overtuigende film maakt, is dat de documentaire
niet louter inspeelt op de empathische gevoelens van de kijker door enkel te focussen
op het dierenleed in dolfinaria. Door ook te
wijzen op de bedriegende praktijken van parken zoals Seaworld, bewijst de documentaire
maar eens te meer dat geld het enige is waar
deze dolfinaria op uit zijn. De dieren zelf hebben niets aan hun leven in gevangenschap en
deze wegkwijnende, intelligente wezens moeten dringend worden geholpen. ■

Rechtenstudent niet
helemaal dood vanbinnen
Vorige week woensdag heeft een masterstudent Rechten een konijn over zijn kopje gestreeld.
Dat melden diverse bronnen uit zijn nabije omgeving. Omstanders reageren verslagen en met
door Wouter De Rycke
ongeloof op dergelijke daad van menselijkheid.
Niemand had het zien aankomen, maar
bronnen melden dat vorige week woensdag
ergens in de late namiddag Henri Bréfouf,
laatstejaarsstudent in de rechtsgeleerdheid,
een klein konijntje over zijn bol heeft geaaid.
Ongehoord, volgens vrienden en familie.
Medestudent en studiekameraad Willem-Jan
Van Hollebeke zag het hele gebeuren met
lede ogen aan: “Ik was erbij, ja. Maar het volle
besef moet eigenlijk nog doordringen. Het ging ook zo vlug.
Het ene ogenblik waren we nog
rustig onze carrièrevooruitzichten bij BNP Paribas of Shell Oil
aan het bediscussiëren, toen
Henri plots uit het niets het
dwergkonijntje in de kamer
heel voorzichtig uit zijn kooitje
haalde en het zachtjes over zijn
kopje begon te krabben. Du jamais vu. Ik wist even niet meer
waar ik het had. Wat moet je
daar ook op zeggen? Even dacht
ik nog dat het om de een of andere morbide grap ging, en hij
elk moment over pruimen zou
beginnen, maar dat was voor hij
het snoezige mormeltje aan zijn
hand liet likken. Het was ronduit afschuwelijk.
Quelle horreur. Welke jurist die naam waardig
doet nu ook zoiets? Ik had hem nog zó gezegd
niet voor Recht & Ethiek als keuzevak te gaan
in tweede bachelor. Toen het diertje na een
tergend langzaam voorbijkruipend kwartier
ten slotte zijn laatste vrees had overwonnen
en rustig in zijn nek was ingeslapen, moest
ik kotsen. Letterlijk. Kotsen dat het niet mooi
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meer was. Mijn slokdarm heeft zich geopend
en ik heb mijn halfverteerde middageten in
een glorieuze brokjesstraal naar buiten laten
stromen. En het waren godverdomme gloednieuwe schoenen van Paul Smith. Eerlijk gezegd weet ik niet of onze vriendschap zich in
het licht van het afgespeelde nog in alle redelijkheid kan voortzetten. (pauze) Het beest
was niet eens zo pluizig.”

mijn vriendje in staat was oprechte en ongecompliceerde affectie te voelen voor een
kleine weerloze pluizenbol, ben ik stilletjes
beginnen te wenen van verdriet. Dat is niet
de jongen waar ik verliefd op ben geworden.
’t Is te zeggen. We weten allemaal dat liefde
niet bestaat. Je wordt alleen geboren en je
zal alleen sterven. Liefdesromannetjes zijn
maar uitgevonden om zielige kantoorslaven
te verhinderen onmiddellijk
door het dichtstbijzijnde venster te springen. Henri was
zich daar terdege van bewust.
Of dat dacht ik toch. Ik weet
nog hoe meeslepend hij op
onze eerste dates kon vertellen
over substantiële en op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Zijn ogen
fonkelden toen hij het over de
geneugtes van het grootkapitaal had. Maar nu begin ik aan
hem te twijfelen. Hoe kan iemand die zich volledig verliest
in een onschuldig rondhuppelend bolletje haar dat zich verPluizig bolletje liefde.
tederend verslikt in een iets te
grote paardenbloem, het ooit
Weerloze pluizenbol
ver schoppen in de topjuristerij? Neen, zoals
het nu loopt, zie ik geen toekomst voor ons
Ook de vriendin van Bréfouf heeft ern- tweeën.”
stige twijfels gekregen over diens geesteFamilie en vrienden hebben intussen verlijke gezondheid en besloot eenzijdig een heugd meegedeeld dat Bréfouf succesvol zijn
pauze in hun relatie in te lassen. Claudia grondige studie Fiscaal Recht heeft afgerond
d’Argenteuille deelt haar wedervaringen: en is ingegaan op een aanbod van Baker &
“Ik was totaal niet voorbereid op het nieuws. McKenzie om stage te gaan lopen. ■
Ik zal eerlijk zijn. Toen ik te horen kreeg dat

