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publicatiedruk - giscorrectie - the big draw
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hoofdredacteur en begrijpt 

de vraag niet

Bij de start van het nieuwe academiejaar verwelkomt 
de UGent een pak studenten uit de academische hoge-
schoolopleidingen. Niet minder dan veertig opleidingen 
– van toegepaste taalkunde tot biowetenschappen – ma-
ken de definitieve overstap naar de universiteit. Gedaan 
met het uitlenen van je studentenkaart zodat de industri-
eel ingenieur zich ook kan laten gelden aan de copieuze 
feestdis van De Brug. Voortaan mogen zowat 6800 hoge-
schoolstudenten getooid gaan in universiteitspull om de 
heel eenvoudige reden dat ze niet langer hogeschoolstu-
dent zijn.

An sich is die ‘inkanteling’ geen wereldschokkende 
ontwikkeling. De gemiddelde universiteitsstudent zal er 
zijn nachtrust niet voor laten. Toch is het opvallend dat 
de integratiebeweging sommige studenten blijkbaar niet 
onberoerd laat. Zo mocht ik onlangs mijn brugspaghet-
ti opeten onder het onophoudelijke geweeklaag van een 
aantal studenten dat zich bedreigd voelde door een groot 
onheil. Die massale influx van hogeschoolstudenten was 
een erg trieste zaak, vonden de zelfverklaarde academici. 
Instemmend geknik ging meteen de tafel rond. Wat weten 
die ‘hogescholers’ nu van wetenschappelijk onderzoek? 
Ze zouden een ware ravage aanrichten in het veld van de 
kennisproductie en alles waar de universiteit voor stond 
onverbiddelijk vergruizen. Voor dat soort volk mogen de 
faculteiten hun deuren toch niet openen? Barricaderen, 
ja. Prikkeldraad en wachttorens, graag. Nog beter: stop 
die integratie voor het te laat is. Voor het universitaire di-
ploma onherroepelijk gedevalueerd is en universitairen 
hun eten moeten delen met die ingekantelde nozems.

Terwijl de doemdenkers zich terugtrekken in hun 
ivoren toren, mijmerend over de nakende egalitaire hip-
piemaatschappij, krijgt hun universitaire jammerklacht 
steeds vaker bijval. Ik krijg dan ook de indruk dat er meer 
schuilgaat achter die muren dan louter oppositie tegen de 
inkanteling. Een gevoel van neerbuigendheid heerst on-
der het verzet. Dat de hogeschool een andere onderzoeks-
methodiek en mentaliteit kent, staat los van de vraag naar 
de intellectuele draagkracht van haar studenten. Dat ver-
schil is net haar meerwaarde. Verlaat dan ook alstublieft 
het waanidee dat de hogeschoolstudent minder zou zijn 
wegens niet academisch. De reden waarom de academi-
sche bachelors integreren, is net omdat ze enkel in naam 
niet academisch zouden zijn. 

Wees dus niet bevreesd, universiteitsstudent, de ope-
ratie gebeurt onder volledige verdoving. Je merkt er niets 
van. Het is zo voorbij. Eens wakker zullen de hoonlachers 
echter wensen dat ze niet laatdunkend deden over die ver-
pleegkundige aan hun bedstee.  ■
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Heb je de ambitie om het kruim te betre-
den, heb ik slechts een tip: de stemproef van 
het GUK (3/10). Zoals elk jaar zal ze er weer 
zijn, la grande bellezza, Maria Visconti. Als-
of de mezzosopraan van Cecilia Bartoli uit 
de geheven boezem van Claudia Cardinale 
ontsnapt. Met enig geluk ben je een van het 
handjevol die de avond afsluit in haar dak-
appartement aan de Korenlei, tussen design 
van Le Corbusier en Breuer. De blikvanger – 
een replica van de fauteuil uit Coco Chanel’s 
atelier in Parijs – is exclusief voorbehouden 

voor de betalende klanten die in het weekend 
langskomen.

Zo gaan de dagen voorbij in een onaflaten-
de staat van bewondering, een defilé van de-
cadentie en verruiming. En als we elkaar op 
het debat van het Denkgelag over ‘de grenzen 
van de wetenschap’  (17/10) zien, zullen we 
uitgedost zitten in het publiek, dromend van 
het bacchanaal dat de avond in petto heeft. 
We zullen verstenen als terracotta kunstwerk. 
Afstandelijk, distaccato … ■

Nu mijn gezegende leeftijd de nodige er-
varing heeft aangereikt, durf ik te beweren 
dat het leven me niet langer vreemd is. Met 
de jaren wordt de gapende leegte tussen dro-
men en aspiraties onthuld, alsook het nie-
mandsland dat daartussen ligt. Ondertussen 
heb ik wel geleerd mijn tijd niet te verdoen 
met vruchteloos streven, dezer dagen richt 
ik mij uitsluitend op onverwijld genot. Mijn 
naam is Giovanni Pasolini, cicerone van het 
uitgaansleven.

Het nachtleven is een sociale constructie, 
opgebouwd uit begroetingen en referenties, 
adreskaartjes en gastenlijsten. In deze we-
reld zijn namen toegangskaarten. Neem nu 
Christian, erfgenaam van de Rothschild-dy-
nastie. Terwijl de onwetende massa zich naar 
het Sint-Pietersplein begeeft voor de Student 
Kick-Off  (25/9), trekt de beau monde naar 
de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, waar 
hij jaarlijks zijn gasten opwacht. Pols uitge-
stoken, de befaamde stigmata van Philippe 
Patek onmiskenbaar zichtbaar, de handdruk 
die ieders sociale positie bezegelt of weg-
wuift. 

Om de kater weg te werken, heb ik alvast 
in De Pille een afspraak gemaakt met Belrose 
Del Bra, tijdens de openingscantus van de 
Gentse Farma Kring (26/9). Ze heeft op feest-
jes naam gemaakt met haar huismerk amfe-
tamines, altijd weggestoken in haar brassière. 
Laat je niet misleiden door haar pruillip, een 
fout van de botox-injecties tijdens haar ge-
slachtsoperatie. Een enthousiaster stel benen 
heeft geen dansvloer nog gezien.

Voor kalmere geneugten moet je zeker 
de act van Anna Goethe gaan aanschouwen. 
Terwijl de Canard Bizar wordt platgelopen 
voor de raad van het Senioren Konvent en 
de Cantoravond van het Faculteiten Konvent 
(30/9), zal de Beierse performance-artieste 
aan de inkom haar recentste werk uitvoeren. 
Er wordt gefluisterd dat ze haar Beuysiaanse 
suite zal verderzetten: nadat ze haar naakte 
lichaam in vet insmeert, hurkt ze zich tot 
bloedens toe tegen een vilten mat. Een be-
toog tegen het onderhuidse gevaar van het 
nasmeulende maoïsme.

kortAmarcord

door Stefaan Glorieux

Cartoon: Robbe Verschueren
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“Buffalo, buffalo, AA Gent!” De slogan 
werd vele jaren doorheen het ter ziele gegane 
Jules Ottenstadion gescandeerd. Nu de Ghe-
lamco-arena ingewijd en in gebruik genomen 
is, wordt het misschien tijd voor een nieuwe 
slogan. Of betekent die slogan voor de Buf-
falo’s net iets meer dan het lijkt?

De overlevering weet ons twee verhalen 
te vertellen, het eerste is meer populair dan 
geloofwaardig, het tweede is dan weer wel 
geschiedkundig mogelijk. Het eerste stelt de 
Gantoise-supporters voor als na-apers van de 
koningin der sporten, de atletiek. Tijdens de 
Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen 
was de Belgische delegatie namelijk danig 
onder de indruk van de kreten die de Ame-
rikaanse supporters scandeerden, dat ze zelf 
ook nadachten over een strijdkreet. Zo werd 
Buffalo geboren. Ook na de Spelen namen 
de supporters van de atletiekclub KAA Gent 
die kreet over. Aangezien de voetbalclub ont-
staan is uit de Koninklijke Atletiek Associatie 
Gent, werd de slogan ook in Gentse voetbal-
kringen populair. 

Verhaal nummer twee draait rond de per-
soonlijkheid van ene William F. Cody, beter 
bekend als Buffalo Bill, befaamd buffeljager 
en indianenstrijder. Na zijn avonturen in het 
Wilde Westen besloot hij de showbusiness 
in te trekken. Hij creëerde de “Wild West 
Show”, gebaseerd op zijn belevenissen. Rond 

de eeuwwisseling van de vorige eeuw trok hij 
Europa rond met zijn avonturenshow. Ook 
Gent kreeg een bezoekje van de Amerikaan, 
en de legende vertelt dat zijn karavaan neer-
streek in de buurt van het toenmalige stadion 
in de Mussenstraat (buurt Station Gent-Sint-
Pieters). Nieuwsgierige Gentenaars die een 
kijkje gingen nemen naar het circus hoorden 
kreten als “Buffalo buffalo Wild West Ra!” 
en waren danig onder de indruk van de in-
dianenkoppen die geschilderd waren op de 
woonwagens. Geïntrigeerd door het opzwe-

pende karakter van de kreet, gebruikte stu-
dentenvereniging ‘t Zal wel Gaan diezelfde 
aanmoediging tijdens een jubileumfeest. Ook 
hier gebeurde de besmetting naar het voetbal 
vlekkeloos: aangezien studenten in die tijd 
vaak naar voetbal gingen kijken, galmde de 
kreet al snel door het Jules Ottenstadion.

Nadien werd er een hele cultuur rond de 
Buffalo’s opgebouwd. De AA Gent-suppor-
ters worden steevast de Buffalo’s genoemd, 
en de groep ‘Jawadde’ maakte zelfs een liedje 
volledig gebaseerd op de slogan van Buffalo 
Bill: de Gantoise. Daarnaast is de mascotte 
van de club een indiaan, en ten slotte is zelfs 
het logo van de club een indianenhoofd. 

Bij andere voetbalclubs in de eerste klasse 
zijn de verhalen achter de mascottes heel wat 
minder spectaculair: zo heeft Anderlecht een 
gewone Anderlechtspeler, moet Club Brugge 
het doen met een beer en zijn ze bij KV Kor-
trijk al tevreden met een ridder. Bij Charleroi, 
ook een van de oudste clubs van het land, zijn 
ze zelfs nog minder origineel. Daar creëerden 
ze een mascotte op basis van de clubkleuren 
zwart en wit, waarop ze zichzelf prompt de 
Zebra’s noemden. ■

door Esther Sevens

buffalo

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student 
blijft onwetend over zijn eigen vierkante meter. Omdat God tot 
op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper 
dat in Zijn plaats. Vandaag: 
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"Minder doctoraten, 
meer geld"
Interview met Anton Froeyman van de Actiegroep Hoger Onderwijs

De werkdruk in de universitaire onderzoekswereld wordt stilaan onhoudbaar. Eind augus-
tus trok een tiental academici aan de alarmbel, via de Actiegroep Hoger Onderwijs. Hun open 
brief in De Morgen werd ondertekend door zo’n 150 Vlaamse academici, waaronder vicerector 
Freddy Mortier en professor Carl Devos. Schamper interviewde Anton Froeyman, de eigenlijke 
frontman van de groep, en voorziet u van tekst en uitleg.

