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KORT

 Drie heerschappen loerden 
schichtig om zich heen. Afkeu-
rend bekeken zij de jonge intel-
lectuelen die de kroeg hadden 
ingepalmd en onderworpen aan 
nieuwe wetten. Hoewel gecho-
queerd door de taferelen van on-
tucht besloot het trio niet te ver-
roeren – zij zaten waar zij altijd 
hadden gezeten. Zij bestudeer-
den ogenblikken lang het balt-
sen van beschonken mannelijke 
jongelingen, de avances waar de 
vrouwtjes keer op keer op ingin-
gen. Ze keken hun ogen uit, als 
waren ze op  de verkleedcantus 
van de Vlaamse Biomedische 
Kring (19/11 @ Twieoo) .  

 Verbouwereerd wendden ze 
tenslotte gedrieën hun blikken af 
en keken elkaar indringend aan. 
Het waren veelzeggende blikken 
die het stof van een ver verleden 
bliezen. De lens der herinnerin-
gen werd scherpgesteld. Het was 
vijfendertig jaar geleden. Het 
was een avond als deze. Na al die 
tijd troff en zij elkaar opnieuw. 
En het was terug op  de karao-
ke-avond van het  HILO  (13/11 
in ‘t Kofschip) .  

 “De  veranderingen  zijn overal 
rondom ons. Zij vallen niet te 
ontkennen,” verzuchtte de man 
met mascara, nektapijtje en 
kleurrijk latexpakje waarmee hij 
vroeger zo graag pronkte, “als dit 
nog  vijf jaar  doorgaat…”. Intus-
sen had de karaoke-installatie 

“I was made for lovin’ you” inge-
zet. Een overmoedige jongeheer 
greep naar de microfoon. 

 Zonder aandacht voor wat 
zich op het geïmproviseerde po-
dium afspeelde, vervolgden de 
heren hun conversatie. “Inder-
daad.  Lisa  zei me gisteren nog,” 
viel de krullenbol met de schorre 
stem Mascaraman aarzelend bij, 
“…of was het  Sally . Of  Caroline ? 
Ik geloof dat ze net terugkwam 
van  het minivoetbal met de Ge-
ografi ca (Gusb, 19/11)  of neen, 
het was…”. Hij werd prompt in 
de rede gevallen door een dui-
velsympathisant met negerin-
nenlippen en een facelift of twee 
te veel: “Doet er niet toe man, ga 
verder met je verhaal.” 

 “Ja in ieder geval; ze zei me – 
tot twee keer toe – dat het jeug-
dig intellect zich steeds meer in 
het moreel verval stort. Ze zou-
den nu zelfs aan  bierbowling 
(Filologica, Overpoortbowl, 
19/11)  doen. Asjemenou.” 

 Als was ze geconditioneerd 
door het woord ‘bier’, kwam de 
dienstdoende serveuse met no-
taboekje langs. “Drinken jullie 
iets,” zei ze als het ware constate-
rend. De krullenbol bestelde een 
 Chebonnet on ice , Mascaraman 
een coke en Big lips had wel trek 
en bestelde pannenkoeken met 
 bruine suiker  (…of met stroop 
en citroenen, daar bestaat his-
toriografi sche twist over, red ). 

Quasi achteloos liet de dame, 
toen ze terug naar de bar holde, 
een fl yer voor  Th e Rise and Fall 
of Rome (Filologica, Aud D , 
21/11)  op het tafeltje dwarrelen. 
Geen mens heeft ooit geweten 
waarom, maar Mascaraman 
schudde zijn hoofd en zuchtte: “ 
 Th e Rise and Fall , hein…”.  

 Terzelfder tijd zong de over-
moedige jongeling met onvaste 
stem zijn laatste noten uit: “ 
 And I can give it all to you baby 
/ Can you give it all to me?  “. De 
gesprekken verstomden.  

—wordt vervolgd—  ¶  

15/11

Poutrix, Nederlandse Beton- ×

dag, Rotterdam

Geologica, Jenevervoetbal,  ×

Krijgslaanpark, 15u

LVSV, Bierbowling, Overpoort- ×

bowl, 21u

16/11

Geografi ca, Geoweekend,  ×

Kasterlee

19/11

Home Boudewijn,Borst Buik  ×

Billen, Boudewijn, 19u

WINA, Cantus, CB, 20u ×

Politeia, Comedy Night,  ×

Blandijn, 20u

20/11

Klassieke Kring, Ping Pong,  ×

GUSB, 19u

VGK, Herfstcantus, Sala, 20u ×

VEK, Duvelavond, Yucca,  ×

21u

21/11

VGK, Wielerzesdaagse, Kuip- ×

ke

VLAK, Clubavond, Point Fi- ×

nal, 21u

HILO, Beach Party, 't Kof- ×

schip, 22u

22/11

VEK, Pinten @ €1, Yucca,  ×

21u

FK, FK-Fuif, Vooruit, 22u ×

26/11

OAK, Streekbierenavond,  ×

Amber, 21u

27/11

VTK, Danslessen, Zolder Pla- ×

teau, 20u

FK, Bowling, Overpoort Bowl,  ×

23u

Universitair Koor, Repititie,  ×

Therminal, 19u

28/11

VGK, Tafeltennis, GUSB ×

Slavia, Volleybal, GUSB, 22u ×

VEK, Vraag & Aanbod, Yuc- ×

ca, 21u

KRINGEN & 
KONVENTEN

Ruben De Winne
Nils Wandels

KORT RELAAS, ZEVER HELAAS
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UNIEF
Onze "tijdingen" zijn er deze editie 
niet bij. Niet getreurd: in plaats 
daarvan een kleine evaluatie van 
de Germaanse (4). De universiteit 
als merk, het is ver gekomen (5). 
De onderzoekscultuur is de laatste 
jaren grondig veranderd (6).

WETENSCHAP
Een nieuw vaccin tegen baarmoe-
derhalskanker en meer op (8). De 
pil is misschien toch niet zo tof, zo 
Els Elaut (10). De UGent onderwijst 
het volk (11).

CULTUUR
Cultuurkort, Paranoid Park, en uit 
eten naar Epsilon (12-13). Music 
Mania is dood, en de Vooruit leeft 
(14). We spraken Walter De Buck, 
en de Gentse Sosseteit (16-17). 

OPINIE 
Het verdrag van Lissabon: een 
lightversie van de grondwet. Prof. 
Europees recht Maresceau. (20) We 
eindigen zoals gewoonlijk met satire, 
een column en Het Volk (22-23).

Oplage: 5000 exemplaren op gerecycleerd papier, 

gratis verspreid in alle faculteiten, resto's en 

homes van de UGent. Verschijnt tweewekelijks 

tijdens het academiejaar.

VU: Stijn Debrouwere, Hoveniersberg 24, 9000 

Gent

Drukkerij: Drukkerij Vyncke NV,  Savaanstraat 92, 

9000 Gent

Hoofdredacteur: Stijn Debrouwere

Coördinator & reclame: Bert Dobbelaere

Eindredactie: Katrien Depecker (chef), Andreas 

Faes, Maarten Hanssens, Tristan Hoorelbeke

Redactie: Axel 'Pasta all Amatriciana' de Backer, 

Stijn 'Cavatelli' Debrouwere, Bert 'Fettuccine 

Primavera' Dobbelaere, Andreas 'Ziti al Forno' 

Faes, Matthias 'Janice's vegetarian baked ziti' 

Jacxsens, Bregt 'Linguine al pesto' Saenen, 

Laurens 'Linguine aglio olio' Lavrysen, Ruben 

'Lasagne' De Winne, Niels 'Lobster fra diavolo' 

Strobbe, Maarten 'Manicotti' Hanssens, Francis 

'Pasta fagioli' Beeckmans, Simon 'Pasta e 

patate' Leenknegt, Sanne 'Pastina with ricotta' 

Huysmans, Laure 'Penne alla Vodka' Nuytemans 

Jonas 'Ravioli alla Bucco' Vandroemme, Ine 

'Rigatoni with broccoli' De Jonge, Hannah 'Pollo 

cacciatore al forno' Demol, Margot 'Tortellini in 

broth' van Cauwenberge, Willem 'Ah beetz' Wybo, 

David 'Baccalà pizzaiola' De Pue, Marjolein 

'Sfi nciuni' Roelandt, Maarten 'Salsiccie alla 

griglia' Van Houte, Tristan 'Spaghetti puttanesca' 

Hoorelbeke, Nicolas 'Uova in purgatorio' Rennuy, 

Hans 'Arancini' Demeyer, Stefan 'Bistecca 

pizzaiola' Hopmans, Frank 'Torta caprese' D'hanis, 

Jan 'Biscotti regina' Blondeel

Vormgeving: Stijn Debrouwere, Bert Dobbelaere

Cartoons: Axel de Backer

Foto's: Bert Dobbelaere, Pieter Morlion, Laure 

Nuytemans

Stijn Debrouwere, hoofdredacteur

EEN WANKEL EVENWICHT
EDITORIAAL

  SD  Een mens komt naar Gent omdat het 
een mooie stad is. Een mens komt ook naar 
Gent om het één en ander bij te leren. Niet 
zomaar van de eerste de beste: bijleren van 
professoren, mensen die hun hele leven wij-
den aan wetenschappelijk onderzoek. Daar 
zit hem de kern van een wankel evenwicht: 
het beste onderwijs is geïnformeerd door on-
derzoek en een diepgaande expertise, maar 
deze ‘ideale’ docenten houden zich soms 
liever bezig met eigen studie en laten hun 
onderwijsopdracht bewust of onbewust sla-
bakken. 

 De laatste jaren is het steeds moeilijker 
geworden om tot zo’n evenwicht tussen on-
derzoek en onderwijs te komen. De overheid 
wil meer en beter onderzoek — vooral met 
internationaal prestige — en de universitei-
ten kunnen daar enkel aan voldoen door te 
knabbelen aan budgetten die voorheen naar 
onderwijs en dienstverlening gingen en door 
onderzoeksprestaties steeds sterker te laten 
doorwegen bij de evaluatie van het acade-
misch personeel. 

 We kunnen evenwel niet alles wijten aan 
een perfi de administratie. Even vaak is de 
boosdoener eenvoudige luiheid. Professoren 
die menen geen tijd te hebben om een aan-
tal papers te verbeteren en eenvoudige feed-
back te geven, zijn huichelaars. Gebrek aan 
treff elijk cursusmateriaal wanneer er vaak 

goede standaarwerken beschikbaar zijn, kan 
evenmin gelden als excuus. 

 Het is nog maar de vraag in hoeverre kwa-
liteitsvol onderzoek kan overleven, als het 
onderwijs dat studenten tot zelfstandige on-
derzoekers moet maken nergens naar lijkt. 
Door er mee in te stemmen dat studenten 
een tweederangsopleiding ontvangen hy-
pothekeert men ook de toekomst van het 
onderzoek. Niet elke academicus is een een-
zaam genie dat zonder enige steun van bui-
tenaf toch het buitengewone bereikt heeft, 
wel in tegendeel. 

 Het loont de moeite om ons eens af te vra-
gen waarom onderzoek zo’n prestige heeft 
verworven. Succesvol onderzoek staat mooi 
op de jaarlijkse rankings van universiteiten 
en kan gelden als goede reclame naar het 
buitenland toe, over het “intellectuele kapi-
taal” van Vlaanderen. De vraag blijft wie er 
écht mee gediend is. De dorst naar “kennis 
om de kennis” is één van die gekke concep-
ten die al eeuwen ronddwaalt en door som-
migen tot universele waarde gebombardeerd 
wordt, maar waarom? Niemand is gebaat 
met onderzoek dat zichzelf stilaan herleidt 
tot navelstaarderij. Academici hebben het 
volste recht om zich te laten leiden door hun 
dorst naar kennis — dat is waarschijnlijk de 
enige gezonde optie — maar ze moeten tege-
lijk beseff en dat ze niet betaald worden om 
hun hobby tot werk te maken.  ¶  

Gravensteenfeesten, p18
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WERKEN BIJ SCHAMPER ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in studentenhuis De Thermi-

nal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werken-voor-schamper kan je 

lezen hoe het er aan toegaat op 

de redactie

• Mail schamper@schamper.

ugent.be en we zullen je vra-

gen duidelijk en zo snel moge-

lijk beantwoorden.

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

COMMENTAAR?

  LB  Elke Vlaamse studentenstad heeft zijn ei-
gen imago en daar zijn de studenten trots op! Zo 
gaan die van Leuven er prat op een feeststad(je) 
te zijn met onovertrefbare fuiven en zalige stu-
dentencafés – wij weten natuurlijk beter. Om aan 
de verwachtingen te voldoen organiseerden de 
Leuvense studenten een recordpoging jumpen. 
Met 1500 in totaal hebben ze, op loeiharde jump, 
het Nederlandse wereldrecord verbroken! In het 
Guinness Book zul je ze echter niet terugvinden. 
De procedure die daarvoor gevolgd moet worden 
is namelijk veel te duur voor arme studenten. 

 “Als die van Leuven in’t nieuws geraken, kunnen 
wij dat ook. Misschien zelfs nog een paar daagjes 
eerder,” moet de  VUB  hebben gedacht. En na deze 
wijze woorden daagden ze hun Franstalige tegen-
hanger, de  ULB , uit voor een heus kussengevecht.  
Offi  cieel was het een parodie op de huidige com-
munautaire wantoestanden in ons landje. 

 Jumprecords en kussengevechten, je zou haast 
denken dat studenten een heerlijk leven met veel 
te veel vrije tijd hebben. Gelukkig zijn er ook nog 
serieuze mensen op deze wereld. Zoals de direc-
tie van een school in Zweden. Die vindt laaghan-
gende broeken bij jongeren een absolute schande: 

“Het is onhygiënisch en helemaal niet zedelijk”. 
De ouders van de getroff en leerlingen hebben al 
laten weten dat ze het een regelrechte schande 
vinden. “Het is een dwaze regel” klinkt het, “leer-
krachten moeten geen modepolitie spelen maar 
les geven”. De school verdedigt zich dan weer met 
het argument dat de bilspleet van leerlingen geen 
al te aangenaam zicht is. Voorlopig gaat het bek-
gevecht nog even door. 

