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Afb. 1
Het standbeeld van
Pierre-Théodore
Verhaegen (A. de
Ville de Goyet, 2019
© urban.brussels).
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In 1888 maken de studenten gebruik
van de vrije dag om hun ongenoegen te uiten over de ouderwetse en
weinig open houding van de professoren en bestuurders van de universiteit. Tweehonderd van de 1.400
ingeschreven studenten komen die
dag samen bij het standbeeld van
Pierre-Théodore Verhaegen. Van alle
stichters wordt Verhaegen immers
beschouwd als de belangrijkste:

Na de toespraak trekken de studenten in stoet naar het kerkhof om
bloemen te leggen op het graf van
hun ‘idool’. Het plechtig huldebetoon aan Verhaegen ontlokt de pers
de uitroep: “Et voilà Verhaegen canonisé par des jeunes gens dégagés de
toute superstition!!!”2 Het liberale
studentenkrantje L’Etudiant neemt
de idee van de ‘canonisatie’ gretig
over. Het wordt een geuzennaam:
Saint Verhaegen is geboren.
Tegenwoordig bestaat Saint-V uit
een plechtige herdenking en een
studentenstoet, waarvan vooral de
laatste zichtbaar is voor een breed
publiek. Die dag is een feest van
de vrijheid en van de vrijzinnige en
humanistische waarden. De plechtige herdenking heeft aandacht
voor de vrijheidsstrijd van de vorige
generaties, waarvan sommigen in
oorlogstijd hun leven gaven. Tegelijk
uiten de deelnemers in de toespraken openlijk kritiek op de huidige
maatschappij, waarbij de eigen universiteit niet gespaard wordt. In de
stoet wordt de kritiek met spandoeken en decors herhaald, maar wordt
tegelijk geklonken op de vrijheid en
de vriendschap. De combinatie van
alle elementen is een engagementsverklaring: wij zijn vastberaden en
bereid om ons in te zetten voor een

betere wereld, waar geen plaats is
voor onrecht.
Tijdens Saint-V verlaten de studenten van de ULB en de VUB hun campussen om af te zakken naar de
Zavel, de Grote Markt en de Beurs.
Waarom precies deze plaatsen en
dit parcours in het stadscentrum?
Van bij de oprichting kreeg de universiteit de steun van de Stad Brussel. Verschillende schepenen en
burgemeesters hebben de universiteit ondersteund in moeilijke tijden.
Er is dus een historische band met
het stadsbestuur sedert de 19de
eeuw. Tijdens de gemeenschappelijke zitting van de VUB/ULB in
de Gotische Zaal van het stadhuis
te Brussel houdt de burgemeester
daarom een toespraak.
De relatie met Brussel wordt regelmatig geëvoceerd in de stoet. Talloze malen werd er bijvoorbeeld een
(bierplassend) Manneken Pis of een
Atomium meegevoerd. Manneken
Pis zelf draagt op de dag van Saint-V
ook een studentenklak en een labojas en heel wat studenten gaan er
die dag langs om hem te begroeten.
De Zavel heeft een belangrijke symbolische betekenis voor de studenten omdat het een geuzenplaats is.
Het paleis van één van de belangrijkste leiders van de geuzen, de graaf
van Egmont, stond immers aan de
(kleine) Zavel. Nu nog herinneren de
beelden van de graven van Egmont
en Hoorne aan hun vrijheidsstrijd en
hun onthoofding in Brussel (1568).
Sedert de identificatie van de vrijzinnigen met de geuzenopstandelingen en hun vrijheidsstrijd (in de 19de
eeuw) is de Zavel dus niet weg te
denken uit de viering. Dit verklaart
waarom de organisatoren vasthouden aan deze plaats als vertrekpunt
van de stoet.
Saint-V is een stadsfeest, maar het
studentikoze karakter en de uit159

NR 032 - DECEMBER 2019

Professor Scheelings, kunt u de
betekenis van deze viering eens
toelichten? Hoe is deze manifestatie in de tijd geëvolueerd?
Sinds de stichting van de universiteit is 20 november, de dag waarop
het eerste academiejaar officieel
werd geopend, een vrije dag aan de
ULB. De Union des Anciens Etudiants
neemt bij haar oprichting in 1843
meteen het initiatief om op die dag
met de alumni af te spreken in de
bars van Brussel.