De hommeles in academia is hot topic ge-
worden in de media. Via de blog van de Ac-
tiegroep Hoger Onderwijs vinden we reeds 
25 persartikels van 2013. Schamper bracht vo-
rig jaar al een dubbelartikel om de publicatie-
problematiek in de onderzoekswereld aan te 
kaarten, die hiermee in direct verband staat. 
Momenteel wordt het onderzoek van acade-
mici voornamelijk geëvalueerd op het aantal 
wetenschappelijke artikels die ze publiceren. 
Aangezien het onderzoeksgeld in Vlaanderen 
ongeveer constant blijft, zijn universiteiten 
verplicht om te wedijveren met elkaar. Wie 
het meeste produceert, ontvangt immers de 
meeste subsidies. Relevant voor ons studen-
ten is dat de kwaliteit van het onderwijs daar-
door onder druk komt te staan.

Kwantiteit boven Kwaliteit

Hoewel de redenering “competitie geeft 
inspiratie” mooi klinkt, heeft ze een aantal 
zeer nefaste neveneffecten. Zo zijn er een 
aantal academische disciplines op voorhand 
benadeeld omdat ze een andere onderzoeks-
cultuur hebben. Bij de menswetenschappen 
werken onderzoekers vaker alleen en zorgt 
de aard van hun onderzoek pas op langere 
termijn voor resultaten. Daar komt nog bij 
dat ze soms minder tijdschriften hebben om 
in te publiceren en dat ze veel minder finan-
ciering krijgen vanuit de bedrijfssector. Het 
‘algemene’ beoordelingssysteem kan dus niet 
even rechtvaardig toegepast worden voor ie-
dereen.

Maar het systeem is niet enkel voor mens-
wetenschappers nadelig. Ook in onderzoeks-
velden waar er meer publicatiemogelijkheden 

zijn, worden academici gepusht om meer tijd 
daaraan te spenderen dan aan hun lesvoorbe-
reidingen of maatschappelijk geëngageerde 
projecten, omwille van het geld. Ook duiken 
er steeds vaker verhalen op van onderzoekers 
die hun resultaten frauderen in het voordeel 
van henzelf of van het bedrijf dat het project 
financiert. Recent kwam de fraude van psy-
choloog Diederik Stapel aan het licht, die nu 
zijn ontslag in zijn voordeel keert door lezin-
gen te gaan geven. 

Het mag dus uiteindelijk nog verbazen dat 
academici zo lang gewacht hebben om zich 
te verenigen tegen dit beleid. De Actiegroep 
Hoger Onderwijs is een nieuw, langverwacht 
initiatief onder leiding van een tiental acade-
mici. Ze ziet vooral een pijnpunt bij de ma-
nier waarop de Vlaamse universiteiten en 
de overheid omgaan met doctoraal onder-
zoekers. Zij worden verwacht om allerhande 
taken te vervullen maar wel vooral aandacht 
te spenderen aan hun onderzoek, met gro-
te kans dat ze na vier jaar gewoon weer op 
straat staan. Werknemers appreciëren hun 
vakkennis vaak genoeg niet, wat de overheid 
zelfs genoopt heeft om een sensibiliserings-
campagne te voeren. Ironisch, want het is de 
overheid die het beleid ingevoerd heeft zoals 
het nu wordt uitgevoerd.

StrategiSch Stormpje

Tot nu toe zijn er al veel mensen de revue 
gepasseerd die de vinger op de wonde legden, 
maar amper iemand die met concrete oplos-
singen naar voren trad. De Actiegroep doet 
dat wel. We vroegen het aan een van hun 
voortrekkers. Anton Froeyman doctoreert 

in de filosofie — ’t is weer een Blandino — en 
legt ons haarfijn uit wat de Actiegroep is en 
wat ze wil bereiken.

In de media vinden we overal de naam 
Koen Aerts terug, maar hij noemde u als 
voortrekker. Wat is uw rol binnen de Actie-
groep, wat voor leden telt ze verder?

“Ik behoor tot de kerngroep, die zo’n tien 
à vijftien leden telt, en ben het meeste bezig 
met de cijfers en ons concrete beleidsplan. 
Koen Aerts was eigenlijk gewoon onze con-
tactpersoon voor De Morgen, en daarom 
werd hij als frontman genoemd. Verder wil 

Foto: Tim Demel
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ik vooral verduidelijken dat we geen groep-
je Gentse menswetenschappers zijn die een 
coupe willen plegen. We zijn een open groep 
die zo’n veertig actieve leden telt en 150 sym-
pathisanten, verdeeld over allerlei academi-
sche disciplines en Vlaamse universiteiten. 
In de kerngroep zitten een paar historici en 
filosofen, maar bijvoorbeeld ook een fysicus 
en een chemicus.”

De problemen in de academische on-
derzoekswereld slepen nu al enige tijd aan, 
waarom hebben jullie beslist om net nu in 
actie te treden?

“We merken dat er nu in de media om de 
zoveel tijd een stormpje opsteekt rond onder-
zoek, dat evenwel telkens snel weer gaat lig-
gen. Ikzelf ben ook vertegenwoordiger van 
het AAP (Assisterend Academisch Personeel, 
n.v.d.r.) en bij het praten met vertegenwoor-
digers uit andere disciplines merk ik dat het 
echt een algemeen probleem is intussen. Ver-
der is dit een strategisch moment om drie 
redenen. Ten eerste begint het academiejaar. 
Ten tweede moet het nieuwe Financierings-
decreet (dat de subsidiëring van de universi-
teiten bepaalt, n.v.d.r.) geëvalueerd worden 
tegen januari 2014, iets waaraan men nu be-
gint te werken. Ten slotte treden er nu nieuw-
verkozen rectoren aan in Gent en Leuven, die 
een cruciale rol zullen spelen in de verande-
ring van het huidige beleid.”

oploSSingen

Wat zijn de concrete doelen van jullie be-
leidsplan?

“We vragen om de basisfinanciering van de 
universiteit aan te passen. Er zijn twee ‘stro-
men’: de eerste is stabiel en bevat alle basista-
ken van de universiteit waaronder onderwijs, 
de tweede is competitief en bevat onderzoek. 
Doctoraalbeurzen behoren tot de tweede ook 
al worden doctorandi vaak ingezet om pri-
maire basistaken te vervullen zoals onderwijs 
en zelfs onderhoud. Zo vertelde een van onze 
leden dat hij de machines voor zijn fysische 

experimenten zelf moet draaiende houden 
omdat er geen personeel voor is. Wij stellen 
voor om meer geld te laten vloeien naar de 
eerste stroom en de doctoraalbeurzen daarin 
onder te brengen.”

“Ook vragen we om het aantal doctora-
ten te verminderen. Dit mag paradoxaal lij-
ken, maar er zit een gigantische bottleneck 
tussen doctoraten en postdoctoraten. Veel 
mensen staan na vier jaar dus weer op straat. 
Dat komt door de grote financiële incentive 
om doctorandi aan te nemen. Ze tellen voor 
veertig procent mee in de onderzoeksfinan-
ciering, hun verloning ligt pakken lager en 
enkel hun beurzen zijn belastingvrij. De ide-
ale oplossing zou natuurlijk zijn om alweer 
meer geld vrij te maken om het aantal post-
doc- en ZAP-posities gelijk te stellen met het 
aantal doctoraten. Dat zal echter waarschijn-
lijk niet gebeuren, dat heb ik bij de onderhan-
delingen met politici al gemerkt.”

Hebben jullie dan alternatieven voor de 
huidige financieringscriteria, als meer geld 
krijgen geen optie is?

“Op het niveau van de individueel onder-
zoeker willen we dat er meer belang gehecht 
wordt aan peer reviews. Nu tellen die enkel 
indirect mee en worden ze gegeven door ex-
ternen, die soms niet antwoorden en nog va-
ker niet in rekening gebracht worden. Op het 
niveau van de onderzoeks- en vakgroepen 
stellen we een geünificeerde visitatiecommis-
sie voor. Op dit moment bestaan er voor de 
evaluatie van onderwijs- en onderzoekskwa-
liteit aparte commissies. Er zit echter een gro-
te speling op het aandeel dat een academicus 
heeft in beide. Wanneer er één commissie is, 
kan die meer rekening houden met onder-
wijs als iemand veel lessen geeft, of meer met 
onderzoekskwaliteit indien niet. We hopen 

ook dat dit een dialoog op gang brengt tus-
sen de commissie en de academici, zodat ze 
samen naar betere kwaliteit kunnen werken. 
Dit zijn geen ideale oplossingen maar ze zijn 
het minste kwaad. Voornamelijk kwantitatie-
ve beoordeling naar publicaties is in elk geval 
lang niet genuanceerd genoeg, als je maar al 
bedenkt dat niet elk artikel evenveel tijd kost 
of even lang is.”

 Met wie zit u intussen al aan tafel?
“We hebben al gesproken met de onder-

wijsspecialisten van de politieke fracties in 
het Vlaams Parlement, behalve die van het 
Vlaams Belang. We zitten ook aan tafel met 
André Oosterlinck (voorzitter van de Associ-
atie KU Leuven, n.v.d.r.) en Koen De Backer, 
die meewerkten aan het Financieringsdecreet 
en we gaan binnenkort spreken met onze 
nieuwe rector, Anne De Paepe. Ook staan we 
in contact met de GSR en de VVS: het is be-
langrijk dat studenten bewust zijn welke im-
pact deze problematiek heeft op de kwaliteit 
van hun educatie.” ■

"Onze oplossingen 
zijn niet ideaal, maar 

wel het minste kwaad"

door Tom De Maerschalck

Foto: Tim Demel



Op Erasmus gaan klinkt als een heel groot feest en als een eeuwige vakantie. Toch kunnen de 
eerste dagen in een onbekende stad wat onwennig zijn. Een Belgische student die in Barcelona 
studeert en een student uit Barcelona die in Gent verblijft, delen hoe zij het wennen aan een 
nieuwe omgeving ervaren.

DaviD (25, botanical meDicine)

Wat zijn je eerste indrukken van de 
stad?

“Gent heeft mij eigenlijk aangenaam ver-
rast omdat ik had verwacht dat het slechte 
weer hier het humeur van de mensen nega-
tief zou beïnvloeden. Ik dacht dat de Belgen 
serieus en saai zouden zijn, maar iedereen is 
heel beleefd en vrolijk.” 

Wat heb je tot nu toe al gedaan in Gent?
“De voorbije twee dagen ben ik vooral be-

zig geweest met papierwerk, zoals het invul-
len van registratieformulieren en applicaties. 
Ik heb nog redelijk wat werk met al die za-
ken. Gisteren heb ik ook wat rondgewandeld 
en ’s avonds ben ik met wat mensen op café 
gegaan, maar ik ben toen wel vroeg naar huis 
vertrokken.”