 Ook in Amerika hebben leerlingen last van kle-
dingsregels. Als reactie op de uniformen droegen 
enkele leerlingen protestbadges met een verwij-
zing naar de Hitlerjügend. De school dreigde hen 
te schorsen, maar een rechter gaf de leerlingen 
gelijk. 

 In Engeland is er dan weer een 16-jarig meisje 
naar de rechter gestapt omdat ze van  haar school 
geen kuisheidsring mag dragen. Het voorwerp, 
gewoon een ring aan de vinger met een opschrift 
tegen seks voor het huwelijk, zou ingaan tegen 
de strikte regels van het uniform en de mogelijk 
religieuze uitzonderingen (hoofddoeken e.d.). 
Misschien moet ze een gelijkaardige actie onder-
nemen als haar Amerikaans collega’s badges ver-
spreiden met de maagd Maria?  ¶  

  TH  Al vier jaar dwaal ik rond door de gan-
gen van de Blandijn en vorig jaar zag ik dat 
bekroond met een diploma in de Germaan-
se Talen. Ik behoor tot de laatste ‘generatie 
der licentiaten’ die nog niet kon genieten 
van allerlei veelbelovende vernieuwingen 
zoals een apart vak Taalvaardigheid of de 
mogelijkheid om Latijn met Zweeds te 
combineren. Daarom: een laatste evaluatie 
van de opleiding Germaanse Talen. 

 Ik zou een boompje kunnen opzetten 
over oersaaie Middeleeuwse teksten of na-
velstaarderige taalzuivering. Dat zou ech-
ter al te gemakkelijk zijn: wie kiest voor een 
studie Germaanse Talen weet dat er van 
hem verwacht wordt dat hij afzuigkap zegt 
en niet dampkap. Daar moet je achteraf dus 
niet fl auw over gaan doen. Tough luck: had 
je vier jaar geleden maar wat beter moeten 

denken toen je je studiekeuze maakte. Hét 
probleem waar de opleiding volgens mij 
echter mee kampt, is het absolute gebrek 
aan feedback. We gaan allemaal naar de 
universiteit om bij te leren, dat lukt het 
best dankzij feedback. En daar knelde het 
schoentje in de opleiding Germaanse: van 
een goed georganiseerde en permanente 
feedbackregeling was geen sprake. 

 Hoewel studenten misschien zelf lui 
zijn, blijft het toch een feit dat de feedback-
regeling heel wat beter georganiseerd zou 
kunnen worden. Inzage vragen in je exa-
men als je niet grandioos gebuisd bent is 
not done. De organisatie van die feedback 
zorgt er verder voor dat de student die al 
zijn of haar examens wil bekijken, meestal 
twee dagen lang moet kamperen in de uni-
versiteitsgebouwen. Vooral in een oplei-

ding als Germaanse talen, waar het cijfer 
op je puntenbriefje meestal niet meer is 
dan een gemiddelde van drie verschillende 
examens en twee taken, is dat problema-
tisch. Je komt immers nooit te weten of je 
die 16 nu te danken hebt aan een uitste-
kende taak, of enkel aan je perfecte opsom-
ming van het volledige oeuvre van  Joost 
van den Vondel . 

 Twee jaar lang dacht ik dat dit de nor-
male gang van zaken was: op de unief 
houden proff en je handje niet vast. Een 
Erasmusverblijf in het buitenland opende 
mij echter al snel de ogen. Aan de  Univer-
sity of Central England  kan je je paper met 
aantekeningen van de docent en een com-
mentaar van een halve pagina een week 
lang ophalen op het vakgroepsecretariaat, 
en als dat niet gebeurt wordt alles per post 
opgestuurd. Zo moeilijk kan het toch niet 
zijn om ook in Gent een dergelijk systeem 
op poten te zetten?  ¶  

VIER JAAR GERMAANSE: EEN TERUGBLIK

NEN KEER IETS ANDERS



www.schamper.be SCHAMPER 457          5

UGENT

 Er was een tijd dat een jongmens, eens 
hij/zij de humaniora voltooid had en van 
zichzelf dacht over voldoende verstand te 
beschikken, onbevangen zijn keuze kon ma-
ken tussen studierichtingen en universitei-
ten. Schrap het woord ‘onbevangen’ en zie-
daar het eenentwintigste-eeuwse jongmens. 
Een universiteit is namelijk al lang niet meer 
louter de aanbieder van wetenschap, kennis 
en onderwijs. Nu ja, laten we een koe een 
koe noemen: het reclame-idioom en slinkse 
marketeers hebben de plaats van respectie-
velijk katholicisme/vrijzinnigheid en pries-
ters/humanisten vervangen. 

 DURF ONNOZEL DOEN 
 Zo’n drietal jaar geleden kwam de UGent 

op de proppen met het sprekende motto 
‘Durf denken’. Deze slogan, samen met de 
bijhorende campagne, dient de kritische, 
onafhankelijke en pluralistische eigenheid 
van onze Alma Mater te onderstrepen. Is 
het dan zo ver gekomen dat een onderwijs-
instelling in de marketingmallemolen moet 
meedraaien en zich zo op één lijn begeeft 
met fruitsap, supermarkten en godbetert 
waspoeders? “Je bevindt je dan ook niet 
buiten de maatschappij als universiteit. 
Wij zijn een instelling zoals een andere,” 
dixit  Tom De Smedt , afdelingshoofd van 
de dienst communicatie aan de UGent. “Ei-
genlijk kan je er ook gewoon niet vanonder. 
Zo is er een toegenomen concurrentie tus-
sen de universiteiten onderling. Niet alleen 
om grotere inschrijvingscijfers te halen, 
maar ook om fondsen te werven of weten-
schappelijke onderzoekers aan te trekken.” 
 Isabelle Van Geet  van de cel Marketingad-

vies van de  KUL euven denkt er net zo over: 
“We moeten er niet onnozel over doen dat 
iedereen zo veel mogelijk studenten wil.” 
Toch is men ervan overtuigd dat hogere in-
schrijvingscijfers geen rechtstreeks gevolg 
zijn van een geslaagde campagne. Zowel 
voor Gent als Leuven is de ‘imagebuilding’ 
van hun respectieve campagnes het belang-
rijkst en niet de studentenwerving. 

 GELD POMPEN? 
 Met ‘Durf denken’ wordt hoofdzakelijk 

op de huidige studentenpopulatie gemikt. 
Harde cijfers over de eff ectiviteit van de 
campagne zijn er niet, maar uit kleinere 
steekproeven kan men wel opmaken dat 
het wérkt: Gentse studenten leggen vlugger 
de link tussen hun universiteit en het kriti-
sche aspect ervan. Maar de campagne richt 
zich ook naar potentiële UGent’ers. “En bij 
die groep heeft ‘Durf denken’ duidelijk ef-
fect. Van alle campagnes van de hogere on-
derwijsinstellingen blijkt de onze de meest 
eff ectieve onder de laatstejaars secundair,” 
aldus Tom De Smedt. Over de vraag of het 
sop de kool wel waard is om in een mentaal 
gegeven als ‘perceptie’ geld te pompen is De 
Smedt formeel: ‘Je moet zoiets in het juiste 

perspectief plaatsen. Het gaat hier om nog 
geen duizendste van het jaarbudget. Geen 
enkele instelling zal met een dergelijk kleine 
som een marketingplan uitwerken omdat 
dat gewoon te weinig is.” 

 GEEN GESMAAKTE GEBODEN 
 Ook bij onze Leuvens confraters kan 

men ‘Durf denken’ smaken: “Vooral de eer-
ste campagne vond ik persoonlijk heel erg 
sterk als positionering. Gent heeft sowieso 
een beetje de naam van eigenzinnig te zijn 
en dat geeft de slogan wel weer” aldus Isa-
belle Van Geet. “De laatste campagne, met 
de elf geboden, was er naar mijn mening 
wel een beetje naast. De boodschap was wat 
te complex en te ingewikkeld.” Dat laatste 
is men ook in Gent gewaar geworden. Het 
probleem zit er hem een beetje in dat men 
jaar na jaar wil vernieuwen en dan sla je de 
bal wel eens mis. Tom De Smedt: “Gent wil 
steeds een meer uitdagende campagne op 
poten zetten terwijl de  KUL euven met ‘Ont-
dek jezelf. Begin bij de wereld’ een meer klas-
sieke aanpak kiest. Dat dekt ongetwijfeld de 
lading, maar het is veeleer een slogan die 
voor elke universiteit kan gelden, terwijl dat 
bij ons niet zo is.” Dat is gesproken dat.  ¶  

MAAR KEERT U OOK 
TEVREDEN TERUG?“Onze unief? Merk? 

Product?” Jup.  Maar 
leest u vooral ver-
der. En merk het 
slinkse woordspel op: 
‘branding’ is name-
lijk marketingjargon 
voor het toekennen 
van een merk, imago 
en  ‘ervaring’ aan een 
product.

HET IMAGO VAN DE UGENT: ALS EEN KRITISCHE 
ROTS IN DE ‘BRANDING’

(c) Beeldarchief UGent

Maarten Hanssens
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DE A1-CULTUUR
Stijn Debrouwere

 Vlaanderen wil internationaal kunnen 
meespelen, en dat heeft zijn gevolgen. Weg 
is de tijd dat iemand professor kon worden 
door handig te netwerken of op basis van 
één of twee goede onderzoeksartikels. Kwa-
liteitsmaten zijn al wat de klok slaat in de 
“outputfi nanciering” van minister Vanden-
broucke. “Output” betekent dan publicaties 
in gerenommeerde wetenschappelijke tijd-
schriften: de zogenaamde “A1”-artikels. De 
categorisering is gebaseerd op informatie 
van Th omson Scientifi c (nota bene een com-
mercieel bedrijf) in de vorm van het online 
raadpleegbare Web of Science. De belang-
rijkste informatie die ze bezorgen is de cita-
tion index: door te kijken wie vaak wordt ge-
citeerd en in welke tijdschriften, kan je zien 
wie belangrijke onderzoekers zijn en wie 
daarentegen nog veel te bewijzen heeft. 

 Volgens de plannen die op tafel liggen 
wordt die maatstaf enkel gehanteerd om de 
verschillende universiteiten geld bij te geven 
of af te nemen, niet om individuele onder-
zoekers en professoren te beoordelen. Het 
kon evenwel niet uitblijven dat de universi-
teiten zelf de druk op hun vorsers opvoeren 
om meer en beter te publiceren, en intern 
ook fi nanciering laten afhangen van de on-
derzoeksoutput. 

 De invoer van deze kwantitatieve maat 
brengt een aantal voordelen met zich mee. 
Het stimuleert onderzoekers om internati-
onaal mee te spelen eerder dan in de eigen 
beperkte kring te publiceren en in principe 
selecteert het systeem zuiver op merite: wie 
het beter doet, krijgt meer. Bovendien is de 

maat minder hersenloos dan ze lijkt: het is 
weliswaar een eenvoudig tellen van publi-
caties, maar om in een gerenommeerd tijd-
schrift te raken moet elk artikel een strenge 
peer review doorlopen. De tijdschriften op 
hun beurt worden ook nauwlettend geëva-
lueerd voor ze ‘gelabeld’ worden. Achter de 
nummers schuilt dus een sterke kwaliteits-
analyse. 

 MISERIE, MISERIE 
 Wat Pruisische wijsgeren ook mogen 

beweren, tussen theorie en praktijk durft al 
eens een kloof te zitten. Om te beginnen zijn 
er eenvoudige manieren om het systeem om 
de tuin te leiden. Bevriende onderzoekers 
kunnen elkaar onafl atend citeren en de lucht 
in prijzen, om zo hun “belang” kunstmatig 
de hoogte in te duwen. Maar zelfs zonder 
kwade wil kan een en ander foutlopen. Pro-
fessor  Johan Braeckman  zegt op zijn blog 
dat “een artikel vaak geciteerd kan worden, 
niet omdat het goed is, maar omdat het een 
blunder bevat”. 

 De grootste kritieken zijn echter funda-
menteler van aard. Onderzoekers worden 
onder druk gezet om sneller en meer artikels 
te publiceren. Behalve een stijgende werk-
druk heeft dat als gevolg dat onderzoekers 
— fysici tot fi lologen — vaker kiezen voor 
onderzoek dat snel publiceerbaar is. “Soms 
splitst men artikels op of kiest men voor 
minder risicovolle onderwerpen.” zegt pro-
fessor  Ignace Lemahieu  (directeur onder-
zoeksaangelegenheden aan de UGent), die 
daaraan wel toevoegt dat de universiteit ook 
kredieten verstrekt voor langetermijnonder-
zoek. Professor  Philip Van Loocke  is niet 
overtuigd. “Voor vernieuwend fundamenteel 
onderzoek is het tweejaarlijkse venster waar-
mee men evalueert in ieder geval te beperkt.” 
Bovendien ontmoedigt “publicatie-tellerij” 
onderzoek dat meer algemeen-beschou-
wend is of van belang voor het maatschap-
pelijke debat — pakweg een opinie schrijven 
in een krant telt immers niet mee. 

 Het is ook niet zonder gevaren om in-
teruniversitaire prestatiematen toe te pas-
sen op individuele onderzoekers. Lemahieu 
waarschuwt dat hoe kleiner de schaal van de 

evaluatie is, hoe voorzichtiger de conclusies 
moeten zijn. “Voor benoemingen tot profes-
sor en ook bij de evaluatie van projectaan-
vragen is het onzin om het palmares van een 
onderzoeker te reduceren tot zijn of haar 
publicaties. Maar het kan inderdaad verlei-
delijk zijn.” 