satire
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door Lorenz Kempeneers

samen is super
Mijn vrienden,
Wij delen een droom. Een mooie droom.
Een droom waarin elke student aan onze
schone universiteit, van blandinohippie tot
rechtensnob, zijn studentenvertegenwoordigers kent, naar hen luistert, met hen praat,
en zelfs — durf ik het zeggen? — een beetje
van hen houdt. Maar we moeten realistisch
blijven. Niet elk wollig schaapje vindt spontaan haar weg naar de warme narcistische
schaapstal die onze universitaire studentenvertegenwoordiging is. De student heeft een
herder nodig. De universiteit heeft een herder nodig.
Ik ben die herder.
Bij dezen stel ik mij kandidaat als onafhankelijk studentenvertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur van onze geliefde alma mater.
‘Waarom zoudt een onnozelaar als gij mijn stem
verdienen?’, hoor ik u al denken, beste kieskoe. Excuus. Stemgerechtigd medestudent.
‘Ge neemt niet eens uw eigen kandidaatstelling
serieus. Ge hebt net uw eigen kieskring gedenigreerd.’ U heeft een punt. Maar als ik in deze
brief de gebruikelijke ‘ik-ben-echt-supergemotiveerd-en-ik-ben-voor-kwaliteitsvolonderwijs-en-andere-vage-dinges-ik-smijteen-bak-als-ik-verkozen-word’-platitudes
overboord gooi, dan is dat omdat ik te veel
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door Wouter De Rycke

respect voor u heb. U verdient beter. U verdient iemand die weet wat hij wil. Iemand
die recht door zee gaat. Iemand die niet met
kiwi’s afkomt, maar met stierenkloten. Mijn
boodschap is eenvoudig.
Een stem op mij is een stem op mijn curriculum vitae.
Te lang gingen onze studentenverkiezingen
gebukt onder een valse zweem van democratie. Te lang heeft u aan het begin van colleges
zuchtend ellenlange litanieën moeten verdragen van sossen met te veel haar op hun lelijke
muil en van racisten met te weinig haar. Te
lang heeft u in alle ernst artikels in studentenbladen moeten lezen die handelen over
kiwi’s en structuren en kwaliteitslabels. Te
lang ... Enfin, u ziet wel waar ik heen wil. De
huidige generatie stuvers is onbekend en zonder praktisch nut. Mijn programma daarentegen is doorzichtig en valt in enkele punten
samen te vatten. Ten eerste beloof ik inspraak
in het bestuur. Want samen is super. Iedereen inbegrepen. ’t Unief is van iedereen. Uw
centen, daar gaat het om. Ten tweede ben ik
voor verandering. Welke verandering? Alle
verandering. Maar dan wel verandering met
verstand. Wat goed is, moet niet veranderd
worden. Maar toch. Verandering. Heb ik al
het woord verandering laten vallen?

om deze lieve negroïde baby die net voorbij
kruipt een kusje op het hoofdje te drukken.
Ahem.
Als derde punt geloof ik sterk in jobs voor
de toekomst. Onze huidige welvaart moet in
stand gehouden worden voor de volgende generaties. Dat begint aan de universiteit, waar
de leiders van morgen worden opgeleid. Het
is van cruciaal vaderlands belang dat hun cv’s
voldoende gespijsd zijn om zich later adequaat van hun belangrijke taak te kunnen
kwijten. Een stem op mij is een stem op het
vaderland en de kwijlende peuter om de hoek.
Ten vierde geloof ik in kwalitatief hoogstand
onderwijs voor de massa, een duurzaam leefmilieu en naakte rosse wijven. En ten vijfde
is mijn eerbiedwaardige tegenkandidaat een
vuile sodomiet. Ik heb foto’s.
Dat was het. Voor de rest kan ik u enkel bloed,
zweet en tranen beloven. Laat ons in afscheid
even het hoofd buigen in gebed.

Normaal gezien ging nu mijn derde punt volgen, maar staat u mij toe even te onderbreken

satire

Ask not what the UGhent can do for you,
ask what you can do for the UGhent.
Change we can believe in.
United we stand.
Amen.
Immer de uwe,
De Liegende Reporter

Schamper 535
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2de semester:
studentenverkiezingen
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Stel je kandidaat!
Meer info? gsr.ugent.be of mail naar
participatie@gsr.ugent.be!

De GSR is de officiële organisator van de studenten
verkiezingen en biedt elke kandidaat dezelfde
ondersteuning.
De Gentse Studentenraad is jouw stem aan de UGent!