Heb je je al eenzaam gevoeld?
“Neen, ik sta open voor nieuwe ervarin-

gen en ben tot nu toe zeer gelukkig hier. Ik 
denk dat ze me thuis meer missen dan omge-
keerd. Misschien voel ik me over paar weken 
wat eenzamer, maar momenteel nog niet.”

Kende je al mensen in Gent?
“Ik ben alleen naar Gent gekomen, maar 

heb ondertussen een aantal mensen leren 
kennen. In het gebouw waarin ik verblijf, 
wonen veel Spanjaarden en ik heb ook al stu-
denten uit Zweden en Nederland ontmoet. 
Contact leggen met nieuwe mensen is deel 
van de Erasmus-ervaring en dat vind ik heel 
leuk.” 

Zijn er opvallende verschillen tussen 
Barcelona en Gent?

“Wat me meteen opviel, is dat Gent veel 
kleiner is dan Barcelona. Daarnaast was ik 
erg onder de indruk van de Gentse architec-
tuur. In Barcelona hebben we veel mooie ge-
bouwen, maar de architectuur in Gent is ook 
imponerend. Ik heb eveneens gemerkt dat 
bepaalde zaken hier veel duurder zijn dan in 
Barcelona. Vlees, bijvoorbeeld, is veel duur-
der in Gent. Ook vegetarisch en veganistisch 
eten is hier duurder dan in Barcelona.”

SebaStian (22, taal- en 
letterKunDe: FranS – SpaanS)

Wat zijn je eerste indrukken van de 
stad?

“De stad is op architecturaal vlak prachtig 
en bovendien eenvoudig om in te navigeren 
omdat een groot deel van de stad is opge-
bouwd op een ruitjespatroon. Als je bergaf 
gaat, ga je richting de zee en bergop ga je 
richting binnenland, ook dit vergemakkelijkt 
het oriënteren in Barcelona. Daarnaast zijn er 
enorm veel verschillende restaurants en het is 
hier goedkoop in vergelijking met Gent, zo-
lang je het absolute centrum rond de Plaça de 
Catalunya vermijdt.” 

Kende je al mensen in Barcelona?
“Er zijn nog andere studenten van de 

UGent in Barcelona, maar omdat ik ze niet 
ken, ben ik hier eigenlijk op mijn eentje. Ik 
heb wel al een aantal Erasmus-studenten le-
ren kennen en enkele andere buitenlanders 
die niet op Erasmus zijn, maar hier wonen. 
Met mensen van hier heb ik tot nu toe nog 
niet veel contact gehad.”

Wat heb je zoal gedaan in de stad?
“De eerste week zat ik volledig in toeris-

tenmodus en heb ik vooral culturele en histo-
rische plekken bezocht. De laatste drie dagen 
is het academiejaar officieel begonnen en ben 
ik naar de lessen gegaan.”

Heb je je al eenzaam gevoeld?
“Ik heb nog geen tijd gehad voor heimwee 

of eenzaamheid. Ik denk wel dat eenmaal de 
routine echt begint, er momenten van een-
zaamheid zullen komen.”

Zijn er bepaalde zaken van Gent die je 
mist?

“Ik mis vooral mijn vrienden, het vereni-
gingsleven, mijn vaste stekjes en frieten. Er 
zijn ook zaken die ik niet mis, zoals het ge-
roezemoes van de Overpoort dat me ‘s nachts 
wakker hield. In Barcelona woon ik gelukkig 
in een rustige buurt.”

Zijn er opvallende verschillen tussen 
Barcelona en Gent?

“In Gent fietst iedereen en in Barcelona 
wordt dat minder gedaan. Er zijn hier wel 
heel veel scooters en motorfietsen op straat. 
Zo veel zelfs dat er voor hen aan verkeerslich-
ten vaak een speciaal vak is voorzien. Daar-
naast is het hier over het algemeen drukker 
en zijn er meer mensen van allerlei nationali-
teiten. Barcelona is ook niet echt een studen-
tenstad zoals Gent dat is. 

Merkwaardig is wel dat het standbeeld van 
Columbus op La Rambla verdacht veel lijkt 
op het standbeeld van Jacob van Artevelde in 
Gent.”  ■

door Dylan Belgrado

Erasmus: kruisende wegen

christoforo colombo en jacob van artevelde: gescheiden bij de geboorte? 
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inkantelgratie

door Tom De Maerschalck

Integratie, inkanteling, het zijn woorden die je het voorbije academiejaar allicht tot vervelens 
toe gezien hebt op die UGentposters met de verre van catchy slogans. Wij krijgen er intus-
sen ook spontane maagoprispingen van. Daarom zijn we naar de plechtige ondertekening ge-
weest op 3 september. En daarom geven we jullie nog eens een overzicht van wat er op til staat. 
Daarom, en omdat er gratis wijn en sandwiches waren.

De integratie is officieel een feit. Rector 
Paul Van Cauwenberge en vicerector Luc 
Moens en de Algemeen Directeurs van Ar-
tevelde en de HoGent Johan Veeckman en 
Bert Hoogewijs kondigden de inkanteling 
aan met beperkt enthousiasme. Na een voor-
bereidingsproces van ongeveer een decenni-
um lijken ze vooral blij te zijn dat het achter 
de rug is. Bijna alle academische opleidingen 
worden overgeheveld naar de universiteit, 
goed voor ongeveer 6800 studenten en 600 
nieuwe collega’s. Professionele bachelors, die 
direct aansluiten op een beroepskeuze, blij-
ven dus aan de hogescholen. Ondanks het 
vaak gevoerde argument dat deze verdeling 
“logischer” is, blijven de academische kun-
stenopleidingen niettemin aan de hogescho-
len.

In’t concreet

Lijstjestijd. De volgende richtingen krij-
gen voortaan les van ‘proffen’ en ‘docenten’ 
in de plaats van ‘lectoren’: Revalidatiewe-
tenschappen en Kinesitherapie, Handels-
wetenschappen, Bestuurskunde, Toegepaste 
Taalkunde, Biowetenschappen en Industri-
ele Wetenschappen. Ze zullen respectievelijk 
aansluiten bij de faculteiten Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen, Economie 
en Bedrijfskunde, Letteren en Wijsbegeerte, 
Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurs-
wetenschappen. Omdat naast Artevelde en 
HoGent ook richtingen van de Howest hier-
onder vallen, krijgt de UGent er een campus 
bij in Kortrijk. Schaalvergroting enal.

Buiten de ontiegelijk grote overheidsad-
ministratie die moest worden doorploegd, 
heeft de integratie ook al veel werk gekost 
aan de onderwijsinstellingen zelf. Alle curri-
culumgegevens van de mee integrerende ho-
geschoolstudenten kwamen in Oasis, nieuw 
academisch personeel in bestaande facultei-
ten. Op het vlak van infrastructuur verandert 
er niks. De gebouwen van de hogescholen 
blijven in gebruik, zowel lesruimtes als resto’s 

en dergelijke meer. Integrados zullen van bei-
der faciliteiten kunnen profiteren terwijl hun 
punten, vrijstellingen en dergelijke gewoon 
overgezet worden.

on verrA BIen

Hoe vlot het voor de student verloopt, 
vroegen we aan Joke, die na een bachelor 
Office Management overschakelt naar een 
verkort programma Toegepaste Taalkunde. 
Moeilijk proces zou je denken, maar niets 
is minder waar. “Ik moest me gewoon in-
schrijven bij de centrale administratie van de 
UGent en contact opnemen met de traject-
begeleiding. Daar hebben ze me alle nodige 
informatie bezorgd en me geholpen om mijn 
curriculum uit te stippelen.”

Het valt echter nog af te wachten welk ef-
fect de integratie zal hebben op de waarde 
van de diploma’s van de betreffende oplei-
dingen. Wat we alvast weten, is dat er aan 
de opleidingen opgenomen in de UGent de 
inschrijvingscijfers gestegen zijn met dertig 

procent, terwijl de algemene cijfers de laat-
ste jaren stagneren. Over heel Vlaanderen 
is er een stijging van veertien procent bij de 
industrieel ingenieurs. De kans zit er dus in 
dat nieuwe studenten denken dat hun diplo-
ma meer waard zal zijn voor dezelfde moeite, 
aangezien men erop staat dat de leerstof op 
hetzelfde niveau blijft.

Er blijven nog veel kleine kwesties onbe-
antwoord. Een voorbeeld. Er zijn faculteiten 
die besloten hebben om niet meer te delibe-
reren of buispunten te aanvaarden. Wat als 
je in een ingekantelde opleiding zit waar dat 
wél het geval is, maar die opleiding komt on-
der zo’n faculteit te staan? Het niveau van de 
opleiding blijft hetzelfde, maar het zal moei-
lijker worden om erdoor te geraken. We vroe-
gen het aan rector Van Cauwenberge, die ons 
het antwoord schuldig moest blijven. Gaan-
deweg zullen er ongetwijfeld nog genoeg aan-
passingen zich opdringen, maar het is hoog 
tijd voor een proefperiode. ■

nieuwe lading studenten kantelt moeiteloos.
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giscorrectie, 
Nu in de Onderwijsraad het voorstel op tafel ligt om de giscorrectie af te schaffen, is het 
hoog tijd om de controversiële evaluatiemethode eens te examineren. Na onderzoek aan de 
UGent kwam de meerwaarde van de evaluatievorm immers onder vuur te liggen. Professor 
Onderwijskunde Martin Valcke, die zelf meewerkte aan een onderzoek, vertelt honderduit  
over standard setting, itemanalyse en halfopgeleide vliegtuigpiloten.

de foute keuze?

De giscorrectie, gesel der studenten. Het 
idee is eenvoudig: een goed antwoord levert 
punten op, een slecht antwoord zorgt ervoor 
dat je punten verliest. Wreed, oneerlijk en 
gewoon écht nie wijs vindt de student. Een 
gerechtvaardigde maatregel om gokgrage 
studenten te ontmoedigen, vindt de lesgever. 
Professor Valcke nuanceert evenwel de ver-
gruizing van de evaluatievorm.

Dat studenten soms hun vragen hebben 
bij de giscorrectie is duidelijk, maar is er 
vanuit de academische wereld enige weer-
stand te merken?

“Alle literatuur is het erover eens dat je 
voor het meten van basiskennis in de eerste 
bachelorjaren gemakkelijk multiple choice 
kunt gebruiken. Je kunt het ook gebruiken 
om heel complexe vaardigheden te meten, 
maar dat stelt enorm hoge eisen aan de con-
structie. Daar loopt het een beetje fout, want 
wie heeft eigenlijk een goede opleiding ge-
had om een degelijk multiple choice examen 
te maken? 