 Studenten vrezen dat het onderwijs lijdt 
onder deze onderzoeksmanie. Professoren 
en assistenten klagen over tijdsdruk, en het 
uitwerken van syllabi en voorbereiden van 
colleges zijn de eerste off ers. Onderwijs ver-
strekken is immers tijdrovend, zonder dat er 
veel tegenover staat als goed docent. Alle-
maal tijd die men verliest, en die prestigieuze 
artikels schrijven zichzelf niet. De felste criti-
cus vinden we in professor rechtsgeschiede-
nis  Dirk Heirbaut . “Onderwijs is misschien 
niet zo prestigieus, maar het is wel de reden 
dat belastingbetalers niet protesteren dat 
er zo’n grote sommen geld naar de univer-
siteiten vloeien. Nochtans gaat steeds meer 
geld naar onderzoek, en richtingen met veel 
studenten maar weinig professoren, zoals 
de rechten, zijn daarvan de dupe. Goede on-
derzoekers kunnen zeker en vast ook goede 
lesgevers zijn, maar je mag er echt niet van 
uitgaan dat dat de facto altijd zo is.” 

 Ook Lemahieu ziet problemen voor het 
onderwijs. “Het zou niet mogen, natuurlijk. 
De kern van het probleem is evenwel dat het 
tertiaire onderwijs in Vlaanderen onderge-
fi nancierd wordt, met als gevolg dat onze 
bestaffi  ng eigenlijk te laag is.” Met andere 
woorden: al de aandacht die naar onderzoek 
gaat hoeft helemaal geen probleem te zijn 
voor het onderwijs, maar met de huidige 
gelden is het moeilijk roeien. 

 LETTEREN EN RECHTEN 
ONTEVREDEN 

 Het meeste gezeur over de groeiende A1-
cultuur horen we aan de faculteit Rechtsge-
leerdheid en aan de Letteren & Wijsbegeerte. 
Zij zijn immers niet goed vertegenwoordigd 
in de publicatielijsten die men bij de evalu-
aties raadpleegt, en bovendien worden boe-
ken niet meegerekend in die lijsten, terwijl 
dat voor humane wetenschappers vaak de 
meest prestigieuze publicaties zijn. “Die lijst 

De Vlaamse overheid 
steekt heel wat geld in 
wetenschappelijk on-
derzoek, maar ze ver-
wacht dan ook iets in de 
plaats: goede prestaties 
van de wetenschappers 
en de universiteiten.
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dekt niet alle vakgebieden van de Arts and 
Humanities en als ze vertegenwoordigd zijn, 
is dat heel onvolledig. Bovendien komen de 
boeken hier slechts onrechtstreeks in aan 
bod, via recensies.” zo Demoor. Bovendien 
zegt Th omson/ISI zèlf dat ze op dit moment 
geen gepast meetinstrument bieden voor de 
humanities. “Commercieel is dat een stuk 
minder interessant. De publicatiecultuur in 
de  humanities  is diverser dan die in de na-
tuurwetenschappen. Recht is bovendien 
zo’n nationaal gebonden onderwerp dat 
‘internationale impact’ als criterium geen 
steek houdt, tenzij we ons allemaal plots op 
het Amerikaanse recht zouden storten.” zegt 
Heirbaut. 

 Demoor merkt op dat binnen de universi-
teit boeken wél tellen, zij het op een andere 
manier: “Bij de beoordeling van  de onder-
zoeksoutput blijft men kijken naar boeken 
— uiteraard. Maar wel voornamelijk boeken 
die uitgegeven worden door uitgeverijen met 
internationale renommee en die uitgegeven 
worden op basis van peer review. Willen we 
een universiteit zijn die wil meespelen op 
wereldniveau, dan moeten we publiceren op 
het niveau van de beste buitenlandse uni-
versiteiten.” En dat hoeft niet problematisch 
te zijn voor de Letteren of Rechten. “Ik ben 
ervan overtuigd dat we daartoe in staat zijn. 
We hebben heel veel goede, gedreven onder-
zoekers.” 

 De minister schuift de bal door naar de 
faculteiten: ze moeten zelf een ander meet-
systeem uitwerken. Humane wetenschap-
pen zijn ten dele geholpen door rankings die 
de European Science Foundation ( ESF ) heeft 
opgesteld, al staan veel onderzoekers scep-
tisch tegenover de daar gemaakte evaluaties. 
In de rechten wil men graag het voorbeeld 
van Nederland volgen en tijdschriften ca-
tegoriseren op basis van objectieve criteria 
(peer review, doctores in de redactie en zo 
verder). Zo probeert men te vermijden dat 
het evaluatieproces een mysterie blijft, een 
kritiek die het  ESF  plaagt. Het zorgt er ook 
voor dat nieuwe tijdschriften een kans heb-
ben om zichzelf te bewijzen. De lijsten van 
Th omson en  ESF  daarentegen ontmoedigen 
onderzoekers om te publiceren in nieuwe 

publicaties omdat die normaliter nog niet 
eens in de rangschikking aanwezig zijn. 

 Het vermelden waard is dat de UGent de 
logica van Vandenbroucke intern niet vol-
ledig volgt: de alfawetenschappen krijgen in 
de verdeelsleutel tussen de faculteiten meer 
geld dan hen volgens de “rankings” zou toe-
komen, maar wel minder dan vroeger. Het is 
een lapmiddel en geen oplossing, maar op 
korte termijn verzacht dat ‘extra’ budget wel 
het leed. 

 ALLES KAN BETER 
 Enfi n, niet alles is rozengeur en mane-

schijn, met andere woorden. Alle mensen 
die reeds aan bod gekomen zijn stellen zich 
vragen bij het nieuwe systeem. De vraag is 
hoe het dan wel moet. Vroeger was het al-
leszins niet beter: “Ik ga uiteraard akkoord 
met de ‘cynische’ opmerking dat het oude sy-
steem heel wat incompetentie toeliet.” zegt 
Van Loocke. 

 Lemahieu oppert dat de verantwoor-
delijkheid niet volledig bij het systeem ligt 
maar ook bij de verantwoordelijken die het 
aanwenden bij aanwervingsprocedures 
en dergelijke. “Bibliometrische parame-
ters kunnen handig zijn om sollicitanten te 
evalueren, maar weinigen halen het in hun 
hoofd om enkel daar naar te kijken.” 

 Zoals we vermeldden wordt er op ver-
schillende niveaus reeds gewerkt aan correc-

ties. De hoop is dat de situatie voor de Lette-
ren en de Rechten zal verbeteren. De meting 
zèlf is niet ideaal, maar na alle gesprekken 
kregen we het gevoel dat de voornaamste 
ergernissen betrekking houden op de imple-
mentatie ervan. Hoe die zal evolueren kan 
enkel de toekomst uitwijzen. Grote wijzigin-
gen zijn alvast niet te verwachten. 

 Laat ons na alle kritiek eindigen op een 
positieve noot. “Wat ik merk is dat er nu 
meer kansen zijn dan ooit voor jonge men-
sen om te doctoreren en dat ze dat kunnen 
doen in betere omstandigheden dan ooit te 
voren. Meer en meer collega’s trekken pro-
jectgelden aan en zien hun onderzoeksgroe-
pen groeien. Natuurlijk betekent dat dat er 
meer werk is nu dan vroeger, 15 jaar geleden, 
en de logistieke steun schiet soms wel seri-
eus tekort, maar het werk is zo veel boeien-
der geworden. En de resultaten mogen er 
zijn. Ik denk dat het aantrekken van sterke 
onderzoekers niet alleen de onderzoeksout-
put heeft vergroot maar ook het niveau van 
het onderwijs heeft verbeterd.” Wijze woor-
den van Marysa Demoor. 

 Dank aan Tim en Niels.  

Het artikel van Braeckman kan je vinden op http://

tinyurl.com/2ghetb.  

Van Loocke brengt binnenkort een boek uit met als 

titel “Het wereldbeeld van de wetenschap.” Het wordt 

een populariserend werk over de natuurwetenschap 

waarin ook de academische cultuur op de korrel 

wordt genomen.  ¶  

  SD  De publicatie- en citaatmetingen die 
nu gebruikt worden om onderzoekers te 
evalueren hadden oorspronkelijk een heel 
ander doel. Wetenschapssociologen had-
den te kampen met  observer bias  en be-
dachten manieren om wetenschappelijke 
arbeid te bestuderen zonder de nevenef-
fecten. Ziehier: de bibliometrie. 

 Parallel daarmee ontwikkelde men in 
de jaren zestig de technologie die citatie-
indexen en andere goochelarij mogelijk 
maakte, met nog een ander doel dan de 
sociologen, namelijk om het onderzoekers 
makkelijker te maken om zich in te werken 
in het vakgebied. Wie zijn de belangrijke 
mensen, op welke publicaties steunen ze, 
en met wie werken ze samen? De stap van 

oriëntatie naar een prestatiemaat kon dan 
ook niet lang uitblijven. 

 Niets voor niets geldt ook hier: Euge-
ne Garfi eld, de bedenker, richtte al gauw 
een privébedrijfje op, dat uiteindelijk het 
Institute for Scientifi c Information is ge-
worden. Datzelfde instituut, nu deel van 
Th omson, zorgt nog altijd voor het gros 
van de data die universiteiten en de over-
heid hanteren. 

 Een aandachtige lezer zal opgemerkt 
hebben dat onopvallend onderzoek (de 
wens van de sociologen) en een zeer opval-
lende prestatiemaat (de wens van overhe-
den en administraties) elkaar uitsluiten. 
 Dikke pech  voor de sociologen. 

 “Scoren en scorekeeping in de humane weten-

schappen” van prof. em. Marc De Mey behandelt 

uitgebreid de geschiedenis van de bibliometrie en 

de gebreken ervan als kwantitatieve maat.  PDF  op 

http://tinyurl.com/yswyut  ¶  

HET VERHAAL ACHTER 
DE BIBLIOMETRIE



8          SCHAMPER 457 www.schamper.be 

WETENSCHAP

 Hoopvolle berichten bereiken af en 
toe onze oren. Zo kwam er onlangs een 
vaccin op de markt dat vrouwen preven-
tief beschermt tegen de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker. 

 WANNEER JE CEL-
LEN ONTSPOREN  

 Met 700 tot 800 nieuwe gevallen per 
jaar is baarmoederhalskanker de vijfde 
frequentste kanker bij vrouwen in België. 
Baarmoederhalskanker wordt veroor-
zaakt door bepaalde types van het Hu-
maan Papilloma Virus ( HPV ). Velen her-
inneren zich vast het dampende vriesvat 

dat je met een schreeuw verloste van die 
vervelende wrat. De dader was een van 
de meer onschuldige varianten van dit 
virus. Een twintigtal andere gevaarlijke 
types zijn echter in staat om kankers te 
veroorzaken. Ze kunnen de slijmvliescel-
len op de overgang van baarmoederhals 
naar -mond aanzetten tot afwijkende 
groei. Meer dan 90% van de besmetten 
slaagt erin om dit virus binnen het jaar 
te verslaan zonder schade. Wanneer je 
lichaam het virus niet de baas kan blijft 
het een lange tijd in je lichaam met risico 
op kankervorming. Deze evolutie komt 
voor bij 0,7 % van de besmette vrouwen 
en verloopt vaak bijzonder traag, waar-

door symptomen soms tien tot vijftien 
jaar na besmetting de kop opsteken.  

  HPV  REIST MET JE MEE 
 Het  HPV -virus verspreidt zich vlot via 

de huid en genitaal contact. Condoomge-
bruik vermindert de kans op besmetting 
maar biedt geen volledige bescherming. 
Eenmaal besmet staat je lichaamsaf-
weer er alleen voor want er bestaat geen 
afdoende behandeling tegen het virus. 
Wetende dat 60 tot 70% van de seksueel 
actieve bevolking in de loop van hun le-
ven met een van de hoogrisico-types voor 
baarmoederhalskanker besmet wordt, 
lijkt preventieve bescherming geen over-
bodige luxe.  

 HOERA VOOR DE FARMACEUTICA 
 Jarenlang vormden een driejaarlijkse 

screening van uitstrijkjes en wegname 
van afwijkend weefsel de enige wapens in 
de preventie van baarmoederhalskanker. 
Voorkomen is echter beter dan genezen, 
zo moet ook de farmaceutische industrie 
gedacht hebben. Onder de prikkelende 
namen Gardasil en Cervarix bracht men 
sinds kort twee vaccins tegen  HPV  op de 
markt. Voorlopig bieden zij volledige be-
scherming tegen de types 16 en 18, samen 
verantwoordelijk voor meer dan 70% van 
alle baarmoederhalskankers. Ook enkele 
andere types worden geweerd, wat de 
doeltreff endheid op 80 % brengt; Garda-
sil beschermt bovendien tegen HPV6 en 
11 waardoor de kans op overdracht van 
genitale wratten verlaagt. 

  DDP   Lieven Scheire  is een ridder 
met een nobele strijd:  fysica  als een 
smakelijk toetje aan het gewone volk 
opdienen. De wetenschapsredactie van 
dit blad kan dergelijke initiatieven al-
leen maar aanmoedigen,  aangezien 
we voor dezelfde zaak vechten. Al jaren 
proberen wij de gewone stervelingen 
uit naastenliefde mee te laten genie-
ten van de  wondere wereld van de 
wetenschap , terwijl we tegelijkertijd 
de aandacht van de echte scientists (of 
‘saaientists’ voor tegenstanders) probe-
ren te bewaren. Wat onze adoratie voor 
Scheire nog versterkt, is het feit dat hij 

uit eigen stal komt: enkele jaren gele-
den voltooide hij zijn Bachelor in de 
Fysica en Sterrenkunde op de Ugent. 

 Komiek Lieven Scheire heeft de we-
tenschap nooit defi nitief vaarwel ge-
zegd. Vandaag komt hij op de proppen 
met  ‘Lieven Scheire in zijn element’ , 
een brok vulgariserende literatuur voor 
dummy’s, maar daarom niet minder 
aangenaam om lezen. Indien u een ge-
mis voelt aan kwantummechanica en 
relativiteitstheorie in uw trieste, mens-
wetenschappelijke bestaan: snel naar 
de boekhandel en kopen maar! Voor 
de wetenschappers onder u: uw cursus 
is een beter naslagwerk, maar als u de 
natuurkunde tussendoor iets zoeter en 
sappiger gepresenteerd wil krijgen, dan 
is Scheire’s nieuwste worp zeker een 
aanrader!  ¶  

ZI
E!