degene die de universiteit in moeilijke
tijden wist recht te houden. Accarain,
voorzitter van de Société Générale des
Etudiants, neemt er het woord: “Nous
profitons de cette occasion pour apporter un témoignage de notre respect à
la mémoire de l’homme qui y a le plus
fortement contribué, pour offrir l’hommage de notre reconnaissance à celui
qui, le premier, s’efforça, en Belgique,
de disputer l’enseignement supérieur
à l’influence néfaste de l’épiscopat,
de dégager la science des liens où la
tenaient les traditions et les dogmes
catholiques et de lui donner un asile où
elle put grandir à l’abri des préoccupations religieuses.”1
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Elk jaar, op 20 november, blazen
duizenden studenten van de verschillende faculteiten van de Université libre de Bruxelles en de Vrije
Universiteit Brussel verzamelen om
samen de oprichting van hun universiteiten te vieren. Die studentikoze traditie, een bonte mengeling
van herdenking, optocht en drinkgelag, schrikt het publiek dat niet vertrouwd is met de studentengebruiken soms af. Toch wil dit feest, dat
al sinds 1834 bestaat, een plaats zijn
voor openheid en vrijheid waar de
positieve waarden van de jeugd worden uitgedragen.
Naar aanleiding van de kandidatuur van het feest van Saint Verhaegen om te worden opgenomen in
de inventaris van het Immaterieel
Erfgoed van het Brussels Gewest,
is professor dr. Frank Scheelings,
coördinator van het Centrum voor
Academische en Vrijzinnige Archieven en van St V – Saint Verhaegen,
onze gids om wat meer uitleg te geven
over deze Brusselse manifestatie.
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spattingen schrikken bewoners en
pendelaars af. Hoe kunt u als organisator dit evenement onder controle houden?
Jaarlijks komen zo een 6.000 à 7.000
mensen samen op de Zavel voor de
stoet. Het evenement wordt gedragen door de studenten en de studentenkringen, handelend onder
hun koepelverenigingen, het Brusselse Studentengenootschap (BSG)
en L’Association des Cercles Etudiants (ACE), en door de alumni en
hun koepelverenigingen, de Oudstudentenbond (OSB) en L’Union des
Anciens Etudiants (UAE). Ook studenten van verschillende andere
Brusselse hogescholen komen naar
de Zavel en lopen mee in de stoet
naar de Beurs. Saint-V is bovendien
gekend tot ver buiten Brussel: elk
jaar zakken er studenten uit andere
studentensteden – zoals Leuven,
Gent, Luik, Namen, enz. – af naar
Brussel om deel te nemen aan de
stoet en het feestplezier.
De Brusselse gemeenschap is
als toeschouwer betrokken en de
meeste Brusselaars kennen het
feest. Wie de achtergrond kent,
staat er doorgaans positief tegenover, wie de achtergrond niet kent,
begrijpt het niet en vreest soms voor
vandalisme. Tot in de jaren 1980 had
Saint-V een minder goede naam bij
Brusselaars en pendelaars, die het
risico liepen om bloem in hun haar
of op hun kleren te krijgen als ze te
gierig waren om een paar franken
drinkgeld te geven. Sinds hierop een
verbod kwam blijven meer Brusselaars staan om naar de optocht te
kijken.
Sinds het einde van de jaren 1980
zijn de veiligheidsmaatregelen geëvolueerd. Zo werden er speciale verantwoordelijken aangeduid om de
wielen van de camions te superviseren en de orde te handhaven. Deze
mogen geen alcohol drinken. Na een
dodelijk ongeval in 2012 werden de
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De optocht (A. de Ville de Goyet,2019
© urban.brussels).

maatregelen nog verstrengd. Er is
steeds meer aandacht voor sensibilisering op het vlak van drank- en
drugsgebruik. Er wordt bier aangeboden met een lager alcoholgehalte,
er wordt gebruik gemaakt van plastieken bekers i.p.v. glazen, er komen
kraampjes met water en frisdrank
(op de Grote Zavel en onderweg), er
worden mobiele toiletten geplaatst
op de Zavel om het wildplassen
tegen te gaan.
Sinds 2015 zijn de ‘chars’ omwille
van de terreurdreiging volledig verboden. In 2018 werden slechts twee
pick-ups waarop deejays muziek
draaien toegelaten: één vooraan en
één achteraan de stoet.
Vanuit het BSG wordt zwaar gestreden voor gemotoriseerde voertuigen, maar voorlopig zonder resultaat. Het BSG blijft zoeken naar een
volwaardig alternatief om opnieuw
aansluiting te vinden bij de traditie
van de camions. Een aantal studenten vindt echter dat de stoet te voet
beter aansluit bij hun ecologische
idealen en vindt dat een voettocht
een sympathieke dimensie heeft.