Het maken van multiple choice vragen 
is eigenlijk héél moeilijk. Een collega van 
mij op het rectoraat heeft zich zo jarenlang 
geamuseerd met het willekeurig opvissen 
van examens om ze dan louter op basis van 
de vraagconstructie op te lossen. (haalt een 
examen boven) Kijk, dat heeft bijvoorbeeld 
gewoon te maken met de lengte van antwoor-
dalternatieven of met het gebruik van bepaal-
de woorden. Zoiets maakt dat een bepaald 
antwoordalternatief werkt of niet werkt. Dat 
is moeilijk en je moet dat echt leren.”

“Daarnaast is er het probleem met de 
evaluatie. In feite gebeurt dat in drie fasen: 
meten, evalueren en scoren. Er is niet altijd 
een rechtlijnige relatie tussen meten en sco-
ren. Het is niet omdat je tien van de twintig 
vragen juist hebt, dat je tien op twintig krijgt. 
Dat hangt af van de waardering van het ant-

woord. Voor studenten werkt zoiets echter 
verwarrend: multiple choice suggereert dat er 
een rechttoe rechtaan relatie is tussen je ant-
woord en wat je ervoor krijgt. Maak je zoiets 
niet duidelijk, dan zet je de studenten op het 
verkeerde been.”

ieDereen gelijK, behalve zij Die 
verSchillen

Er zijn ook examens die werken met een 
verschillend systeem van giscorrectie voor 
mannen en vrouwen, omdat mannen meer 
geneigd zouden zijn tot gissen. Is dat wel 
eerlijk?

“Elke student hoort gelijk behandeld te 
worden, maar de gistendens is vooral gro-
ter bij jongens. Neem nu twee dezelfde exa-
mens, maar het eerste met giscorrectie en het 
tweede zonder. De verwachting is dat op het 

tweede examen de scores hoger liggen. In het 
algemeen scoren zowel studenten met een 
hoge als met een lage gistendens inderdaad 
beter op dat examen, maar in feite zijn het de 
studenten met de laagste gistendens die het 
beste presteren. Mét giscorrectie scoren stu-
denten met hoge gistendens echter beter, dus 
wie straf je dan? De zorgzame studenten, zij 
die het minst gegokt hebben. Dus eigenlijk 
gaan we studenten niet gelijk behandelen.”

Één van de meest gehanteerde argumen-
ten in het voordeel van giscorrectie is dat 
het gokken zou ontmoedigen. Dat klopt 
dus niet?

“Het ontmoedigt voor een stuk, maar niet 
voldoende. Het gaat ervan uit dat iedereen op 
dezelfde wijze denkt en handelt, maar gelet op 
bijvoorbeeld het verschil in gistendens, werkt 
het zo niet. We moeten kijken naar positieve 
scoringsmethoden die de nadelen van gokge-
drag en giscorrectie kunnen wegnemen. Ik 
geef iedereen gelijk dat er wordt gezocht naar 
een oplossing, maar de meesten gebruiken de 
giscorrectie omdat dat het enige instrument 
is dat ze hebben en kennen.”

Zijn er geen alternatieven?
“Er is een alternatief, maar je moet dat kén-

nen. Dat veronderstelt professionalisering. 
Ook studenten zullen dat alternatief moeten 
kennen. Zoiets is niet eenvoudig, want als 
professoren in eenzelfde opleiding verschil-
lende methoden van giscorrectie toepassen, 
dan schep je verwarring onder de studenten. 
Op den duur ben je geen kennis aan het me-
ten, maar risicogedrag en strategieën.”

“Een alternatief kan ten eerste zijn dat je 
voor elk correct antwoord een punt geeft, 
geen giscorrectie dus. Een tweede alternatief 
kan zijn dat de student alles moet beantwoor-
den, dus moet gissen. Nadien past de lesgever 
een giscorrectie toe waarbij voor elke student 
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afzonderlijk rekening wordt gehouden met 
de verhouding tussen juiste en foute ant-
woorden. De giscorrectie zal dus verschillen 
per persoon, afhankelijk van risicogedrag.”

Dat klinkt wel heel arbeidsintensief.
“Daar kunnen we computerprogramma’s 

voor verzinnen. Er is wel nog een derde alter-
natief, een heel interessante: standard setting. 
Je gaat ervan uit dat er vijftig percent kans is 
om te gokken. Dan wordt de standaard om 
geslaagd te zijn niet langer tien op twintig, 
maar twaalf op twintig. 

In het verleden diende je ook twaalf pun-
ten te halen om geslaagd te zijn. Is dit dan 
een terugkeer naar het oude systeem?

“In zekere zin is er wel een verband. Je 
moest niet alleen twaalf hebben voor een 
vak, maar ook nog eens het gemiddelde van 
je groep. Daardoor werden er weinig vrijstel-
lingen gegeven en werkten studenten keihard 
om het totaalpakket in de wacht te slepen. 
Nu rekent de student uit wanneer hij een tien 
haalt. Maar wat houdt dat in? Als je een vlieg-
tuig neemt en de piloot doodvrolijk zegt: ‘Da-
mes en heren, welkom! Ik ben geslaagd voor 
mijn examen, ik heb tien op twintig: het stij-
gen ging uitstekend, maar het dalen moet ik 
nog even in de vingers krijgen …’ Dát is tien 
op twintig. Doen we mee aan die manier van 
denken? In elk vakgebied moet men zich af-
vragen welke standaard men wil halen. In dat 
opzicht keren we terug naar het oude denken: 
je moet toch twaalf op twintig halen om een 
zeker vertrouwen te hebben in de beheersing 
van de kennis en vaardigheden van de stu-
dent.”

“We zien dat dit systeem opgang maakt, 
omdat je dat uitgelegd krijgt aan een student. 
De giscorrectie aanpassen aan individuele 
studenten, dat is niet zo eenvoudig uit te leg-
gen. Evolueren naar dat alternatief zal echter 
enkel lukken door helder te informeren en te 
professionaliseren.”

want De StuDent iS het waarD

U hebt zelf ook twee jaar lang onderzoek 
gedaan naar de giscorrectie, hoe ging dat 
precies in zijn werk? 

“Het onderzoek vond plaats in verschil-
lende opleidingen. Na afloop van het examen 
kwamen we binnen met de professor en leg-
den we uit dat we onderzoek deden naar de 
giscorrectie, omdat er daar wat ‘gevoelens’ 
rond zijn. Studenten die wensten deel te ne-
men aan dat onderzoek – volledig vrijblijvend 
uiteraard – werd gevraagd het examen volle-
dig opnieuw te doen, maar ditmaal moesten 
ze proberen alles in te vullen. Nadien pas-
ten we afwisselend de positieve scoringsme-
thode zonder giscorrectie, de retrospectieve 
giscorrectie en de standard setting toe.  Te-
gelijkertijd konden we aan de hand van een 
complexe formule de gistendens van de stu-
denten berekenen.

Wonder boven wonder was de gemiddel-
de participatiegraad tachtig percent. Studen-
ten vonden het dus echt belangrijk om mee 
te doen.

Dan konden we spelen met onze hypothe-
ses en de resultaten zijn in feite erg duidelijk. 
Ten eerste scoren studenten met een lage gis-
tendens veel hoger bij positieve scoringsme-
thoden. Ten tweede is er een interactie met 
geslacht, maar niet bij alle vakken. Ten derde 

"Als je een vliegtuig 
neemt en de piloot 

zegt: ik ben geslaagd 
voor mijn examen, het 

stijgen ging uitste-
kend, maar het dalen 
moet ik nog even in de 

vingers krijgen...  
Dat is tien op twintig"
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is er ook interactie met ability: een hoge abi-
lity bij de student komt overeen met een lage 
gistendens. Dat was voor ons voldoende om 
te kunnen zeggen: je mag gaan zoeken, met 
vertrouwen, naar een andere scoringsmetho-
de. Iets om gokgedrag mee aan te pakken. Iets 
om studenten gelijk te behandelen, met res-
pect voor geslacht en verschil in gistendens.”

Wat moet er dan nu gebeuren volgens u?
“We moeten nu vooral het gesprek aan-

gaan met de opleidingen zodat er daarbinnen 
toch wat consistentie is, want als elke profes-
sor iets anders probeert, dan kun je dat niet 
uitleggen aan de student. Op dat vlak zit de 
student wel goed, want in de nabije toekomst 
zal elke opleiding verplicht een toetsbeleid 
moeten hebben. Dat zal nagaan hoe examens 
worden afgenomen en hoe ermee wordt om-
gegaan.

Er is echter bitter weinig onderzoek over 
het kroonjuweel van een opleiding: de eva-
luatie. Dat onderzoek kan eigenlijk bij elke 
professor individueel gebeuren. Nadat pro-
fessoren de roze scoreformulieren hebben 
ingebracht bij het rekencentrum, krijgen ze 
een tabel met het scoregedrag van de stu-
denten. Per vraag krijgen ze dan te zien hoe 
de studenten gepresteerd hebben. Wij willen 
professoren aanleren om aan itemanalyse te 
doen en na te gaan of de vragen al dan niet 
te moeilijk of te makkelijk zijn. Het streef-
doel is een vraag die perfect discrimineert: de 

zwakste studenten kunnen het niet, de beste 
studenten kunnen het wel. Want ik kan u ver-
zekeren: het is gemakkelijk om studenten te 
buizen.”

U vermeldde al eerder dat er een profes-
sionalisering op gang gebracht is, maar in 
welke mate zullen proffen die opleiding ook 
volgen? Is het verplicht bijvoorbeeld?

“Men zegt niet verplicht, maar het staat 
bijna in alle contracten. En vijfennegentig 
procent doet het. Ook meer en meer geves-
tigde proffen, omdat zij geconfronteerd wor-
den met vragen rond betrouwbaarheid. In die 
opleiding leren ze dan welke examinatievorm 
ze moeten gebruiken, hoe ze een examen 
moeten maken, maar onder andere ook hoe 
met open vragen moet worden omgegaan. 
Binnenkort zal het namelijk verplicht zijn 
om een antwoordsleutel te kunnen voorleg-
gen. Dat betekent dat lesgevers veel tijd zul-
len moeten investeren in evaluaties, maar aan 
de andere kant zou ik zeggen: jullie zijn dat 
wel waard. Zoals bij die reclame voor sham-
poo of zoiets.” (lacht)

Zowel over giscorrectie als examens in 
het algemeen wordt doorgaans gezegd dat 
dit betere evaluatievormen zijn voor parate 
kennis.