EEN PRIKJE VOOR JE BAARMOEDER

Margot Van Cauwenberge

FYSICA IN EEN 
ZOET SAUSJE
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T  WW  Jubelt en juicht, want de UGent 
scheert internationaal weer hoge top-
pen. Dit keer met  Gabriëlle De Lan-
noy , een onderzoekster die verbonden 
is aan het Laboratorium voor Hydrolo-
gie en Waterbeheer van de UGent. Zij 
kaapt namelijk een felbegeerde  prijs  
voor jonge onderzoekers  weg van de 
 Wereld Meteorologische Organi-
satie . Dit is een historische prestatie, 
want het is slechts de tweede maal 
dat een Belgische onderzoeker ermee 
gaat lopen. De uitreiking werd gevierd 
met een feestelijke plechtigheid in het 
Koninklijk Meteorologisch instituut te 
Ukkel. 

 Nog meer prachtig nieuws, dit keer 
op linguïstisch gebied: in de vakgroep 
Afrikaanse Talen en Culturen wordt 
wel degelijk gewerkt! Het bewijs: prof. 
 Mena Lafkoui , verbonden aan die 
vakgroep, heeft een  taalatlas  gemaakt 
van verscheidene  Berbervariëteiten ; 
dat zijn de talen en dialecten die door 
de gelijknamige bevolkingsgroep in 
Noord-Afrika gesproken worden. Ge-
interesseerden konden op 8 november 
om 20u naar een debat-colloquium 
gaan dat de materie behandelde, maar 
zijn nu helaas te laat.  Better luck next 
time.  

 Voor wie lijdt aan een hardnekkige 
depressie en niet zoveel geld heeft: 

voortaan is zelfmoord niet langer de 
enige uitweg. Een nieuwe behande-
lingswijze, genaamd  Vagus Nerve 
Stimulation  ( VNS ), kan de ziektekos-
ten aanzienlijk verminderen. Tot dat 
besluit kwamen UGent prof.  Lieven 
Annemans  en zijn team van gezond-
heidseconomen.  VNS  wordt al langer 
met succes toegepast bij epilepsiepa-
tiënten, maar recentelijk werd aange-
toond dat de techniek ook bij zware de-
pressies goede resultaten kent. Lieven 
Annemans en zijn team stortten zich 
onmiddellijk op een kosten-batenana-
lyse en kwamen, na rigoureus rekenen, 
tot een positief resultaat. 

 Veel mensen vragen zich al heel hun 
leven af hoe het kan dat tandpasta ge-
streept uit de tube komt. Bij deze volgt 
het verlossende antwoord. Als voor-
beeld nemen we witte tandpasta met 
rode strepen. In zo’n tube zit vooraan 
een klein beetje rode tandpasta en ach-
teraan veel witte. Een buisje met gaat-
jes in is vastgemaakt aan de opening 
van de tube en mondt achteraan uit in 
de witte tandpasta. Als je op de tube 
duwt komt er vooral witte tandpasta 
in het buisje. Via de gaatjes dicht bij de 
opening wordt dan nog een beetje rode 
toegevoegd, hetgeen voor de strepen 
zorgt.  ¶  

 LAAT DIE SPUIT MAAR KOMEN? 
 Voor sommigen is het woord kanker 

al voldoende, bij anderen rijst toch twij-
fel. Of al die vaccinaties wel nodig zijn? 
Lijkt seks je een onzedige bedoening en 
 HPV  een prima straf voor al die onkuise 
sloebers, dan mag je op beide oren sla-
pen zonder spuit. Ook hevige fans van 
Darwin en strikte vegetariërs, ervan 
overtuigd dat virussen ook een recht van 
bestaan hebben, raden wij vaccinatie ten 
zeerste af. Wie seksueel actief is, rookt, 
een verzwakte afweer heeft en niet graag 
risico loopt om besmet te worden kan 
overwegen zich te laten vaccineren. De 
Belgische overheid schaart zich onder-
tussen achter een groots vaccinatieplan. 
Een uitgebreide mediacampagne en een 
ruime terugbetaling (31,80 euro ipv 390) 
moet meisjes van 12 tot 15 jaar moti-
veren de stap te zetten. Men richt zich 
hierbij op jonge meisjes omdat hun kans 
op eerder contact met  HPV  lager is en 
de doeltreff endheid van het vaccin het 
hoogst is als er nog geen seksueel con-
tact heeft plaatsgevonden. 

 SOLIDAIRE JONGENS  
 Heren, als u denkt dat u veilig bent 

zonder baarmoeder dan slaat u de bal 
mis.  HPV  speelt immers op een nog on-
opgehelderde manier mee bij zeldzame 
kankers van penis, anus, mond en keel. 
In tegenstelling tot enkele andere landen 
wordt inenting van mannen, zowel om 
hun eigen veiligheid te bewaren als om 
een bron van overdracht te voorkomen, 
nog niet aanbevolen in België.  ¶  
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 Eind deze zomer stond het in alle kranten: 
volgens een enquête van het wetenschaps-
magazine Eos is de wetenschappelijke ken-
nis van de Belgische jongeren, maar ook van 
de burger in het algemeen, bedroevend laag. 
Zo weet 85% van de jongeren tussen 18 en 24 

volgens dat onderzoek niet eens waar het 
gat in de ozonlaag boven zweeft. 

 Die conclusie strekt tot verbazing, aange-
zien er in België toch heel wat universitair 
onderzoek aan de gang is. Eén van de pro-
blemen is natuurlijk dat de resultaten van 

dat onderzoek niet gemakkelijk doorsijpelen 
naar de rest van de samenleving. Een docto-
randus kan trots zijn op zijn A1-publicatie, 
maar zelfs de kans dat studenten ervan ho-
ren is nihil. Laat staan dat het onderwerp 
ter sprake komt tijdens het familiediner op 
kerstdag. Daarvoor moeten de onderzoeks-
resultaten eerst opgenomen worden in de 
populairwetenschappelijke lectuur, al is 
zelfs dat nauwelijks een garantie dat men-
sen ermee in contact komen. 

 Niettemin wil de UGent graag haar steen-
tje bijdragen aan een betere kennis van de 
wetenschap in Vlaanderen. Daarom wor-
den vanaf volgend jaar een aantal projecten 
van Gentse professoren gesubsidieerd, in 
de hoop dat ze op die manier het volk wat 

Om de wetenschappelijke kennis van de man in 
de straat te stimuleren, trekt de UGent geld uit 
voor enkele maatschappelijk relevante projecten. 
De onderwerpen komen uit alle hoeken van de 
universiteit.

WETENSCHAP VOOR HET VOLK
Bert Dobbelaere
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 De pil kan je geslachtsdrift verlagen. Iek! 
Het Centrum voor Seksuologie en Gender-
problematiek van het UZ Gent zag in dat 
verontrustende nieuws een interessant 
onderzoeksobject. De studie onderzoekt 
bij 100 heteroseksuele en 100 lesbische 
vrouwen (allen tussen 18 en 45 jaar) in een 
vaste partnerrelatie de eff ecten van ver-
schillende contraceptiva op het vrouwelijk 
seksuele verlangen. Hiervoor wordt aan 
elke deelneemster gevraagd om achtereen-
volgens drie verschillende producten te ge-
bruiken, telkens voor een periode van drie 
maanden. Het gaat hierbij om de combina-
tiepil Mercilon, de vaginale Nuvaring en de 
minipil Cerazette. 

 HORMONALE CONTRACEPTIE 
 De studie is deels voortgevloeid uit de 

licentiaatsthesis van  Els Elaut . Deze psy-
chologe en seksuologe aan het UZ Gent 
stelde daarin vast dat vrouwen met een ho-
gere testosteronspiegel een sterker libido 
hebben. Naar aanleiding van deze bevin-
dingen én omdat er na 40 jaar onderzoek 
nog steeds geen eenduidige resultaten 
voorhanden zijn, startte zij met dit onder-
zoeksproject in het kader van haar docto-
raat. 

 Het lijkt misschien vreemd dat de stu-
die zich ook richt tot lesbische koppels, 
aangezien zij geen contraceptie hoeven te 
gebruiken. Volgens  Els Elaut  is dit echter 
perfect normaal. “De redenen waarom dit 
onderzoek zich eveneens richt naar lesbi-
sche vrouwen zijn dubbel. Enerzijds is het 
zo dat zij zeer vaak over het hoofd worden 
gezien in seksuologisch onderzoek. Men 
bevraagt er enkel heteroseksuele vrouwen 
waardoor de vraag of conclusies rond he-
teroseksuele vrouwelijke seksualiteit door 
te trekken zijn naar lesbische seksualiteit 

niet steeds goed te beantwoorden blijkt. 
Anderzijds toont de dagelijkse praktijk dat 
seksuele oriëntatie geen enkele rol speelt 
in het voorschrijven van contraceptie door 
gynaecologen of huisartsen, bijvoorbeeld 
voor pijnlijke of hevige maandstonden of 
voor het regelen van je cyclus. Het leek ons 
dan ook maar logisch om alle vrouwen die 
in het dagelijkse leven contraceptie voor-
geschreven kunnen krijgen in ons onder-
zoek te betrekken.” 

 Niet enkel dit hiaat werd opgevuld, zo 
zijn ook de partners bij het onderzoek be-
trokken én de uit te testen contraceptiva 
zijn nauwkeurig geselecteerd. “De keuze 
voor deze drie producten werd zeer zorg-
vuldig overwogen. Ten eerste laat deze 
keuze toe producten te vergelijken met een 
verschillende samenstelling. Ten tweede 
hebben ze een heel andere toedienings-
wijze.” 

 BABYBOOM? 
 Wie net als ons de baby’s al in het rond 

zag vliegen, kunnen we geruststellen. Het 
protocol werd vooraf nauwkeurig uitge-
dacht en alle deelneemsters hebben dui-
delijke gebruiksinfo gekregen, zodat de 
contraceptieve werking niet in het gedrang 
komt. Ook andere risico’s zijn uitgesloten, 
behalve dan de gebruikelijke neveneff ec-
ten die kunnen optreden bij het gebruik 
van hormonale contraceptiva. 

 Ander onderzoek van de UGent heeft re-
cent uitgewezen dat langdurig gebruik van 
de pil tot aderverkalking kan leiden. Als 
dus ook de resultaten van de huidige studie 
tegenvallen, moeten we onze mening over 
de pil toch eens drastisch herbekijken. 

 Meer info en resultaten van reeds gevoerd onder-

zoek: www.koppelonderzoek.be en www.pubmed.

org  ¶  

"VANAVOND NIET SCHAT, MIJN 
PIL BEGINT TE WERKEN."

Van oesters en asperges krijg je ‘goesting’, maar 
de pil zou wel eens een heel ander effect kunnen 
veroorzaken.

Marjolein Roelandt

kunnen bijbrengen over verschillende we-
tenschappelijke onderwerpen. Volgens rec-
tor Paul Van Cauwenberge gaat het immers 
om thema’s die niet genoeg reguliere onder-
zoeksactiviteiten bevatten om via de nor-
male kanalen gefi nancierd te worden, maar 
die wel aantrekkelijk zijn voor een groot pu-
bliek en een maatschappelijke meerwaarde 
kunnen bieden. Daarom wordt er dit jaar al 
400.000  EUR  voor uitgetrokken, een bedrag 
dat in de toekomst zal oplopen tot een half 
miljoen euro. 

 De projecten waarvan sprake zijn erg 
divers en overspannen zowat het volledige 
wetenschappelijke spectrum van de univer-
siteit. Zo zal bijvoorbeeld de volkssterren-
wacht Armand Pien  (zie Schamper 440; red)  
uitgebreid worden om het populaire begrip 
van sterrenkunde te verbeteren. Maar ook fi -
losoof Johan Braeckman, beter bekend als de 
Vlaamse Richard Dawkins, krijgt geld van de 
universiteit om de burger wat bij te brengen 
over de evolutietheorie. Hoewel we in Vlaan-
deren niet meteen overrompeld worden door 
creationisten of voorstanders van Intelligent 
Design, blijkt het wérkelijke begrip van deze 
bij wijlen erg subtiele theorie immers toch 
tegen te vallen. Het identifi ceren van ‘survi-
val of the fi ttest’ met het recht van de sterk-
ste, is maar één voorbeeld van de vele foute 
veronderstellingen die de ronde doen. 

 Wie een broertje of zusje heeft met inte-
resse voor chemie, kan zich dan weer ver-
heugen op het project “Chemie@UGent” van 
Katrien Strubbe. Hierbij worden klassen uit 
het middelbaar onderwijs uitgenodigd om te 
experimenteren rond brandstofcellen, zeep, 
groene energie en waterzuivering. De naam 
Chemie@UGent mag dan al geforceerd hip 
zijn, alles is natuurlijk beter dan het voor-
stel van Gita Deneckere: “August Vermeylen 
(1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele 
sociabiliteit rond de Gentse universiteit tij-
dens het fi n de siècle en interbellum”. Vol-
bloed historica, hoe kan het ook anders. 

 Niet dat het ganse project voor studenten 
aan de UGent veel verschil zal maken, een 
occasionele “hebt gij daar les van?” van geïn-
teresseerde familieleden daargelaten. Voor 
wie niettemin erg nieuwsgierig is: de offi  ci-
ele start van de projecten is gepland voor 
het eerste kwartaal van 2008. Ongetwijfeld 
zal er rond die tijd wat media-aandacht aan 
besteed worden, dus hou gewoon je televi-
sieschermen en kranten in de gaten.  ¶  
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 CONTRABASSEN EN KONIJNEN 
 Van  15 tot 17 november  kan je gaan 

kijken naar een muziektheaterstuk met 
de ietwat vreemde titel:  Madamme Ro-
sa’s Harlem Palace & Konijne lijm . Een 
tijdreis maken naar de ziel van de olifant 
der vioolfamilie, zo klinkt het. Of met an-
dere woorden: 5 contrabassisten bijeen 
zetten en eens kijken wat voor vonken dat 
geeft. Multicultureel en multidisciplinair 
(theater, muziek én dans), meer moet dat 
niet zijn. Met de  Norbertijnenkapel  als 
decor duff el je je best warm in, het zal wel 
zijn charme hebben zeker. 