Welke
boodschappen
worden
de laatste jaren door de stoet
uitgedragen?
De Saint-V-stoet is doordrongen van
symboliek. Het BSG en de ACE bepalen ieder jaar het thema van Saint-V,
dat doorgaans inspeelt op de actualiteit: de vernieuwde opkomst van
extreem rechts, het religieus fundamentalisme, de vele conflicten
en oorlogen wereldwijd, de beperkingen op de vrije meningsuiting,
de ontwikkelingen in het onderwijs,
het milieuvraagstuk. De studenten zingen, dansen en drinken, terwijl ze manifesteren. Ze uiten hun
ongenoegen over bepaalde wantoestanden en spotten met burgerlijke
gewoontes. Ook antiklerikale thema’s en kritiek op maatschappelijk
onrecht (apartheid, de schending
van de mensenrechten, migratie, enz.) keren vaak terug. Sommige verenigingen werken weken
aan hun panelen en spandoeken en
produceren creatieve parels die tot
nadenken stemmen. De stoet trekt
stapvoets door de straten en de studenten proberen hun boodschappen
onder de aandacht van de Brusselse
bevolking en van toevallige passanten te brengen.
Toen de stoet nog een wagenstoet
was, kregen de decors en spreuken die op de camions werden aangebracht veel aandacht. Nu de stoet
een voettocht geworden is, is de
impact van dit aspect van de stoet
ingeperkt. Dit vergt nieuwe creativiteit van de studenten. Momenteel
experimenteren ze met decors op
fietsen, karretjes, enz.
Wie zijn de deelnemers en welke
andere studentenrituelen bestaan
er aan de ULB en de VUB?
Op Saint-V zijn alle studenten welkom. Toch is het merendeel van de
deelnemers (ooit) gedoopt en dragen ze vol trots de typische labojas
en klak. De klak is een sterk identificerend middel: aan welke univer-
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Eerbetoon op de Nationale
Schietbaan (A. de Ville
de Goyet,2019 © urban.
brussels).

Niet alle studenten lopen op Saint-V
rond in labojas. Er zijn ook verschillende mensen die een toga aantrekken. Aan de ULB dragen alle
bestuursleden van een studentenvereniging een toga, terwijl op de
VUB enkel de voorzitter, de ondervoorzitter en de doopmeester van
een kring in toga rondlopen. De
toga’s van de facultaire kringen zijn
eenkleurig (in dezelfde kleur als die
van de band op de klak), regionale
en vrijetijdskringen hebben meestal
twee à drie kleuren.
De toga’s zijn een satire op de toga’s
van hoogwaardigheidsbekleders en
de professoren. De dragers ervan
spotten met de gevestigde waarden en de machthebbers van nu.
Anderzijds is er ook een onderliggende boodschap: ‘opgelet, onze
tijd zal komen – wij zijn de volgende
generatie, ooit hebben wij het voor het
zeggen’.
De voorzitter van een kring heeft
daarenboven nog een lint in de
kleur(en) van de kring. Het lint wordt
schuin over de schouder gedragen.
Op het lint is het schild van de kring
afgebeeld, samen met het acade-

miejaar (of de jaren) waarin de drager voorzitter was. Net als de toga’s
zijn de linten een satire en verwijzen
ze naar het lint dat gedragen wordt
door hoogwaardigheidsbekleders
(burgemeester, schepenen, koning).
Tot besluit, welke boodschap wilt u
met onze lezers delen?
Word je op 20 november verrast
door de Saint-V-stoet, loop dan even
mee en snuif de sfeer op. En wees
trots op de jeugd in Brussel: ze komt
op voor de vrijheid van toekomstige
generaties.

NOTEN
1. “Wij maken van de gelegenheid
gebruik om de nagedachtenis te eren
van de man die de grootste bijdrage
heeft geleverd, om onze erkentelijkheid
te betuigen aan degene die zich als
eerste in België heeft ingezet om het
hoger onderwijs te ontrukken aan de
nefaste invloed van het episcopaat,
om de wetenschap te bevrijden van de
banden waarin de katholieke tradities
en dogma’s het gevangen hielden en
het een toevluchtsoord te geven waar
het kon gedijen beschut voor religieuze
drijverijen.”
2. “Ziedaar Verhaegen heilig verklaard,
en dat door jongeren bevrijd van elk
bijgeloof!”
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Nieuwe studenten zijn te herkennen
aan hun propere witte labojassen en
klakken. Voor de labojassen bestaan
veel minder regels dan voor de klakken. Sommigen maken er een echt
kunstwerk van, met tekeningen van
het schild of het symbool van de
kring(en) waartoe ze behoren, persoonlijke boodschappen van mede-

schachten en bestuursleden, tekeningen en versieringen.
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siteit of hogeschool de drager studeer(t/de), welke studierichting hij/
zij volg(t/de), bij welke kring hij/zij
is gedoopt, of hij/zij is blijven zitten,
in welk jaar hij/zij zit en of hij/zij is
afgestudeerd, bij welke andere regionale, politieke, of vrijetijdskring(en)
hij/zij is aangesloten. De klakken
zijn meestal wit, met een gekleurde
band die de studierichting aangeeft.
De ingenieursstudenten hebben een
zwarte klak met een zwarte band.
De klep van de klak heeft drie afmetingen: kort, middellang of heel
lang. Daarnaast versieren studenten hun klak nog met verschillende
(ere)tekens, medailles, tekst (bv. het
jaar waarin ze zijn gedoopt), enz.
Hierover bestaan heel wat regels en
afspraken, die herkenbaar zijn voor
de ingewijden. Voor een gedoopte
student is die klak een van de meest
waardevolle bezittingen.
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