“Er wordt meer en meer gekozen voor an-
dere manieren van toetsen dan examens.  Zo-
als ik zei kun je ook in masterjaren nog een 
nieuw kennisvak krijgen, maar doorgaans 
evolueert het toetsbeleid in de hogere jaren 
toch meer naar permanente evaluatie. Je 
dwingt studenten om constant aan het werken 
te zetten, but students don’t like it. We pleiten 
in veel gevallen toch wel voor mengvormen. 
Er bestaat nog altijd iets als een referentie-
kader, maar daarnaast moet je het ook kun-
nen gebruiken in de juiste context. We zien 
heel vaak dat de parate kennis er is, maar dat 

de toepassing ontbreekt. De studenten kun-
nen er niet mee spelen. Dat is het nadeel van 
multiple choice: ze herkennen het wel, maar je 
moet niet meer vragen dan dat. Daarom werk 
ik persoonlijk met casussen; dan moet men 
redeneren…

Wat uiteindelijk telt is nog altijd readiness 
for the job. Kan de opleiding verzekeren dat 
de studenten er klaar voor zijn? Men gaat va-
ker gaan werken met een matrix van doelen 
en competenties. Soms zie je dat dat inder-
daad ‘kazen met gaten’ is, wat een gelegen-
heid is voor de curriculumcommissie om 
een programmawijziging door te voeren. Dat 
is allemaal zeer belangrijk, maar het vraagt 
veel tijd, en u weet dat die bij ons kostbaar 
is. Daarom pleiten we voor meer ondersteu-
ning.”

Schrappen wat niet paSt

Is het voorstel van de Onderwijsraad om 
de giscorrectie af te schaffen dan te ongenu-
anceerd?

“Ik zeg altijd: je mag het kind niet met 
het badwater weggooien. Je moet weten wat 
je doet. Je hebt het gehoord: ik ben voor het 
afschaffen van de giscorrectie op voorwaar-
de dat je iets doet. Persoonlijk ben ik voor 
standard setting, dat gemakkelijk aan studen-
ten uit te leggen is. Dan nog gaan ze niet zo 
gelukkig zijn, maar het valt uit te leggen. Bo-
vendien wil je toch niet door een chirurg ge-
opereerd worden die er met de hakken over 
de sloot door was. Hetzelfde met andere op-
leidingen. Moet een leraar ook niet ready for 
the job zijn? Dat probleem is zo gemakkelijk 
op te lossen met standard setting.” ■

door Martijn Vermeersch en 

Olivier Vander Bauwede

onderwijskort

tost Vlaams minister van Onderwijs Pas-
cal Smet (Sp.a) wil studenten aansporen tot 
meer grensoverschrijdend gedrag. Nee, stu-
denten moeten elkaar niet massaal en on-
gevraagd gaan bepotelen, maar letterlijk de 
grenzen oversteken om in het buitenland stu-
die-ervaring op te doen. Begin deze maand 
presenteerde de Vlaamse regering het actie-
plan voor studentenmobiliteit ‘Brains on the 
move’. Tegen 2020 wil ze dat een op de drie 
afstudeerders een deel van de opleiding bui-
ten Vlaanderen heeft afgewerkt. Momenteel 
brengt slechts 12,5 procent van de afgestu-

deerden een tijdje in het buitenland door, 
via Erasmus (binnen Europa) of andere uit-
wisselingsprogramma’s. Om de verhoogde 
internationale mobiliteit mogelijk te ma-
ken voorziet de Vlaamse regering dan in 4,2 
miljoen euro extra financiering bovenop de 
bestaande Vlaamse en Europese middelen. 
Daarbij wordt gekozen om beurzen aan stu-
denten zelf toe te kennen en niet aan de ho-
gere onderwijsinstellingen. Voor de huidige 
Erasmusbeurzen is daarbij een stijging van 
tien procent per jaar voorzien. Om ‘gesub-

sidieerd toerisme’ te vermijden wil minister 
Smet ook extra kwaliteitscontroles invoeren.

Met 33 procent mobiele studenten legt 
Smet de lat hoger dan de veelgebruikte Eu-
ropese doelstelling opdat twintig procent van 
de studenten tegen 2020 het hoger onderwijs 
verlaten met buitenlandse ervaring op zak. De 
Vlaamse studenten hebben dus nog een grote 
inhaalbeweging te maken om het Europese 
streefcijfer te behalen, laat staan de ambitieu-
zere doelstelling van 1/3 grensoverschrijders 
die Pascal Smet naar voren schuift. ■

"het streefdoel is 
een vraag die  

perfect discrimineert: 
de zwakste studenten 

kunnen het niet, de 
beste studenten  
kunnen het wel"
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Het geschatte aantal verweesde 

kotmadammen en wanhopige huis-
bazen. Nooit eerder stonden in Gent 

nog zoveel koten te huur in septem-
ber. De reden? De afgelopen jaren zijn 

er tal van koten en studio’s bijgebouwd, 
zowel door de UGent als door particulie-

ren. Niet te vroeg juichen over dit overaan-
bod: wie nu nog een dak boven zijn hoofd 

zoekt, heeft enkel nog keus uit onbetaalbare 
bezemkasten en donkere ondergrondse holen. 
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Konijnenvoer

Groot feest voor liefhebbers van vers en veggie: resto St-Jan wordt geüpgraded van 
verouderde cafetaria met de allures van een daklozenrestaurant naar een hedendaagse, 
ecologisch verantwoorde omgekeerde resto. Voortaan zijn alle soepen, snacks, brood-
jes en maaltijden (op een na) er honderd procent vegetarisch en zo biologisch mogelijk. 
Voor kilo’s taaie tofu dat naar smaak en textuur vooral veel van een schoenlap weggeeft 
hoef je niet te vrezen: je potje wordt gekookt door een gediplomeerde kok in samen-
werking met EVA. Leve de konijntjes!

burenKoSt

Voortaan kunnen studenten van de Artevelde Hogeschool en van de UGent ver-
broederen in de resto’s Kantienberg van beide instellingen. Onder het motto ‘het gras is 
groener aan de overkant’ kunnen de Arteveldestudenten nu ook hun natje en droogje 
halen in de resto van de UGent en vice versa. Er schuilt wel een addertje onder het gras: 
de hogeschoolstudenten betalen in onze Kantienberg veertig procent meer dan hun 
collega’s van de UGent, terwijl UGent-studenten die hun geluk willen beproeven aan 
de hogeschool maar twintig procent betalen. De snoodaards. ■

Achterklap

In de Therminal siert sinds kort een ge-
boortekaartje de lege plaats van Sofie. Op 
2 augustus beviel ze van Cobus. Het jonge-
tje slaakt sinds deze week zijn eerste lach-
jes, ongetwijfeld dankzij het aanstekelijke 
voorbeeld van z’n mama.  “Van happy sin-
gle naar drukke desperate housewives toe-
standen in een jaar tijd, het kan snel gaan”, 
aldus Sofie. Maar voegt ze er aan toe: “het 
is toch wel het mooiste wat je kan overko-
men”. Een luide oooh is gepermitteerd. Pro-
ficiat Sofie!

De engelbewaarster aller studenten zal 
vanaf januari weer halftijds in de Thermi-
nal te vinden zijn. De andere helft van de 
tijd neemt Cobus haar in beslag.  ■

cobus

PATENT OP VUUR 
BIJNA VERSTREKEN

Zondvloed eist slachtoffers, 

granieten kano's baten niks.



schampers 
teletijdmachine

Minst aantrekkelijke vakantiejobs, een selectie

1.Stockmedewerker in een sexshop. Al kan dit ook de beste 
vakantiejob ooit zijn. 

2.Vleesverwerker in een slachthuis (er zit meer in een worst-
je dan je denkt).

3.Ledenwerving voor één of ander goed doel. Want we zijn 
allemaal klootzakken tegen die arme drommels met een 
klembord.

4.Mascotte spelen. Wat neerkomt op uren in een loden hit-
te rondhossen terwijl je ondergekwijld wordt door jenge-
lende kinderen

5.Bewaker van de supermarktkarretjes. Oei, daar gaat er 
een!

6..Zaalwachter in een museum. Bijtend koud, want de kunst-
werken bewaren is belangrijker dan zorg dragen voor de 
gezondheid van de werknemer.

7.Werken voor een Vlaams-nationalistische Antwerpse boe-
kenhandel, waar je Mein Kampf moet aanprijzen. Op het 
randje van strafbaar. 

8.Varkens aftrekken. € 15/u. voor M/V met talent.

9.Videogame tester: uren en uren hetzelfde level spelen op 
zoek naar die ene fout

10.Lijkenwasser. Soms valt er al eens een ongemakkelijke 
stilte.

11.Toiletschoonmaker op festivals. Shit just got real.

12.Mijnwerker. Goed voor zwartwerk.

13.Heitherder. Een hoeie uitdahing voor West-Vlamingen. 

eerste schunnige
mop met knots 

verteld

Zondvloed eist slachtoffers, 

granieten kano's baten niks.



Wetenschap

gezocht: man met (Kleine) 
ballen!

Mannen met kleinere geslachtsdelen kun-
nen hun eventuele onzekerheden daarover 
definitief van zich afzetten dankzij James 
Rilling en zijn team aan Emory University, 
of toch de eventuele onzekerheden betref-
fende de grootte van hun teelballen. Het was 
al langer bekend dat een hands-on vader die 
direct betrokken is bij de verzorging van 
zijn kind, datzelfde kind verschillende soci-
ale voordelen opleverde, bijvoorbeeld betere 
schoolprestaties. Rilling wou nu onderzoe-
ken welke biologische factoren dat soort 
vaders onderscheiden van de minder huise-
lijke vaders. Na het onderzoeken van zeven-
tig mannen met jonge kinderen bleek dat de 
hoeveelheid testosteron in het lichaam van 
de mannen en de grootte van de teelballen 
omgekeerd evenredig waren met de betrok-
kenheid in de opvoeding van het kind. Over 
de richting van het verband (zijn mannen 
met kleinere teelballen betere vaders of zorgt 
het betrokken vaderschap ervoor dat de teel-
ballen gaan krimpen?) kunnen de onderzoe-
kers zich nog niet uitspreken, maar dames 
die een nieuwe man in huis willen halen zoe-
ken misschien toch best een exemplaar met 
kleine ballen!

iK tweet, DuS iK Stem.

Vergeet de ouderwetse glazen bol, opi-
niepeilingen en enquêtes als instrumenten 
om de uitslagen van verkiezingen te probe-
ren voorspellen, want aan de universiteit van 
Indiana in de Verenigde Staten werd ont-
dekt dat Twitter een accurate pronostiek kan 
maken van de verkiezingsuitslagen. Onder-
zoeker Fabio Rojas zette zijn team aan het 
werk om niet minder dan 735 miljoen tweets 
over de verkiezingen voor het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden grondig te bestu-
deren. De conclusie van het onderzoek is 
eenvoudig: hoe meer de naam van een ver-
kiezingskandidaat getweet wordt, hoe meer 
stemmen die bewuste kandidaat zal krijgen. 
Het hoeft volgens Rojas niet te verbazen dat 
het hier niet eens uitmaakt of het positieve 
of negatieve tweets zijn, want alle aandacht is 
goede aandacht in verkiezingtijden. Het feit 
dat iemand vermeld wordt op Twitter, of het 
nu is om hem of haar op te hemelen of met 
de grond gelijk te maken, toont dat die per-
soon relevant en belangrijk is. Waarschijnlijk 
kan bij ons een gelijkaardige voorspelling ge-
maakt worden aan de hand van het aantal 
deelnames in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, 
misschien is dat een onderzoekje waard? 