 CAPITOLE 
 Ook de  Capitole  draait weer op volle 

toeren, met een herfstprogramma om U 
tegen te zeggen.  Geert Hoste  komt de 
volgende 2 maanden met de regelmaat 
van de klok op bezoek en  Cabaretten 
2008  is ook weer in aantocht (met onder 
andere De Nieuwe Snaar, Bert Kruismans 
en Alex Agnew). Bovendien steken Zohra 
en de haren op  22 november  Vlaamse 
kleinkunstklassiekers in een exotisch 
jasje in  Coast 2 coast .   

 KLUPARTISTIK 
 Een nieuwe vzw is opgestaan,  KlupAr-

tistik  genaamd. Om hun geboorte te vie-
ren, organiseren ze op  23 november  een 
cultureel verantwoord feestje. Place to 
be is Chinastraat 20, in een fabriekspand 
nota bene. In de toekomst staat deze 
groep jongeren garant voor audiovisuele, 
muzikale, fotografi sche, dans- en andere 
evenementen, en hou de KlupArtNights 
ook maar in de gaten.   

 RUSSISCHE KETTERS 
 Wie altijd al heeft willen weten hoe het 

nu feitelijk zit met de  volksmagie in de 
Russische heiligencultus , heeft geluk! 
Op  27 november  organiseert onze ei-
genste UGent een lezing hieromtrent. Die 
kadert in een reeks wekelijkse dinsdagle-
zingen van het  CSCT  (Centrum voor de 
Studie van Christelijke Tradities). Om je 
vrienden te overbluff en met je onmete-
lijke kennis over Russische religie kom je 
best naar het   KANTL  , Koningstraat 18. 

 SEKS 
 Soa’s, aids, ongewenste zwangerschap-

pen,  WOEHOEW ! De  Vooruit  zag er een 
avondje debatteren in.  Seks… in tijden 
van risico’s  nodigt onder andere Muriel 
Scherre (wie anders?), Renske De Greef 
en Wim Oosterlinck uit en, oh ja, ook nog 
een paar échte specialisten. Dat alles op 
 28 november , gratis en voor niets in de 
balzaal. Laat het je vooral geen slapeloze 
nachten bezorgen, of net wel?  

 PLATENBEURS 
 Verder kan je ook nog gaan snuisteren 

tussen de platen en cd’s,  25 november  
in het   ICC  . Het is niet alleen de grootste 
 platenbeurs  van België, daarenboven 
krijg je aan de ingang een van de groot-
ste hitschijven uit onze  vaderlandsche  ge-

schiedenis gratis aangeboden: de single 
 Ene mee hesp / Stooge blues  van  Big Bill ! 

 WILD VLEES 
 Tot slot nog op bezoek  Bij de Vieze 

Gasten . Collectief Bloedgroep presen-
teert er van  21 tot 25 november  hun 
jazztheaterproductie. In  Wild vlees  
wordt er getafeld met een bende gewezen 
Romeinse slaven.  “Alleen wie rijk is wordt 
gerespecteerd” , aldus hun leuze, het is 
maar dat je ’t weet.  

 Alles toch eens verifi ëren? Volledig overtuigd?   

www.vanzilverpapier.be   

www.capitole.be   

www.klupartistik.be   

www.csct.ugent.be/lezingen   

www.vooruit.be   

www.kdx.be   

www.bloedgroep.be  ¶  

Sanne Huysmans
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  JB  Het verhaal van deze fi lm wordt ver-
teld vanuit het standpunt van Alex, een 
vijftienjarige die een gebeurtenis in Pa-
ranoid Park (het beroemde Burnside ska-
tepark van Portland, Oregon, kreeg zijn 
onheilspellende naam van de plaatselijke 
jeugd) probeert te verwerken door zijn 
relaas neer te pennen. Op een avondje uit 
op die beruchte plek, raakt hij immers on-
gewild betrokken — hoe en wat er precies 
gebeurde, komen we pas na geruime tijd 
en met mondjesmaat te weten — bij de 
dood van een nachtwaker. 

 “Het spijt me dat ik de gebeurtenissen 
een beetje door elkaar haal,” horen we 
hem zeggen op de voice over, “ik ben nooit 
zo goed geweest in creatief schrijven.” 
Vervolgens wordt de fi lm opgebouwd uit 
niet-chronologische fl ashbacks, die uit-
stekend de extreme toestand van verwar-
ring weergeven waarin het hoofdperso-
nage verkeert.  

 Na Elephant (2003) werkt  Van Sant  
in zijn laatste langspeler opnieuw samen 
met een cast grotendeels bestaande uit 
onervaren, jonge acteurs (ditmaal wer-
den ze bijna allemaal gecast via  MySpace ). 
Gus Van Sant slaagt er zo in om niet al-
leen door te dringen tot de psyche van 
een jeugdcultuur, maar vooral om perfect 
de gevoelswereld van een puberende tie-
ner tot uiting te brengen. Van Sants nieu-
we cameraman Christopher Doyle (die 

na een vijftienjarige samenwerking met 
regisseur en Hongkonger Wong Kar Wai 
nieuwe horizonten verkent) schiet dan 
ook enkele prachtige beelden (de sierlijk-
heid waarmee zijn camera de skatende 
jongeren in Paranoid Park volgt!), maar 
het is uiteraard vooral de regie van Van 
Sant die het grote verschil maakt.  

 De regisseur drukt een zeer persoon-
lijke stempel op de fi lm, die doet den-
ken aan zijn fi lms ‘Gerry’, ‘Elephant’ en 
‘Last Days’: zeer korrelige en vervormde 
beelden, waarvan sommige geschoten 
in tv-formaat (zoals enkele scènes in het 
Burnside skatepark), afgewisseld met 
prachtige beeldcomposities (de momen-
ten waarop Alex zijn verhaal in de na-
tuur neerschrijft). Bovenop deze beelden 
drapeert hij vaak een contrastrijk klank-
tapijt, dat ofwel bestaat uit gesamplede 
of versterkte geluiden, of uit een sound-
track die wel vreemd overkomt binnen de 
context van de fi lm, maar tegelijk perfect 
lijkt te passen bij het fragment. Als deze 
twee (het visuele en het geluidstechni-
sche) op bepaalde momenten culmine-
ren, ontstaan er prachtige scènes, waar-
van bijvoorbeeld de volgende een mooi 
voorbeeld is; na het gebeurde neemt Alex 
een douche en terwijl de vallende drup-
pels klinken als mokerslagen en het beeld  
plots zeer donker wordt, probeert de jon-
ge skater opnieuw in het reine te komen 
met zichzelf.  

 Een dijk van een fi lm.  ¶  

  HDD  Stel: je verliest een wedden-
schap met je vriendin en moet haar 
bijgevolg trakteren op een etentje. Na-
dat zij vriendelijk bedankt voor een 
bezoekje bij Julien, Anna, Luigi of Mo-
hammed, moet je willens nillens op 
zoek naar een andere optie. Uiteraard 
wil je je niet blauw betalen – ZO graag 
zie je haar nu ook weer niet. Een gulden 
middenweg dan maar. En die dient zich 
aan onder de vorm van de Epsilon. 

 Een eerste voordeel van deze keet 
ten aanzien van voornoemde snack-
bars is dat het eetgebeuren zich af-
speelt vanuit een gezeten toestand. Een 
warme en droge gezeten toestand dan 

nog wel. Ook merken we een vlotte be-
diening en een ‘epicuristische’ patron. 
De uitgebreide menukeuze maakt het 
compleet: de klassieke ‘betere snacks’ 
gaande van lasagne tot steak-friet. Je 
vriendin zal dus vast haar gading vin-
den, hetgeen een mooie surplus met 
zich meebrengt: het nuttigen van de 
maaltijd gebeurt in vredelievende om-
standigheden. De Epsilon is dus ideaal 
voor de student die eens iets speciaal te 
vieren heeft, maar daarbij niet tè diep 
in de zakken wil tasten. Of je kan het 
aanwenden als handig excuus tegen-
over je ouders waarom er zo’n groot 
deel van je maandbudget naar ‘eten en 
drinken’ gaat. 

 Restaurant Epsilon, St-Amandsstraat 118  ¶  

PARANOID PARK

EPSILON
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DE VOORUIT: VAN FEL ROOD 
TOT BONTGEKLEURD

  SH  Gentse trots, feestpaleis en multi-
functioneel kunstencentrum. Redenen 
genoeg om incognito een groep  Kurtriek-
se  gepensioneerden te vervoegen tijdens 
een geleide rondleiding door de Vooruit. 

 De gids sprak vol lof, doch ietwat opti-
mistisch over de 11 verdiepingen — ter-
wijl de “Being John Malkovich”-gewijze 
aanduiding “7½” soms toch gepaster zou 
zijn — en 367 ruimtes. Terwijl we echter 
gehoopt hadden de vele geheime kamer-
tjes te ontdekken, deden we voornamelijk 
de bekende zalen aan. De ruimte die na 
2 jaar renoveren achter een kast ontdekt 
werd en volgestouwd bleek met instru-
menten van de fanfare, werd dus niet be-
zocht. Niettemin kwamen er enkele leuke 
wetenswaardigheden aan het licht. Wist 
je bijvoorbeeld dat de bouw van de socia-
listische tempel vertraging opliep door — 
wat anders! — de vele stakingen? Dat in 
’44 de Geallieerden hun dagelijks partijtje 
basket kwamen spelen in de Domzaal. Of 
dat het loodglas van de Th eaterzaal de 
eerste noten van de Internationale bevat 
(welke onze senioren spontaan aanhie-
ven).  

 En de rol van de Gentse student en 
Alma Mater? Wel, in ’81 werd een verkrot-
te Vooruit gered door een fotoboek van 2 
studenten, de stad ging meteen over tot 
investeringen. En ook de UGent strooide 
al met geld voor nieuwe technologieën. 

Met één druk op de knop openen nu alle 
branddeuren, hoe hip! En wat dan met de 
Concertzaal, die evolueerde van fi lmzaal 
tot Duitse stallen, vervolgens tot vuilbak 
en rattentehuis. Nu, hersteld in haar oude 
glorie, lokt ze allerlei ander ongedierte 
met grootschalige studentenfuiven. 

 Maar vooral de inspanning van een 
rectoraat-medewerkster is niet te onder-
schatten. Piet, een sympathieke senior die 
liever de lift nam, verdwaalde onderweg. 
De deuren van de Vooruit durven al eens 
een beveiliging hebben, waardoor je wel 
binnen maar niet buiten raakt. Zijn doch-
ter legde het eindje vanaf het rectoraat 
hollend af met gsm in de hand. Aldus ging 
de gids met een hoop gepensioneerden in 
zijn zog, op zoek naar de vermiste, uitein-
delijk bevrijdden we hem van het derde 
balkon van de Th eaterzaal. Eind goed, al 
goed.  ¶  

    “Since 1969” luidt het onderschrift van het 
uithangbord van de Gentse  Music Mania . Al 
zo lang kwam menig muziekfanaat hier aan 
zijn trekken. Maar zelfs met zo’n reputatie 
kon de winkelketen het hoofd niet boven wa-
ter houden. Begin 2007 sloot de vestiging in 
Brussel en al gauw zouden die in Kortrijk en 
Gent volgen. Voortaan zouden liefhebbers 
van de fi jnere rock en dance noodgedwongen 
elders hun aankopen moeten doen.  

 Medewerker  Ron van Maanen  verdui-
delijkt voor ons de omstandigheden waarin 
het faillissement van Music Mania nu precies 
verlopen is: “Voor de gemiddelde klant is het 
van de ene dag op de andere gebeurd. Voor 
ons was het natuurlijk veel langer bezig. Tot 
de zomer van vorig jaar hoopten we dat het 
nog zou lukken op de manier waarop we be-
zig waren. In januari ging dan de vestiging in 
Brussel dicht, aangezien het huurcontract 
daar ten einde liep. Op dat ogenblik had je 
nog enkele gemotiveerde mensen die er mee 
door gingen, terwijl anderen al elders werk 
gingen zoeken. Maar op een gegeven moment 
moesten we het toch opgeven.” 

 GEEN GELD MEER VOOR MUZIEK 
 Music Mania is overigens niet de enige pla-

tenwinkel in Gent die de afgelopen jaren zijn 
deuren sloot: Pyrrhus en Mister Moonlight 
waren een gelijkaardig lot beschoren. Het fe-
nomeen van sluitende platenzaken beperkt 
zich natuurlijk niet tot Gent alleen: “Eigenlijk 
ligt de ganse muziekindustrie op zijn gat. Het 
downloaden op zich is niet de voornaamste 
oorzaak waarom het slecht gaat. Het heeft 
vooral te maken met de platenmaatschappij-
en die er nog een werkwijze op na houden van 
in de jaren ’70.” Bovendien lijken de studen-
ten, die toch een groot deel van het klanten-
bestand uitmaakten, zich niet langer exclusief 
met muziek bezig te houden: “Vroeger zag je 
echt veel onbekende gezichten in de winkels 
bij de start van een nieuw academiejaar, maar 
dat is voorbij.” 