Diep in De zee

Het is nog niet de ontdekking van Atlan-
tis, maar een groep wetenschappers uit Oslo 
komt toch aardig in de buurt. Volgens het 
onderzoeksteam ligt op de bodem van de 
Indische Oceaan tussen Madagaskar en In-
dia een onbekend continent. Het vermoeden 
was er al langer nadat metingen aangaven 
dat de aardkorst in dat gebied gemiddeld tien 
tot vijftien kilometer dikker is dan op andere 
plaatsen en dankzij een recente ontdekking 
werd de twijfel over het bestaan van dit con-
tinent zo goed als volledig weggenomen. Op 
de stranden van het eiland Mauritius werd 
Zirkoon gevonden, een mineraal dat uit de 
aardkorst afkomstig is. Het Zirkoon op die 
stranden was een twee miljard jaar oud, 
terwijl het eiland zelf nog maar een luttele  

negen miljoen jaar jong is. Het mineraal zou 
dus afkomstig zijn van een prehistorische 
landmassa die zich ergens onder het eiland 
bevindt en moet door onderzeese vulkani-
sche uitbarstingen boven water gekomen 
zijn. De Noren vermoeden dat het hier om 
het continent Mauritia gaat dat 60 tot 80 mil-
joen jaar geleden verdween. 

iK heet Flipper, en jij?

Dat dolfijnen door middel van piepende 
geluiden communiceren met elkaar weten 
we al langer, maar onlangs ontdekte een 
team Schotse wetenschappers dat elke dol-
fijn in een school ook een naam heeft. De 
‘naam’ is een pieptoon die uniek is voor elk 
dier waarmee ze zichzelf kunnen voorstel-
len of anderen roepen. Dolfijnen beginnen 
elke mededeling die ze willen doen met hun 
naam, zo weten de anderen van wie de me-
dedeling afkomstig is. De onderzoekers ont-
dekten ook dat moeders de pieptoon van 
hun jong nabootsen wanneer ze hun teerbe-
minde kroost even uit het oog verloren zijn, 
met andere woorden, ze roepen de naam van 
hun jong. Ook wijfjes onder elkaar gebruiken 
deze namen om vriendinnen terug te vinden. 
Elk jong krijgt zijn of haar naam aangeleerd 
van de moeder. Het onderzoek van de Schot-
se wetenschappers liep overigens niet van 
een leien dakje. Dolfijnen blijken zo goed te 
zijn in elkaars geluiden nabootsen dat de op-
nameapparatuur het onderscheid soms niet 
kon maken tussen een dolfijn die zijn eigen 
naam zegt en een andere dolfijn die de naam 
roept. ■ door Eva Van Ootegem

Stinkt mijn bek naar vis?

man met kleine (en) ballen.



Dat Schamper mij eindelijk een spreek-
gestoelte aanbiedt, lijkt me niet meer dan 
logisch. Jaren heb ik langs auditoria en cafés 
moeten leuren met mijn boodschap, slechts 
stuitend op onbegrip en hoongelach. De 
meesten hielden me voor een zoveelste Don 
Quichot die vecht tegen denkbeelden die 
geen verzet behoeven. Ha! Ik lach met hun 
onwetendheid. Het mag een wonder heten 
dat ik deze leeghoofden nog wil helpen van 
hun illusie af te raken. Maar goed, een mens 
moet zich ergens mee bezighouden.

Trouwens, ‘leeghoofden’, dat brengt me 
bij mijn eerste mythe uit de wetenschap. We 
zouden slechts tien procent van onze her-
senen gebruiken. Hoewel een discussie met 
sommige studenten me anders zou doen den-
ken, is deze uitspraak complete stierenschijt. 
Het is natuurlijk een aantrekkelijk idee dat we 
negentig procent onbenut laten en zelfs een 
gemiddelde hogeschoolstudent ooit universi-
teit zou aankunnen, mocht die maar aan zijn 
reserves kunnen raken.

Het is niet duidelijk waar de mythe zijn 
oorsprong vindt. Auteur Benjamin Radford 
heeft de verschillende bronnen beschouwd. 
Sommigen schrijven het toe aan William 
James, de grondlegger van de psychologie, 

omdat hij zei: “We maken gebruik van slechts 
een klein deel van onze mentale en fysieke ca-
paciteiten.” Anderen menen dat Albert Ein-
stein het als verklaring gebruikte voor zijn 
enorme intellect. Veel kan ook voortkomen 
uit de verschillende versies van het idee. Eén 
versie is dat een onderzoeker jaren geleden 
tot het besluit kwam. Een andere versie stelt 
dat maar tien procent bekend is voor de we-
tenschap en dat dit verkeerd begrepen is als 
‘slechts tien procent wordt gebruikt’. De der-
de versie stelt dat het bewuste deel van onze 
hersenen, in tegenstelling tot het onbewuste 
deel, tien à twintig procent van de tijd ge-
bruikt wordt.

Beste mensen, zoals ik vaak tegen mijn 
hond Termo zeg: “Hoed u voor zulke rede-
neringen en denk zelf eens na.” Heeft Darwin 
ons dan niets geleerd? Waarom zou de natuur 
een orgaan ontwikkelen dat maar voor tien 
procent gebruikt wordt? Zoals dat nu een-
maal gaat in de natuur: use it or lose it. Het 
meest illustratieve voorbeeld is misschien het 
feit dat schade aan om het even welk deel van 
de hersenen, hoe minimaal ook, zorgt voor 
een storing. Ik zou nog sterk kunnen uitwei-
den over de bouw van de hersenen, maar het 
volstaat te weten dat op elk moment heel uw 

hersenpan in werking is. Elke actie vraagt 
zoveel verschillende bewerkingen dat her-
senactiviteit niet gezien mag worden als een 
oplichtend puntje, maar eerder als een ra-
zende stroom doorheen uw grijze kwabben. 
Een simpele handeling als het nemen van een 
Schamper vraagt het plannen van een grijp-
beweging, het voelen van het verse papier, 
oog-handcoördinatie, aandacht voor de om-
geving, et cetera.

Maar meneer Meeters, misschien klopt 
het verhaal enkel wanneer we slapen? Fout! 
Tegen onze intuïtie in hebben hersenen dan 
evenveel activiteit als overdag. In sommige 
stadia van de slaap bevinden de hersenen 
zich zelfs in uiterst actieve staat en hier geldt 
uiteraard hetzelfde principe dat er niet één 
deeltje instaat voor het aspect ‘slapen’.

Dergelijke beweringen passen natuurlijk 
perfect in het kraam van figuren die u willen 
overtuigen van hun zesde zintuig. Daar trapt 
u echter niet in. Als er ook maar één persoon 
is die dat wel doet, dan is mijn missie nog 
lang niet aan haar einde. ■

Heb jij ideeën die verder onderzocht moe-
ten worden door Park Meeters? Stuur ze door 
naar schamper@schamper.ugent.be

Als een moderne kruisvaarder 
van de waarheid, trekt Park 
Meeters tweewekelijks ten 
strijde tegen de onwetendheid 
van de massa. Zijn nobele 
doel: het volk weer kritisch 
laten nadenken. En soms de 
hond uitlaten.

door Fabrice Luyckx

Voor 
eens 
en 
voor 
altijd

C
artoon: Rob

b
e Verschueren

WWW.SCHAMPER.UGENT.BE SCHAMPER 530           19wetenschap



Gin-tonic

De zomer bracht ons een resem nieuwe hypes. Dit jaar mochten we gin-tonic verwelkomen op 
tafel. Schamper serveert u de weetjes en een goede reden om daarbij een gin-tonic achter de 
kiezen te slaan.

We geven het niet graag toe, maar dat we 
vandaag gin op tafel hebben staan, is waar-
schijnlijk te danken aan onze noorderbu-
ren. Hoewel er enkele bezwaren zijn, wordt 
de uitvinding van gin vaak toegeschreven 
aan dr. Sylvius, professor geneeskunde aan 
de Universiteit van Leiden. Hij zou de drank 
initieel als medicijn tegen leveraandoeningen 
gemaakt hebben. Zelfs als dat maar een fabel-
tje blijkt te zijn, doet het niets af aan het feit 
dat Britse soldaten in de Tachtigjarige Oorlog 
al Dutch courage dronken om te kalmeren 
voor het gevecht.

Gin, afgeleid van genièvre, kreeg al snel 
zijn eigen traditie in Engeland. Dankzij Wil-
lem van Oranje werd de import van Franse 
en Duitse alcohol aan banden gelegd, zodat 
Nederland de markt voor zich kreeg. Gin 
werd een van de populairste dranken in Lon-
den. Toen de Britse kolonisten uitvoeren om 
de rest van de wereld onder de knoet te hou-
den, was gin een alledaagse reisgezel. Niet 
verwonderlijk dat gin uitermate belangrijk 
bleek om contacten te sluiten met de inheem-

se bevolking. Gin werd bijvoorbeeld een van 
de belangrijkste economische ruilmiddelen 
in koloniaal Afrika. 

Het is in koloniaal Brits-Indië dat gin en 
tonic waarschijnlijk voor het eerst met elkaar 
in contact kwamen. Tonic werd in die tijd in 
de tropische regio’s van Zuid-Azië en Afrika 
gedronken ter preventie van malaria, waar-
over straks meer. Door de erg bittere smaak 
van de aanwezige kinine, hielp een scheut gin 
om het goedje binnen te gieten.

Tonic-water was de eerste succesvolle be-
handeling in de geschiedenis die gebruik 
maakte van een extract om een infectieziekte 
te behandelen. In die tijd bestond de drank 
nog gewoon uit spuitwater en kinine uit de 
bast van de cinchonaboom. Het gebruik van 
de schors gaat al terug tot 1600. De legende 
vertelt over een indiaan die verdwaald was in 
de jungle. Hij dronk van een poel stilstaand 
water waarvan de smaak sterk bitter was. De 
indiaan dacht dat hij vergiftigd was, maar tot 
zijn grote verrassing daalde zijn koorts kort 
daarna. Het bleek dat de omringende quina-

quina-bomen het water zijn bittere smaak 
hadden gegeven. De boom leent zijn naam 
aan een andere legende, waarin de Spaanse 
gravin van Chinchon werd genezen in Peru 
door de schors van een boom. Zij nam kinine 
mee terug naar Europa en Linnaeus doopte 
in haar eer de boom cinchona. Nu weet u on-
middellijk waar de hippe tonic ‘Fever Tree’ 
zijn naam vandaan haalt.

een Scheut paraSiet

Malaria is een infectieziekte die initieel 
vooral grieperige symptomen veroorzaakt, 
met als voornaamste kenmerk een zeer hoge 
koorts. Het klassieke symptoom is een ‘pa-
roxysmale’ aanval, waarbij men eerst een 
koude fase met rillingen doormaakt, vervol-
gens een warme fase met hoofdpijn en koorts 
en ten slotte een zweetfase. Een ernstige vorm 
van malaria is de cerebrale malaria, met aan-
tastingen in de hersenen. Deze vorm heeft 
onbehandeld een mortaliteit van 95%.

op uw gezondheid
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Gin-tonic
Om te begrijpen hoe malaria evolueert en 

waar tonic te hulp schiet, moeten we begin-
nen bij de cyclus van diens geliefde gezant: 
de parasiet. Inderdaad, niet de mug, maar de 
parasieten die zich schuilhouden op de mug 
veroorzaken de malaria. Die parasieten verza-
melen zich onder de naam Plasmodium. Piet 
Cools, deskundige in tropische ziektes aan de 
UGent, geeft ons meer uitleg. “Wanneer de 
mug steekt, zien de parasieten hun kans om in 
de bloedbaan terecht te komen. Eerst gaan de 
parasieten de lever opzoeken. Ze kruipen in 
de levercellen en vermenigvuldigen zich daar 
tot die cel nokvol zit met parasieten. De le-
vercel barst open en de honderden parasieten 
per cel komen weer vrij in de bloedbaan.” Pas 
na hun vermenigvuldiging in de lever gaan 
de parasieten op zoek naar rode bloedcellen. 
Rode bloedcellen bevatten hemoglobine, wat 
belangrijk is voor het transport van zuurstof. 
“De parasieten breken die hemoglobine af tot 
een bruikbare bouwstof om te reproduceren. 
Daarbij ontstaat een afvalproduct, ‘heem’ 
genaamd. Heem is eigenlijk toxisch voor de 
parasiet zelf, maar daar hebben ze iets op ge-
vonden. Ze zetten heem namelijk om in een 
gekristalliseerde vorm die niet meer scha-
delijk is. Zo gaan ze niet ten onder aan hun 
eigen processen.” Als deze processen niet 
worden gestopt, gaan de parasieten door tot 
de bloedcellen opnieuw afgeladen vol zitten, 
scheuren en de parasieten vrijkomen in de 
bloedbaan, klaar om in groten getale nieuwe 
cellen te bevolken.

Tijd voor de held van de avond, tonic, om 
ten tonele te verschijnen! Het hierboven ver-
melde bestanddeel kinine geeft onze tonic 
de geneeskrachtige werking tegen malaria. 
Cools legt uit: “Eigenlijk is het vrij eenvou-
dig. Kinine stopt het proces waarbij de para-
siet heem omzet in een onschadelijk kristal. 
Op die manier stikt de parasiet dus in zijn ei-
gen afvalproduct.”

Kinine wordt tegenwoordig nog steeds 
gebruikt als alternatieve therapie tegen ma-
laria, meestal in combinatie met andere ge-
neesmiddelen. Wanneer de gebruikelijke 
medicijnen zoals artemisinine en chloro-
quine niet aanslaan, is kinine nog steeds een 
tweedelijnsbehandeling. Parasieten vertonen 
een tragere resistentie tegen kinine dan tegen 
andere medicijnen uit een eerstelijnsbehan-
deling. Verder is er evidentie dat kinine goed 
zou zijn tegen nachtelijke beenkrampen. Een 
kwart liter tot een halve liter tonic zou vol-
staan als eenvoudige remedie. Daarnaast kan 
kinine pijnstillend werken, koorts verlagen 
en ontstekingen remmen. Uit onderzoek van 
de KU Leuven blijkt dat tonic zelfs de kan 
honger stillen. 

even SliKKen

Tot zo ver het goede nieuws, nu het slech-
te. Hoewel tonic vandaag nog steeds kinine 
bevat, is die in zo’n lage dosis aanwezig dat 
het voordeel miniem is. Tonic in de tijd van 
de kolonisten was veel bitterder dan nu om-
dat de drank meer kinine bevatte. Kinine 
wordt vandaag enkel nog toegevoegd voor 
de bittere toets. De FDA (Food and Drug 
Administration) bepaalde dat voeding niet 
meer dan 83 mg/l kinine mag bevatten. Dat 
is een schamele 0,25 tot 0,5% van de concen-
tratie die gebruikt werd in tonic ter preventie 
van malaria. Of zoals Cools het omschrijft: 
“Mocht je malaria willen behandelen door 
tonic te drinken, dan moet je er zodanig veel 
van drinken dat malaria eigenlijk niet meer je 
grootste probleem is.” Een artikel uit tropical 
Medicine and International Health zei het zo: 
“Do not mistake loading quinine doses for loa-
ding doses of gin tonic.” (vrij vertaald: kinine 
slikken is niet hetzelfde als gin-tonics achter-
overslaan).

Bovendien is kinine niet ongevaarlijk, de 
molecule heeft namelijk enkele ernstige ne-
venwerkingen. “Chronisch gebruik kan leiden 
tot cinchonisme, vergiftigingsverschijnselen 
zoals tinnitus, hoge toon doofheid, misselijk-
heid en hartkloppingen”, waarschuwt Cools. 
“Een overdosering van kinine kan zelfs lei-
den tot vertraging van de hartslag, verlaagde 
spierspanning, doofheid en blindheid.”

Ten slotte, omdat kinine pas ingrijpt wan-
neer de parasieten in de rode bloedcellen 
hemoglobine afbreken, heeft de stof maar 
weinig nut wanneer de parasieten zich nog in 
de lever bevinden.

Over de geneeskrachtige werking van gin 
is niet echt iets bekend. Gin wordt gemaakt 
uit jeneverbessen, die de uitscheiding van wa-
ter door de nieren bevorderen en het gluco-
segehalte in het bloed (van ratten) verlagen. 
Al zijn de voordelen niet bepaald doorslagge-
vend. En misschien had dr. Sylvius toch gelijk 
met zijn nieraandoeningen. Wat de nevenef-
fecten van alcohol zijn, wel, die kennen we al-
lemaal wel…

De guStibuS et cetera

Rest nog de belangrijke vraag: citroen/li-
moen of komkommer? Gin bevat vaak al een 
toets van citroen, dus een extra schijfje kan 
die smaak meer op de voorgrond brengen. 
Bovendien bevat citroen vitamine C, iets waar 
de kolonisten veel van konden gebruiken te-
gen scheurbuik. Meer relevant voor vandaag 
is dat vitamine C het immuunsysteem ver-
sterkt en er is evidentie dat het beschermt 
tegen kanker, hartaandoeningen en hoge 
bloeddruk. Komkommer bevat dan weer veel 
vitamine B, verbetert diabetes en helpt tegen 
een kater (al is de formule met gin misschien 
niet de beste manier). Net als tequila, moet je 
deze raad met een korreltje zout nemen, want 
de hoeveelheden die in zo’n gin-tonic aan-
wezig zijn, zullen het verschil spijtig genoeg 
niet maken. En wat nu precies in die gin-to-
nic moet, is gewoon een kwestie van smaak. 
Smakelijk! ■

door Fabrice Luyckx

De geneeskrachtige werking van gin werd in londen grondig onderzocht.

"je zou zoveel tonic 
moeten drinken dat 
malaria niet meer je 

grootste probleem is"
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Wie eind juni het geluk had zijn of haar naam te horen tijdens de proclamatie, kon opgelucht 
drie maanden vakantie incasseren. Twaalf heerlijke weken van festivals afschuimen, de wereld 
verkennen en vooral niet té veel doen. Maar niet iedereen vindt drie maanden vrij een zalig 
vooruitzicht. En er valt altijd wel iets te leren. Schamper vond een aantal wetenschappers in spe 
die hun zomer liever lerend doorbrachten.

Net als elk jaar organiseren tientallen Euro-
pese universiteiten cursussen voor studenten 
en doctorandi die vrij te volgen zijn. Onder 
de noemer summer schools vallen, naast cur-
sussen, ook stages en conferenties. De duur 
varieert van een paar dagen tot enkele weken. 
De onderwerpen zijn net zo uiteenlopend als 
de redenen om deel te nemen. 

Céline Moortgat, een masterstudente fy-
sica en sterrenkunde aan onze alma mater, 
volgde een stage in CERN, het Europees la-
boratorium voor deeltjesfysica in Genève, 
Zwitserland. “Ik mocht daar een doctoraats-
studente van onze universiteit helpen met de 
voorbereiding van een volgende stap in haar 
onderzoek, vooral programmeren en testen 
van codes. Het onderzoek dat aan CERN 
wordt gedaan, interesseert mij erg. Het was 
zelfs de oorspronkelijke motivatie om mijn 
studies aan te vatten.”

Gezonde interesse was de grootste — maar 
niet enige — drijfveer, zegt ook Eva Flamand, 
een vijfdejaars geneeskunde: ”Ik heb in Parijs 
twee weken lang de summer school Serious 
Games in the field of critical care and emer-
gency medicine gevolgd. Ik stelde me kandi-
daat omdat spoedgeneeskunde me interessant 
lijkt en ik er graag wat dieper op in wou gaan. 
Daarnaast wou ik mijn vakantie zinvol invul-
len en bovendien werden alle kosten vergoed. 
De locatie was zeker een meerwaarde, alsook 
de sociale contacten met andere Europese ge-
neeskundestudenten.”

netwerKen op De 
SchoolbanKen

Die sociale contacten zijn niet alleen be-
langrijk voor ons algeheel welzijn, maar ook 
voor een toekomstige (wetenschappelijke) 
carrière. De meeste summer schools worden 

opengesteld voor alle Europese studenten 
en dat geeft een ratjetoe van nationaliteiten. 
Voor Willem Stock, masterstudent biologie, 
bleek het een aangename ervaring. “Ik heb 
Mathematical modelling for biologists gevolgd 
aan de universiteit van Nottingham, Enge-
land. Het was echt een vierdaagse spoed-
cursus modelleren. De belangrijkste reden 
om deel te nemen was om eens iets anders te 
zien; een ander land, een andere universiteit, 
andere lesgevers en andere medestudenten.” 
Dat je curriculum er sterker uitkomt is na-
tuurlijk ook geen nadeel, zeker met het oog 
op een academische carrière. “Ik heb de sum-
mer school vrijwillig gevolgd, dus in elk ge-
val niet voor de studiepunten,” vertelt Stock. 
“Dan kan je er volledig van genieten zonder 
de stress van testen en verslagen.”

Ruben Laleman is onderzoeker bij het 

centrum voor milieueconomie en milieuma-
nagement en organiseerde de eerste editie van 
de summer school economy of electricity mar-
kets mee die plaatsvond in augustus. Hij kan 
dit alleen maar bevestigen: “Voor de master 
studenten is het waarschijnlijk een unieke er-
varing om mensen van buiten België en van 
verschillende universiteiten te leren kennen. 
Dat is ook een van de belangrijkste doelen 
van een summer school: mensen die met ge-
lijksoortig onderzoek bezig zijn, samenbren-
gen. Voor iemand die net aan zijn onderzoek 

begint kan dit een goede kans zijn om met 
meer ervaren mensen te praten en meningen 
te delen. Zo ben je als nieuwkomer al meteen 
op goede weg en is de kans kleiner dat je fou-
ten maakt in de start van je onderzoek. Een 
ander voordeel is dat wij ons onderzoek kun-
nen tonen aan andere experts en dat we zo 
ook zelf kunnen leren waardoor we ons on-
derzoek verbeteren in de toekomst.”

een ervaring rijKer 

Wat alle deelnemers beamen is dat zo’n 
zomercursus vooral een ervaring is. Céline: 
“Achteraf gezien was het een enorm leuke en 
leerrijke belevenis. De vaardigheden die ik 
heb verworven zullen zeer nuttig zijn voor 
mijn thesis en ook de sociale kant van de 
stage was fantastisch. Ik heb geen negatieve 
opmerkingen, al kan ik mij inbeelden dat 
sommige studenten een betere begeleiding 
van hun stage zouden willen. Op mijn bege-
leiding viel echter niets aan te merken.” 