 HEROPENING? 
 Op de vraag of Music Mania ooit nog écht 

zal heropenen, krijgen we een voorzichtig 

Simon Leenknegt

"DE GANSE MUZIEKINDUSTRIE LIGT OP ZIJN GAT." 
WAAROM MUSIC MANIA NIET MEER IS
Een uitgestorven etalage vol afgebleekte elpeehoezen. Dit desolate beeld beheerst 
sinds april de hoek van de Bagattenstraat met de Sint-Pietersnieuwstraat.

antwoord: “Laat ons zeggen dat er nog een 
deur op een kier staat. Het is niet uitgeslo-
ten dat we zouden gaan samenwerken met 
andere muziekwinkels. Maar ik zie de Music 
Mania zoals ze nu is — drie verdiepingen vol 
muziek — niet heropenen. Het moet veel 
meer renderen. Voor de ‘clear-out sale’ gaan 
we in ieder geval heropenen rond eind no-

vember. Dat is momenteel het belangrijkste. 
Het zal zeker interessant zijn voor de klant, 
want we gaan uitpakken met serieuze kor-
tingen. Als de uitverkoop uiteindelijk mee-
valt, vergroot dat natuurlijk de kansen dat 
we echt gaan herbeginnen. Maar daar moet 
nog goed over nagedacht worden.”  ¶  



m e t  d e  s t e u n  v a n  d e  V l a a m s e  G e m e e n s c h a p ,  S t a d  G e n t  e n  d e  P r o v i n c i e  O o s t - V l a a n d e r e n

internationale topmusici en jong talent brengen verrassende concerten 
akoestische & live elektronische muziek, muziekrobotorkest, audio-art 

22.11  <M&M> robotorkest (performance & bewegingsgestuurde muziekrobots)

29.11   Elements of Sci-Fi  (musique concrète, ambient, live elektronica)

05.12  Duo Fibonacci  (hedendaagse composities voor viool en cello)

11.12  Trio Scordatura   (zang, altviool, klavier)

19.12  <M&M> robotorkest (performance & bewegingsgestuurde muziekrobots)

dlp

wekelijkse concerten met ongehoorde muziek

Logos  Tetraëder                

B o m a s t r a a t  2 6 - 2 8   9 0 0 0  G e n t

http :// logosfoundat ion.org
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 Wat is er voor u zo speciaal aan Gent?  

 Gent is natuurlijk een heel bijzondere 
stad, er hangt een heel bijzondere sfeer. Ik 
ben hier ook geboren en getogen en ik hou 
mij veel bezig met historische Gentse liedjes, 
waarvan ik er al veel van onder het stof ge-
haald heb. Denk maar aan “Koevoet es beter 
dan boelie”, zo’n typisch lied van de Gentse 
arbeiders, toen die in opstand kwamen te-
gen de uitbuiting door de textielbarons.  

 In 1970 begon u met de Gentse Feesten op 
Sint-Jacobs…  

 Toen ik klein was, waren de Gentse Fees-
ten nog een grote bedoening, maar lang-
zaamaan verwaterden ze tot een soort ker-
mis. Er kwam bijna geen volk meer op af, de 
Feesten waren op sterven na dood. Doordat 
ik actief was binnen de mei ’68 beweging, 
had ik de studenten op mijn hand, en ook de 
derde leeftijd kreeg ik mee doordat ik liedjes 
uit hun tijd speelde. Zo werden de Gentse 
Feesten al snel weer een succes.  

 Hoe voelt het om met ’t Vliegertje een soort 
Gents volkslied te hebben?  

 De mensen denken altijd dat ik dat num-
mer zelf geschreven heb, maar het bestaat 
eigenlijk al van voor ik geboren ben. Het 
geheim ervan is volgens mij dat liedjes met 
een dubbele bodem gemakkelijk aanslaan, 
zeker vroeger. De mensen gingen toen im-
mers tot hun twaalfde of dertiende naar 
school en daarna gingen ze naar de fabriek. 
 Vree  geletterd waren ze niet, dus stak men 
een dubbele bodem in de liedjes om de aan-
dacht van het publiek erbij te houden, dan 
moesten ze lachen en waren ze weer mee.  

 U zingt vaak nummers van de 19de eeuwse 
Gentse volkszanger Karel Waeri, wat spreekt u 
daar zo in aan?  

 Eerst en vooral heeft hij geniale teksten 
geschreven, waar ook altijd een grote dosis 
schunnigheid in zat. Hij was een politieke 
zanger, maar toch was hij heel graag gezien. 
Zelfs bij de burgerij, ook al streed hij vooral 
voor een menswaardig loon voor de arbei-
ders. Hij durfde veel dingen zingen en dat 
heeft hem ook het leven gekost, katholieke 
studenten hebben hem een keer doodgesla-
gen op straat, er is ook nooit een proces van 
gekomen… De katholieken mochten toen 
eigenlijk alles, hé.  

 Ook de Romantische Vlaamse nummers 
zoals Klokke Roeland hebben natuurlijk wel 
hun charmes, maar die zijn langs de andere 
kant wel vaak katholiek geïnspireerd. Dat 
kan je natuurlijk absoluut niet zeggen van 
de nummers van Waeri. Men zei vroeger wel 

eens: “de bourgeoisie houdt het volk arm en 
de pastoor houdt het volk dom.”  

 Ook buiten de muziek bent u heel actief, zo 
bent u ooit als beeldhouwer naar India ge-
weest…  

 Mijn beroep is eigenlijk beeldhouwer en 
ik heb op een zeker moment de Staatsprijs 
voor beeldhouwkunst gewonnen. Daardoor 
kon ik een jaar naar het buitenland gaan 
en ik heb dus voor India gekozen. Ik was al 
lang bezig met die Oosterse fi losofi e en ook 
Oosterse kunst heeft me altijd al aangetrok-
ken. Dat jaar heeft een zeer grote stempel op 
mijn werk gedrukt.  

 U heeft ook meegeholpen aan de opbouw 
van de Barge (een historische Gentse trek-
schuit)…  

 Ik ben aan de Leie geboren. Van kindsaf 
heb ik op boten gezeten, dus scheepvaart 
zit er dan ook een beetje ingebakken bij mij. 

De oorsprong van de Barge ligt al lang voor 
mijn tijd, ik heb ze leren kennen door mijn 
ouders en grootouders die erover spraken. 
Deze rijkelijk versierde boten spitsten zich 
voornamelijk toe op de vaart op de Leie. De 
laatste Barge is afgebroken in 1906 en — al 
waren er wel toeristenbootjes die die naam 
gebruikten — er is er sindsdien geen nieuwe 
meer gekomen.  

 Ik was bezig met een scholingsproject 
van de  VDAB  voor kansarme langdurig 
werklozen. Mensen die vele jaren in het cir-
cuit van de kansarmoede en de langdurige 
werkloosheid terecht zijn gekomen, gera-
ken totaal ontmoedigd. Ze verliezen hun 
zelfvertrouwen en worden kwaad op de 
maatschappij. Via de kunstambacht willen 
we hen motiveren om opnieuw in de maat-
schappij te stappen.  

 De Barge is altijd al het prestigeschip van 
Gent geweest, een pronkschip van de burge-

Walter De Buck vertelt over zijn liedjes, over zijn 
rol bij de heropleving van de Gentse Feesten en 
over zijn passie voor beeldhouwen.

“OP SCHOOL ZEI IK ALTIJD DAT
NAAR ZOU WORDEN, ZOALS M

DE GENTSE VOLKSZANGER WALTER DE BUCK VERTELT OV

Foto door Laure Nuytemans

Laurens Lavrysen
Laure Nuytemans
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GENT

DAT IK KUNSTE-
MIJN PAPA.”

T OVER ZIJN KUNST 

rij eigenlijk. Doordat ze zo versierd was, 
paste ze juist zo goed in ons project, er 
was immers veel beeldhouwwerk en hout-
snijwerk aan. Ik ben heel fi er dat de her-
opbouw is kunnen gebeuren in het kader 
van socio-culturele werking, dat zijn twee 
vliegen in een klap. Verder is het ook goed 
dat we zo mensen weer kunstambachten 
aanleren.  

 We hebben hier een enorm patrimo-
nium van historische gebouwen, terwijl 
de oude ambachten niet meer aangeleerd 
worden. Zo gaat het al meer dan dertig 
jaar, ik vind dat kortzichtig en erg. De 
oude generatie steenkappers sterft onder-
tussen uit, terwijl er geen nieuwe meer bij 
komen. Daarom moeten we voor de res-
tauratie van gebouwen mensen zoeken in 
het buitenland, waar die ambachten wel 
nog aangeleerd worden. Bij ons zeiden en-
kele heethoofdige kunstpausen echter dat 
kunst niets met ambacht te maken had: 
kunst is kunst en ambacht is verleden tijd. 
Nu zijn er gelukkig enkele projecten zoals 
de Gentse Barge, waardoor steeds meer 
mensen weer de waarde van het kunst-
ambacht leren inzien. Kunst en ambacht 
moeten elkaar niet uitsluiten, je kan toch 
geen beeld kappen zonder dat je een ha-
mer kunt vasthouden? Als ik zie dat onze 
leerlingen direct werk vinden in de sector 
van de monumentenzorg, maakt mij dat 
fi er.  

 Ziet u zichzelf eerder als een beeldhouwer 
of als een zanger?  

 Als mensen mijn beelden zien, zeggen 
ze vaak: “maar Walter De Buck, wij ken-
nen u toch als zanger, wij kennen u van 
’t Vliegertje…”. Maar dan zeg ik: “ik ben 
beeldhouwer en mijn hobby is liedjes zin-
gen.” Het soort liedjes dat ik zing, dat is 
geen beroep maar een hobby. Ik ben opge-
groeid in een artiestenmilieu — mijn vader 
was kunstschilder — het heeft er dan ook 
van kindsaf altijd al ingezeten. Op school 
vroegen ze altijd: “wat ga jij later worden?” 
En dan zei ik altijd: “kunstenaar.” “Maar er 
zijn toch zoveel kunstenaars?” “Ahja, kun-
stenaar zoals mijn papa.”  ¶  

REINAERT DE VOS NU 
OOK IN HET GENTS

DE GENTSE SOSSETEIT VIERT HAAR 25-JARIG BESTAAN
 De ‘Gentsche Sos-

seteit’ is een vereniging 
van ‘Genteneers dien 
hulder devuure wille 
doen veur hulder dialect 
in stand t’ hèwen en te 
promoten’, zoals hun 
site ons meedeelt. Naar 
aanleiding van hun 25-
jarig bestaan vertaalde 
 Eddy Levis ,  presedent  
van de Sosseteit, de vol-
le 3.469 verzen van het 
middeleeuwse dieren-
epos ‘Reinaert de Vos’ 
naar het Gentse dialect.  

 Reinaert de Vos is een 
van de bekendste verha-
len uit de geschiedenis 
van het Nederlands en het werd dan ook al 
vertaald in vele Nederlandse dialecten. Tot 
nu toe was dat echter nog niet gebeurd in 
het Gents, wat des te opmerkelijk is aange-
zien het oorspronkelijke verhaal eigenlijk 
in en rond de streek van Gent geschreven 
is. Eddy Levis merkte dit ongeveer drie jaar 
geleden op bij een bezoek aan een tentoon-
stelling over Reinaert. Na eerst een deel te 
hebben vertaald, deed hij er met het oog op 
het 25-jarig bestaan van de Sosseteit maar 
ineens alle verzen bovenop. 

 ‘Onze presedent es ne liepe vos’, zo luidt 
het bij de Sosseteit. En dat moet ook wel, 
want deze vertaling is geen gering werk. 
Maar dankzij zijn ervaring – in het onder-
wijs en als actief medewerker van vele ver-
enigingen in het Gentse – bleek Eddy Levis 
de geknipte man. Zijn vertaling blijft trouw 
aan het originele werk, dat hij als basis nam. 
De Reinaert is niet zomaar een kinderver-
haal, en zorgde in zijn tijd voor heel wat 
opschudding. Zo schuwt ook Eddy Levis 
de expliciete uitdrukkingen in de erotische 
passages niet en neemt hij ze letterlijk over. 
“Het Gentse stadsdialect is dan ook een 
beetje stouter dan de plattelandsdialecten, 
en een woord als ‘klote’ mag best wel eens 
gezegd worden”, aldus Eddy Levis. 

 Alhoewel de studenten in Gent tegen-

woordig uit zowat alle hoeken van Vlaan-
deren komen, zijn er hopelijk toch een 
aantal onder hen die belang hechten aan 
het authentieke dialect van de stad. En dat 
is ook wat de Gentse Sosseteit wil. Dat wil 
daarom nog niet zeggen dat de vereniging 
het Algemeen Nederlands niet belangrijk 
zou vinden. Maar in sommige omstandighe-
den vinden de ‘Sosseiters’ het gewoon leuk 
om in hun dialect te praten, wat zij zo veel 
mooier vinden dan   

die mengeling tussen dialect en stan-
daardtaal, de zogenaamde tussentaal. Al 
wie deze mening deelt is trouwens welkom 
bij de Sosseteit.  

 De Gentse Sosseteit is namelijk een apo-
litieke vereniging zonder winstoogmerk, en-
kel ‘veur mensche dien g’ intresseerd zijn in 
alles wa da mee dialect te moaken hee.’  

Ongeveer een jaar geleden richtte de 
Sosseteit ook een jongerenafdeling op om te 
vermijden dat de vereniging opgedoekt zou 
worden als de laatste sprekers van het Gent-
se dialect verdwijnen, een situatie die steeds 
dichterbij lijkt te komen. Als je ook je steen-
tje wil bijdragen aan de instandhouding van 
deze Gentse traditie, neem dan gerust con-
tact op met het team van de Jong Sossetei-
ters. Meer info op de website  http://www.
sosseteit.centerall.com/ .  ¶  

Francis Beeckmans
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KRINGEN & KONVENTEN

Een eigen verslagje van een geslaagde studentenactiviteit of een tip over wat zeker het berichten 

waard is? Mail schamper@schamper.ugent.be

JOUW ACTIVITEIT IN SCHAMPER

GRAVENSTEENFEESTEN
NIET ALLEEN VOOR BEESTEN!

 Al meer dan vijftig jaar komen studenten 
van heinde en verre — maar vooral van Gent 
— medio november naar het Kramersplein, 
alwaar ze een ‘ludieke’ optocht ondernemen. 
But why? 

 Om zich eens goed te bezuipen, zo lijkt 
me. Velen zullen het waarschijnlijk niet met 
me eens zijn dat dronkenlapperij de kern is 
van het studentenverenigingenbestaan. Zij 
zullen misschien zeggen: “Maar vriend, je 
vergeet de meer generische en o zo belang-
rijke smeerlapperij nog!” Het is echter een 
nuchtere vaststelling over dronkenschap dat 
een groot deel van het verenigingsleven iets 
te maken heeft met zingen en pintjes consu-
meren.  

 Ik hoor in gedachten de haters van de 
studentenverenigingen, de konventcriticas-
ters en wat nog van morele meerderheid, 
al schreeuwen met een volume dat in mijn 
hoofd langzaam aanzwelt als een Wagne-
riaans koor: “Dat zal wel weer een gratuite 
aangelegenheid zijn, met nietszeggende ex-
cuses als ‘je bent toch maar één keer jong’ of 
‘we hoeven toch niet altijd te blokken’.”  

 Velen vinden studentenfeesten niks meer 
dan beestachtige zuippartijen onder het 
mom van al te plechtige tradities. Wij, ge-
sofi sticeerd als we zijn, gaan hier niet al te 
open deuren intrappen. Evenzeer hoor ik her 
en der de verdedigers lallen, met hun schurf-
tige smoelen, de broek lekker op de hielen, 
obscene gebaren makend naar de waard. ‘An 
argument by any other means than by words 
is also an argument’, zei een gevierd fi losoof 
ooit eens. Ik, vorige week, strontzat, terwijl 

ik met mijn testes naar een of ander doods-
benauwd meisje zwaaide. Laten wij, goeie, 
brave en oerdegelijke academici, gekweekt 
op wat nooit de  ALDI  onder de universitei-
ten genoemd mag worden, eens onderzoe-
ken waar al die heisa rond dat Gravensteen 
vandaan komt. 

 De traditie begon, net zoals de schepping, 
met een grapje. Op 16 november 1949 beslo-
ten een aantal studenten om een lollige stunt 
uit te halen. Ze stormden het Gravensteen 
binnen om aldaar de boel te bezetten, met 
banieren te zwaaien en algemeen wat kat-
tenkwaad uit te halen. De politie belegerde 
het fort, maar onze dappere snorren konden 
niks doen en trommelden de oppersnorren 
van de rijkswacht op. Die sloegen het ge-
boefte alras uit elkander met hun uit de klui-
ten gewassen matrakken. Deze, in mijn ogen 
erg sofomorische (zoek het op!) gebeurtenis 
werd al vlug tot ‘de studentengrap van de 
eeuw’ omgedoopt. Wel woehaha, ladida. Om 
een extreem lang verhaal kort te maken: die 
gebeurtenis wordt elk jaar herdacht. 

 Nu weet u alles, dank is niet nodig. Al is 
de kans natuurlijk groot dat je het toch reeds 
gemist hebt eens je dit leest. Oeps. Het eve-
nement wordt overigens gesponsord door 
Rodenbach — zo wordt dat ook nog eens ge-
dronken — en ik kan het iedereen aanraden 
die er al niet naartoe gaat met zijn studen-
tenkringetje van jongens en van meisjes. 

 Woensdag 14 november om 13.00 aan het Graven-

steen/Sint-Pietersplein. Online inschrijven; Zoek het 

eens op met google!  ¶  

ERASMUS IN-
FOAVOND

  HJD  België beu? Op zoek naar een land 
waar ze wél een regering hebben? Of je wil 
gewoon een jaar alle familiefeestjes ontwij-
ken? Zak dan op donderdag 22 november 
tegen 19h30 af naar de aula in de Volder-
straat nr. 9. Daar organiseert de UGent, 
voor al zijn studenten, een infoavond over 
het ondertussen alom gekende Erasmus-
programma. 

 In de loop van de avond komen verschil-
lende thema’s aan bod. Waar je je aan kunt 
verwachten tijdens zo’n uitwisselingserva-
ring alsook de academische, administratie-
ve en linguïstische voorbereidingen die aan 
’t grote avontuur voorafgaan. Ook staan er 
enkele Erasmusstudenten paraat om hun 
ervaringen met je te delen. 

 Ben je België helemaal niet zo beu en wil 
je eens ondervinden hoe ’t is om aan de an-
dere kant van de taalgrens te wonen? Naast 
info over het ‘gewone’ Erasmusprogramma, 
wordt er ook aandacht geschonken aan het 
 Erasmus Belgica  project. Een programma 
dat onder meer studentenuitwisselingen 
aanbiedt tussen Vlaanderen en Wallonië.  ¶  

Gravensteenfeesten in '84. (c) Beeldarchief UGent



  

St. Pietersnieuwstraat 132
9000 Gent
www.escapefi tness.be

Bij aankoop van een jaarabonnement.
Niet cummuleerbaar met andere kortingen.

Exclusief voor studenten en docenten.

*Student Off Peak: toegang ma-do van 9.00u. - 17.30u. en van 20.30u. - 22.00u. 
Vrijdag doorlopend. Za en zo: 14.oou - 18.oou.

Niet op feestdagen.  Minimum duur 3 maanden + éénmalige instap van 79 euro.
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POLITIEK

 Waarom was er een Hervormingsverdrag no-
dig? 

 Toen eind jaren ’80 de grote veranderin-
gen plaatsvonden in Centraal- en Oost-Eu-
ropa, was de Europese Gemeenschap nog 
volop bezig met de interne markt te voltooi-
en. Al die landen kwamen al snel naar Brus-
sel om te zeggen dat ze lid wilden worden 
van de Europese Gemeenschap. De eerste 
reactie was toen:  wait and see . 

 Geleidelijk aan werd de druk van die lan-
den echter zo groot, dat de EU in juni 1993 
op de Europese Top van Kopenhagen voor 
de eerste keer meldde: “wij zijn bereid om 
uit te breiden.” De voorwaarden daarvoor 
waren enerzijds politiek — het respecteren 
van de democratie — en anderzijds econo-
misch, met name het hebben van een func-
tionerende markteconomie. 

 De EU legde zich ook de voorwaarde op 
dat ze zich moest aanpassen in het licht van 
de nieuwe situatie. Dat is eigenlijk de origi-
ne van het Hervormingsverdrag. De uitbrei-
dingstrein schoot na Kopenhagen op gang, 
maar de voorwaarde die de EU zichzelf had 
opgelegd werd niet vervuld, waardoor ze 
nog steeds werkte met een institutionele 
structuur die gebaseerd was op 6 lidstaten. 

 Met het Verdrag van Amsterdam heeft 

men wel een poging ondernomen om het 
besluitvormingsmechanisme aan te pas-
sen, maar dat is een groot fi asco gebleken. 
Uiteindelijk hebben we, in plaats van eerst 
ons eigen huis in orde te brengen, iedereen 
maar binnengelaten. In extremis wou men 
die structuur veranderen met de Europese 
Grondwet, maar we weten allemaal hoe 
dat is afgelopen. Het Hervormingsverdrag 
is een tweede poging, met minder ambities 
maar de kern blijft behouden. 

 Is de uitbreiding dan te snel gebeurd? 

 We zitten in een paradoxale situatie: de 
Europese Unie heeft steeds minder slag-
kracht, maar toch hopen steeds meer lan-
den om ooit lid te kunnen worden. In de 
Balkan en Oost-Europa zijn er nog tal van 
potentiële nieuwe lidstaten, die op een be-
paald moment zullen vragen om lid te wor-
den van de EU. 

 Op dit moment zijn er al onderhande-
lingen gaande met Kroatië. Ook Macedonië 
heeft een verzoek tot toetreding ingediend. 
Waarschijnlijk zullen zelfs Noorwegen en 
Zwitserland op een bepaald moment lid 
worden, omdat de druk op die landen zo 
groot is. Ze zijn nu immers al verplicht hun 
wetgeving voortdurend af te stemmen op 
die van de EU, terwijl ze als niet-lid over het 
beleid niets te zeggen hebben. 

 Er zijn nu op drie jaar tijd twaalf nieuwe 
lidstaten bij gekomen en we zijn nog niet 
aan de eindstreep. Buiten wat veranderin-
gen van zetelaantallen is er echter weinig 
veranderd. Je kan dat toch bezwaarlijk een 
verandering op vlak van besluitvorming 
noemen? Het Hervormingsverdrag probeert 
daaraan tegemoet te komen. Dat is geen si-
necure: de ratifi catie moet bij unanimiteit 
gebeuren. 

 Zolang het ding echter niet geratifi ceerd 
is, zitten we met een grote graad van onze-
kerheid. Als alles vlot verloopt, zal dat tegen 
2009 gebeurd zijn, maar Ierland heeft bij-
voorbeeld al beslist dat dat via een referen-
dum moet gebeuren. Het gaat hier echter 
over een amenderingsverdrag, dat je alleen 
maar kan begrijpen in samenhang met an-
dere verdragen. De man in de straat kan zo’n 
tekst onmogelijk begrijpen, het is bijna suï-
cidaal om dat aan de bevolking voor te leg-
gen. Mensen zeggen nu eenmaal niet graag 
“ja” op iets dat ze eigenlijk niet begrijpen. 

 Het voordeel van de grondwet was net 
dat het een verdrag was dat alle andere ging 
vervangen, een verdrag met een grondwet-
telijk karakter. Op vlak van besluitvorming 
is zeker 90% van de inhoud van de grondwet 
behouden, het is vooral het symbolische 
dat er uit gelaten werd. Het grote verschil 
is echter dat het nieuwe verdrag een zeer 
technische tekst is — totaal onleesbaar. 

 Ontstaat er op den duur geen uitbreidings-
moeheid? 

 Er zullen nog nieuwe landen aan de deur 
van de Unie komen kloppen. Als je hen wei-
gert omdat ze pakweg te klein of te ambe-
tant zijn, zorg je voor veel frustratie. Maar 
de afwijzing van de grondwet in Nederland 
en Frankrijk was zeker en vast ingegeven 
door de mogelijke toetreding van Turkije. 

 Turkije zou onmiddellijk ook een van de 
grootste lidstaten worden, plots zou de EU 
buren als Iran, Irak en Syrië krijgen! Men 
kan het politiek, geostrategisch en zelfs het 
historisch belang van Turkije echter niet 
ontkennen. Het valt niet te miskennen dat 
het Ottomaanse Rijk doorheen de geschie-
denis altijd een poot in Europa heeft gehad. 

 Moet de EU het vooruitzicht van een toetre-
ding gebruiken als hefboom voor veranderin-
gen in Turkije? 

 Sinds Kopenhagen ziet men uitbreiding 
als een soort magisch politiek objectief dat 
voor veiligheid en stabiliteit zal zorgen op 
het gehele Europese continent. We hebben 
Griekenland als lidstaat aanvaard na de mi-
litaire dictatuur, om die fragiele democratie 
de kans te geven zich te verankeren. Hetzelf-
de geldt voor Spanje en Portugal. Een innige 
band met de EU is dan ook de beste manier 
om Turkije aan te moedigen om zich aan te 
passen aan de “basiswaarden” van de Unie 
en om de democratische principes te con-
solideren. Volgens mij heeft de EU er geen 
enkel belang bij om Turkije te isoleren. 

 Erdogan mag dan misschien wel de ema-
natie lijken van de terugkeer naar de klas-
sieke islamitische waarden, maar eenmaal 
hij aan de macht was, nam hij heel wat initi-
atieven tot modernisering, onder andere op 
vlak van strafrecht en met het oog op de ver-
wezenlijking van de criteria van Kopenha-
gen. Er is net een  progress report  verschenen 
van alle landen die in een pretoetredingsfa-
se verkeren, waarin staat dat er in Turkije al 

Het Hervormings-
verdrag, dat de loco-
motief van de EU te-
rug op de rails moet 
zetten, wordt op 13 
december plechtig 
ondertekend te Lis-
sabon. Een gesprek 
met Marc Mares-
ceau, professor Eu-
ropees Recht.

“HET IS BIJNA SUÏCIDAAL OM ZO’N VERDRAG

Laurens Lavrysen
Ruben De Winne
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RAG AAN DE BEVOLKING VOOR TE LEGGEN.”
veel gebeurd is, maar dat er nog steeds heel 
wat moet gebeuren… 

 Langs de ene kant stapt men op veel domeinen 
af van de unanimiteitsvereiste, maar langs de 
andere kant is er onder invloed van Polen ook 
een procedure ingevoerd, waardoor een lidstaat 
bij een krappe meerderheid de besluitvorming 
tijdelijk kan stilleggen. Gaat dat de vooruitgang 
van de EU niet afremmen? 

 Polen is inderdaad een speciaal geval. Ze 
zouden hun ziel aan de duivel verkocht heb-
ben om lid te worden van de EU, maar nu ze 
er in zitten doen ze ongeveer alles wat tegen 
de geest van de Unie ingaat. Dat hangt na-
tuurlijk voor een groot deel samen met hun 
interne nationale politiek. Na de recente 
verkiezingen moeten we de Poolse houding 
waarschijnlijk minder vrezen. Alles hangt 
volgens mij af van het engagement en de wil 
van de lidstaten om met het nieuwe systeem 
te werken. 

 Er komt een Hoge Vertegenwoordiger voor Bui-
tenlandse Zaken. Zal de Unie hierdoor – in te-
genstelling tot bijvoorbeeld tijdens de oorlog in 
Irak – in staat zijn om eensgezind standpunten 
te verdedigen? 

 Daarover durf ik mij niet onmiddellijk 
uitspreken. Veel zal afhangen van de per-
soon die de functie zal bekleden. Het zal een 
politiek personage met aanzien moeten zijn, 
geen tweederangsfi guur die op nationaal ni-
veau werd weggepromoveerd. Sowieso is het 
zeer moeilijk om met 27 één extern beleid te 
voeren. 

 Op welke nieuwe domeinen zal de EU een be-
leid kunnen ontwikkelen? 

 Er is er maar een: energiebeleid. Voor de 
rest kan je het verdrag van voor naar achter 
en van achter naar voor lezen, maar nieuwe 
beleidsdomeinen zal je er niet in aantreff en. 

 Men hoort vaak dat Europa over weinig demo-
cratische legitimiteit zou beschikken, veran-
dert het nieuwe verdrag daar iets aan? 

 Als ik die kritiek hoor, vraag ik me altijd 
af wat we moeten verstaan onder het begrip 
“democratische legitimiteit”. Hoe dan ook, 
de medebeslissingsprocedure wordt door 
het Hervormingsverdrag de algemene regel. 
Het Parlement zal dus mee kunnen beslis-
sen met de Raad van Ministers. De vertegen-
woordigers in het Parlement zijn verkozen 
en hebben dus een soort legitimiteitstest 
doorstaan. Ook de nationale politici, die in 

de Raad zetelen, kunnen vervangen worden. 
Je hebt dus eigenlijk een dubbele democrati-
sche controle. 

 Staat Europa te ver van de burger? 

 De burger moet natuurlijk ook de moeite 
doen om Europa te begrijpen. Al is het bij 
een grote gemeenschap zoals de EU natuur-
lijk bijna onvermijdelijk dat de afstand groot 
is. Juist door de uitbreiding is alleen al de 
fysieke afstand tot de besluitvorming vaak 
enorm groot. 

 Je moet de zaak echter anders bekijken: 
wat is de meerwaarde van een dergelijk pro-
ject? Enkele landen die elkaar altijd bevoch-
ten hebben, beslissen om samen te werken. 
Door samenwerking zal je natuurlijk altijd 
compromissen moeten sluiten, maar samen-
leven blijft altijd beter dan elkaar te bevech-
ten. Nu mag er dan wel minder dynamiek 
zijn, dat neemt niet weg dat het resultaat 
van samenwerking nog altijd beter is dan om 
het even welk ander alternatief.  ¶  

Foto door Laurens Lavrysen
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 Op dinsdag 6 november werd in de 
Raad van Bestuur van onze 
Gentse universiteit een wel 
zeer bizar voorstel goed-
gekeurd: een deel van de 
Ledeganck zou in 2009 om-
gebouwd worden tot een 
McDonalds. Schamper 

trok op onder-
zo ek 

n a a r 
het hoe 
en waarom van deze 
vreemde beslissing. 

 De dienst gebou-
wen van onze uni-
versiteit zocht al een 
tijdje naar een oplos-
sing voor enerzijds de 
leegstand van de linker-
zijde van het Ledeganck 
en anderzijds naar fond-
sen om andere delen van 
het (noodlijdende) gebouw 
te restaureren. Volgens rec-
tor  Paul Van Cauwenberge  
is een exclusiviteitscontract 
met McDonalds daar dé ge-
knipte oplossing voor. 

 ‘VOORDELEN’ 

VOOR STUDENTEN 
 “Ik besef dat dit een rare beslissing 

lijkt. Maar we hebben stevige garanties 
gekregen: de McDonalds in de Lede-
ganck wordt niet zomaar de zoveelste 
McDonalds in Gent. We streven naar een 
synergie van onze universiteitswaarden 

en, wel, de  business 
plans  van Mc-
Donalds. Je 

zou het de McLe-
deganck kunnen noe-

men ( lacht ).” 
  “We besparen op onze geloofwaar-

digheid”  
 “En het heeft ook een heleboel 

voordelen voor onze universiteit. 
McDonalds zal instaan voor de re-
novatie van het  hele  gebouw, wat 
de universiteit zeer veel geld zal be-
sparen. Daarnaast zullen alle jobs 

ingevuld worden door studenten. Die 
garanties staan op papier. Tenslotte 

zullen de gerechten ook anders inge-
vuld worden. We willen de nadruk veel 
sterker leggen op het gezonde.” 

 TEGENSTAND 
 Professor Bouyaert, 

de grootste tegenstander 
van het plan, schetst een 

heel ander beeld. “Het hele 
gebouw? In de voorlopige over-

eenkomst staat enkel de façade vermeld. 
Maar dat is voor onze rector voldoende. 
Als het er maar goed uitziet, dan is die 
mens  content . En die studenten die daar 
mogen werken? Ze werken nu in hoofd-
zaak al met Erasmus-studenten. We win-
nen hiermee helemaal niets, maar we be-
sparen wél op onze geloofwaardigheid.” 

 Ook studentenvertegenwoordiger Ru-
ben Van Rossem is niet opgezet met het 
hele plan. “Onwaarschijnlijk dat de uni-
versiteit zich tot zoiets verlaagt. In zee 
gaan met een multinational voor zoiets, 
dat is toch ondenkbaar. Dat de universi-
teit Leuven zoiets zou doen, zou me niet 
verbaasd hebben. Die instelling is de hoer 
van het Vlaamse hoger onderwijs, maar 
de UGent… Ik ben teleurgesteld, ja.” 

 Tot slot hadden we woordvoerder van 
McDonalds België, Walter Voets, aan de 
lijn. “Het is geen onbekend fenomeen. In 
de Verenigde Staten zijn er een hele hoop 
campussen met een eigen McDonalds. 
Harvard bijvoorbeeld, en  MIT . En we zul-
len het studentenpubliek op een leuke 
manier proberen te overtuigen om ons 
een kans te geven. We hebben grootse 
plannen, ja.” 

 Wij van Schamper zijn in elk geval niet 
overtuigd van de merites van het project. 
Discussiëren over dit onderwerp kan dan 
ook op ons forum, of bij wijze van lezers-
brief.  ¶  

Andreas Faes

LEDEGANCK WORDT MCLEDEGANCK
FILIAAL HAMBURGERKETEN OPENT IN UNIVERSITEITSGEBOUWEN

  DDP  De onrust in de faculteit weten-
schappen die al een tijdje woedt, is de 
laatste weken toegenomen. Oorzaak 
van de relletjes is een uitspraak van 
prof. Pierre De Clercq, hoogleraar orga-
nische chemie. Die stelde vorige maand 
dat “langharige politicologen en snobis-
tische aspirant-juristen niet thuishoren 
in de gebouwen van een fatsoenlijke in-
stelling als de faculteit wetenschappen.” 
Zijn uitspraak lijkt de onvrede van vele 
wetenschappers te verwoorden, en pla-

veide de weg voor een hele hoop andere 
provocerende uitspraken.  

 Een vooraanstaand prof in de rech-
ten, die voor het overige anoniem wenst 
te blijven, begrijpt de commotie niet. 
“In de Plateaustraat leven de Letteren 
en de Ingenieurs al jaren onder één dak, 
waarom dan dat probleem over onze 
aanwezigheid in de Ledeganck?” Het te-
genkamp relativeert bij monde van Her-
wig De Jonghe, decaan van de faculteit 
Wetenschappen: “Waarom zijn er twee 
ingangen aan de Plateau? Juist, ja. Inter-
facultaire collegialiteit is een zeepbel”.  

 Ook onder de studenten is de span-
ning voelbaar. Jonas Beirnaert, 1ste 
bach chemie, getuigt: “Pakweg Pol & 
Soc en wetenschappen steek je toch 

niet in één gebouw samen. Weet je dat 
elke les Algemene Chemie tegenwoor-
dig begint met een aankondiging van 
extreemlinkse studentenverenigingen? 
Probeer je maar op moleculaire geome-
trie te concentreren na een hoop com-
munistisch gezwets over je hoofd te 
hebben gekregen.” 

 Meer en meer jonge wetenschappers 
stellen zich  vragen bij de situatie. De 
cafetaria van de Ledeganck is tegen-
woordig een gevarenzone voor rechten-
studenten. Zonder waarschuwing kan 
je een zware cursus microbiologie naar 
het hoofd geslingerd krijgen. Wellicht 
zullen de schermutselingen escaleren 
als er niet gauw over een oplossing ge-
praat wordt.  ¶  

INTERFACULTAIRE COL-
LEGIALITEIT ZEEPBEL
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COMMENTAAR?

Wat een dikke zever! U wil 

reageren? Surf naar onze site en 

plaats je reactie onder het artikel. 

 Nu het academische kalenderjaar en-
kele weken gevorderd is, lijkt alles  zijn 
gewone gangetje te gaan. Vele van de 
vroegere schoolkameraden in de studie-
richting Burgerlijk-Ingenieur sluiten zich 
op in hun studiekamertjes en zien het col-
lectief niet meer zitten, terwijl sommige 
makkers in de rechten de deugden van 
het betere zware bier hebben ontdekt. Ik 
tracht te balanceren tussen vergedreven 
studie-ijver en de geneugten van het stu-
dentenleven, en dat lijkt voorlopig aardig 
te lukken. Tussendoor vind ik de tijd me 
te vergapen aan al het moois wat met 
studeren op de universiteit gepaard gaat. 
Ik heb het nu niet alleen over de bekoor-
lijkheid van een aantal medestudentes, of 
over het ravissante voorkomen van mijn 
pas aangewezen meter, maar ook over de 
schoonheid van de aangeleerde wijsheid. 

 Menig student fronst bij de gedachte 
dat geletterde en gecijferde kennis naast 
moeilijk ook mooi kan zijn. Alleen al 
om dergelijke wenkbrauwfronsers van 
hun ongelijk te overtuigen, zou ik meer-
dere lansen willen breken, maar daar 
zal ik in een korte column als deze niet 
toe komen. Toch een aantal inleidende 
woorden: zowel menswetenschappen als 
exacte wetenschappen stralen een speci-
fi eke schoonheid uit. Neem nu de zoete 

vergankelijkheid van taal en literatuur. 
Het spreekt voor zich dat al dat moois 
samen met de mens zal ondergaan, maar 
dat maakt het niet minder mooi. Cultuur, 
fi losofi e, kunst: het blijven allemaal pro-
ducten van een soort navelstaarderij die 
de mens eigen is. Er zijn echter ook soort-
genoten die verder kijken dan hun navel 
(en daardoor vaak hun eigen navel niet 
kennen), en hun leven spenderen aan het 
bestuderen van de wereld om zich heen, 
of aan de cijfers en functies die haar be-
schrijven. Ter verduidelijking volgt een 
gepast voorbeeld. 

 Een exponent van de volstrekt dienen-
de rol die sommige wetenschappers belij-
den is professor Charles Th as,  hoogleraar 
wiskunde. Helaas is deze toegewijde man 
een gewillig slachtoff er voor lolbroeken. 
Er zijn hiervoor diverse redenen op te 
sommen. Zijn bril staat namelijk pakken 
schever dan de campanile van Pisa. Zijn 
kapsel is een patersring, maar dan met 
slechts enkele moedige haren die zijn 
voorhoofd overspannen. Het feit dat hij 
een natte spons verkiest om het bord af 
te vegen, en vervolgens op de natte zones 
schrijft, zodat nog geen kwart van het 
auditorium kan lezen wat er op het bord 
verschijnt, maakt hem eveneens een ge-
makkelijk doelwit. Een volstrekt onschul-

dige, zuiver wiskundige uitspraak als ‘lid 
aan lid aftrekken’ tenslotte, wordt door 
een meerderheid van de toehoorders pu-
beraal op een giechelen onthaald.  

 Niets van dit alles slaat Th as uit zijn 
lood. Zeker is dat hij zichzelf niet bewust 
in de spotlights zet, want de ware prota-
gonisten van zijn lessen zijn de lineaire 
vectorruimten, orthogonale basissen en 
meetkundige rijen die hij zorgvuldig op 
het bord noteert. Het belang van zijn 
eigen voorkomen verzinkt in het niets 
in het aanzicht van zoveel zuivere ma-
thematische schoonheid. Het aura van 
dienstbaarheid en ondergeschiktheid 
aan de wiskunde dat rond de prof hangt, 
kan dan ook op mijn bewondering reke-
nen. Het lijkt alsof hij, meer dan wie ook, 
weet hoe onbeduidend en irrelevant je 
eigen imago is in verhouding tot de alles-
omvattende natuur, en tot datgene dat 
haar probeert te ontrafelen: de weten-
schap.  ¶  

  JV  “Als de Vlaamse onafhankelijk-
heid werkelijkheid wordt, vind ik dat 
maar kleingeestig bedacht. Onze cultu-
ren zijn namelijk met elkaar verweven: 
neem nu  Yves Leterme , zijn voor- en 
achternaam lijken me toch niet zo 
Vlaams. Eigenlijk is het toch Frans?” 
( nic_vanlamoen  deelt weer een retori-
sche mokerslag uit.)  

 “Da’s de schuld van die tennisplei-
nen. De hele tijd moeten kijken op die 
lijnen…” ( Martina Hingis  is betrapt op 
cocaïnegebruik,  zeepsmoel  laat zich 
betrappen op een grapje.) 

 “Tuurlijk heeft hij gelijk. Hadden we 
hier apen in onze bomen, pas dàn was 
het een racistische opmerking geweest. 
Geen uil die Vermeersch.” ( Tofke  vindt 
 “we hebben hier toch ook bomen en ba-
nanen”  een keigoed argument van Brus-
sels-voorzitter  Johan Vermeersch .)  

 “Ik kon nog eens stoefen met het 
feit dat ik meer wordt (sic) vermeld in 
Schamper dan de  KVHV ’ers of  NSV ’ers.” 
… “Ik ga nu wel mijn reputatie moeten 
hooghouden. Ik heb faalangst.” ( Prae-
torian  is bij deze weer op zijn gemak 
voor een week of twee. Schamper is bij-
wijlen gul voor haar hofnarren.)  

 “Na de reportage gezien te hebben in 
Koppen op de  VRT , gaat het gevreesde 
en bekende Doopcomité van het  VRG  
een strafexpeditie organiseren tegen de 

marginale club die Th raso heet.” … “Elk 
lid van Th raso wordt beschouwd als een 
hoopje schachtentroep zonder enige 
maatschappelijke relevantie” (Siddert 
en beeft gij allen!  Tano Cariddi  en het 
gevreesde ‘comité D’ zijn op oorlogspad, 
en ze ruiken bloed. Een strafexpeditie? 
Doe normaal.)  

 “Wij passen onze doop aan niemand 
aan, en zeker niet aan een bende  nerds  
zoals het FK. Wij doen waar we zin in 
hebben.” ( Tano Cariddi  zoekt verder 
 ambras  met het FK. Moddergevecht? 
Iemand?) 

 De quotes werden verzameld op de 
fora van  VGK -fl wi,  VRG , en Filologica. 
Ze werden hier neergepoot ter meerde-
re eer en glorie van uw leedvermaak.  ¶  

Schamper laat zich tweewekelijks van zijn 
meest fi lantropische kant zien en plukt de 
meest amusante quotes weg van de ver-
schillende studentenfora.

TEN DIENSTE VAN DE WISKUNDE

David De Pue
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