Voor Eva was er op bepaalde punten wél 
nog verbetering mogelijk: “Mijn verwachtin-
gen werden zeker ingelost maar deze summer 
school werd voor het eerst georganiseerd en 
het programma was, naar mijn mening, nog 
niet op en top. De verhouding theorie/prak-
tijk was niet in evenwicht.” 

Willem was ondanks de korte duur toch 
tevreden. “We hebben uiteindelijk niet zo 
veel geleerd maar het was eigenlijk meer dan 
voldoende om me op weg te helpen. Achter-
af gezien vind ik de hele ervaring belangrij-
ker dan wat je bijleert.” Toch mag je ook de 
educatieve waarde van een summer school 
niet uit het oog verliezen. “Het niveau van 
de lessen van onze summer school lag rede-
lijk hoog,” vertelt Ruben. “Hierdoor was het 
soms echt wel een uitdaging voor mensen die 

SCHOOL’S NOT OUT FOR SUMMER

"summer schools 
worden te weinig  

onder de aandacht 
gebracht"
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niet met het onderwerp bezig zijn. Op edu-
catief gebied is een summer school interessant 
omdat de deelnemers op zeer korte tijd heel 
veel kennis opdoen. Dit leren door zelfstudie 
zou een pak langer duren, en zou ook minder 
leuk zijn natuurlijk.”

zomer wat? 

Als een summer school zoveel te bieden 
heeft, waarom volgt dan niet iedereen er een? 
Misschien kan dat aan de bekendheid van 
zulke activiteiten liggen. Bij sommige vak-
groepen moet je zélf het initiatief nemen, bij 
andere worden ze op een presenteerblaadje 
aangeboden. “Als je het mij vraagt mag de fa-
culteit Wetenschappen of de opleiding Biolo-
gie dat zeker en vast meer promoten. Af en toe 
komt er reclame op Minerva maar misschien 
kunnen ze die lijst wat uitbreiden”, vindt Wil-
lem. In de fysica zit het wel snor. Céline: “In 
mijn geval was er zeer veel aanmoediging om 
deel te nemen aan deze stage. Ook andere 
stages worden aangeboden en de professoren 
bieden hier ruime ondersteuning.”

Om de drempel voor studenten te verla-
gen, zou de universiteit meer summer schools 
moeten organiseren, al is dat voor de meeste 
vakgroepen toch een tijdrovende en vooral 
dure aangelegenheid. “Masterstudenten be-
taalden 175 euro voor onze summer school. 
In deze prijs zat het lesmateriaal, de lunch en 
een conference dinner. Internationale studen-
ten die van de homes gebruik wilden maken, 
betaalden 200 euro extra voor een week over-
nachtingen en ontbijt. Echter, toen we onze 
kostprijzen aan het inschatten waren, hadden 
we geen rekening gehouden met het feit dat 
we ook de universiteit moesten betalen voor 
het gebruik van haar faciliteiten, administra-
tieve ondersteuning en dergelijke. Dat is wel 

jammer, aangezien we toch mee helpen om 
de naam ‘Universiteit Gent’ internationaal 
bekend te maken. Al hebben we gehoord dat 
er in de toekomst misschien een nieuwe re-
geling zou komen waarbij we toch een soort 
van ondersteuning zouden krijgen om derge-
lijke evenementen te organiseren.”

Wie nu al de kriebels krijgt om zich in te 
schrijven voor een bepaalde cursus, kan te-
recht op verschillende websites. Soms moet 
je er vroeg bij zijn. Op de website van IAES-

TE Belgium (International Association for 
the exchange of Students for technical expe-
rience, n.v.d.r), verzamelen de belangrijkste 
Belgische universiteiten stagemogelijkheden 
in het buitenland voor alle richtingen. Sum-
merschoolsineurope.be is dan weer een goed 
startpunt om je educatieve zomer te plannen. 
■

SCHOOL’S NOT OUT FOR SUMMER

door Lise Beirinckx  

en Tine Eeckelaert
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cultuur

door Thomas Smolders

Op 28 september breit technopionier Jeff 
Mills een einde aan OdeGand, het evene-
ment voor wereldmuziek, jazz en klassieke 
muziek. Een vroeg I Love Techno? Nee, niets 
is minder waar. Samen met het Symfonieor-
kest Vlaanderen zal hij uitgepuurde versies 
van zijn clubklassiekers brengen in de Sint-
Annakerk. Staan daarnaast nog op het pro-
gramma die avond: Jef Neve (die iets op een 
piano doet, vermoeden we), Vocal Classics en 
Powerplant.

Wij nemen afscheid van: 
123-piano (tot 28/9): Zeven piano’s, zeven 

kunstenaars, zeven locaties. Het was het sim-
pele, doch geniale idee achter 123-piano: wat 
als we een piano in het midden van de stad 
plaatsen, waar iedereen op mag spelen? Twee 
maanden later mag organisator Sioen zich op 
de borst kloppen: dit uiterst charmante eve-
nement wist in no time het hart van menig 
Gentenaar te veroveren. Wij zullen de mooie 
pianopartijen in het station alvast missen.

Expo Flandronië (tot 28/9 in de Zebras-
traat): Flandronië (Flandres & Wallonië) 
is het fictieve land dat fotograaf Franky De 
Schampheleer schiep. Zijn doel? Aan de 
hand van enkele luchtige beelden aantonen 
dat het contrast tussen Vlamingen en Wa-
len helemaal niet zo groot is als men denkt. 
Het is een reeks afstandelijke foto’s gewor-
den, waarbij niemand ooit in de camera kijkt. 
Een droomwereldje, dat baadt in een absurde 
sfeer.

En dan nog dit
27/09: 65daysofstatic in de Handelsbeurs: 

post-rock van de bovenste plank. Verwacht 
gitaarklanken die zullen nazinderen tot lang 
nadat het optreden voorbij is.

2/10: Motek in Minard: scoorde vijf jaar 
geleden een hitje met ‘Tryer’ en komt op 7 
oktober met een nieuw album. Vijf dagen 
voordien wordt dat al voorgesteld in de Mi-
nard, zodat iedereen die dat wil het album al 
kan beluisteren voor ‘de grote massa’. Hipsters 
gonna hip.

3 – 5/10: Vals in NTGent: ‘Kat en Sis. 
Twee zussen — de ene een ouder wordende 
theateractrice, de andere een bekend gezicht 
van op de televisie — wachten in een politie-
cel. Ze worden verdacht van een dodelijk ver-
keersongeluk, met vluchtmisdrijf ’. Zo luidt 
de omschrijving van Vals, het nieuwe stuk 
van NTGent.

De Gentse cinema’s houden het deze en 
volgende week rustig, om zich in alle stilte 
voor te bereiden op het filmfestival. Als er 
één nieuwkomer is waar naar uitgekeken 
wordt, dan is het ‘La Grande Bellezza’ (vanaf 
25/9 in Studio Skoop). De nieuwste van Pa-
olo Sorrentino, die eerder al ‘This must be the 
place’ en de topper ‘Il Divo’ maakte.

4 – 6/10: The Big Draw: een groots te-
kenfestival in Gent met lezingen, workshops 
en tentoonstellingen. Meer info verderop in 
deze Schamper. ■

Hoewel de bandnaam het niet meteen 
doet vermoeden, spelen de jongens van Dans 
Dans eerder rustige fluistermuziek. Eerder te 
horen bij Glimworm en Duyster — dàt soort 
band. Verwacht je aan psychedelische num-
mers met een nietszeggende titel die zeven 
minuten duren in het feeërieke decor van de 
DOKArena, waar eerder deze zomer Float 
Fall speelde. Wij zijn fan.

Haal je dansbeentjes maar boven en koop 
alvast een extra lever, want op 25 september 
wordt het academiejaar in gang getrapt met 
de jaarlijkse Student Kick-Off. Zullen onder 
andere de revue passeren: ex-rector PVC, de 
blonde Limburgse god Regi en de West-Vla-
mingen van ‘t Hof Van Commerce. Een bijna 
even multiculturele line-up als het Sfinks Fes-
tival!

agenda

reginald paul Stefan penxten
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Gezellig GUSO

Elke woensdagavond verzamelen een vijf-
tigtal studenten zich met hun bijbehorende 
muziekinstrumenten van alle soorten en ma-
ten in het studentenhuis De Therminal voor 
een nieuwe repetitie van het Gents Universi-
tair Symfonisch Orkest (overigens niet te ver-
warren met het GUHo, ofte Gents Universitair 
Harmonie orkest, n.v.d.r.). Dra weerklinken 
verschillende klanken tijdens de stemronde 
en na nog wat gestommel zijn de instrumen-
ten met hun bijbehorende studenten klaar 
om eraan te beginnen. Het eerste concert van 
dit academiejaar is immers niet meer zo ver 
weg en er moet natuurlijk gerepeteerd wor-
den. Zo gaat dat met orkesten. 

Durven (te) Spelen

Na heel wat ontmoetingen met grote — 
doch grotendeels onbekende — namen (zo-
als Michail Bezverkhny en Lorenzo Gatto), 
zeer interessant klinkende concerten (Hom-
mage à Brel Symfonique) en zelfs stukken 
die speciaal voor het GUSO gecomponeerd 
zijn, wil het orkest nog meer groeien. Meer 
informatie over samenwerkingen en concer-

ten voor dit academiejaar is (nog) niet op de 
website te vinden , maar insider, PR-vrouw en 
celliste Ils weet ons te vertellen dat er in het 
eerste semester een concert komt met onder 
andere Mozart en de Sinfonietta van Janáček, 
die zich daarvoor onder meer liet inspireren 
door Tsjechische fanfares. “Typisch GUSO 
dus, met zowel een klassiek stuk als iets meer 
uitdagend.” In het tweede semester werken 
ze samen met het Gents Universitair Koor 
(GUK). 

Wie de democraat in zich al voelt opko-
men: wees gerust. Alle leden krijgen hun 
zegje wanneer de shortlist met mogelijke 
stukken wordt rondgestuurd, maar uiteinde-
lijk hebben de dirigent Steven Decraene en 
het bestuur het laatste woord. Die dirigent 
lijkt overigens wel een bioloog als hij het over 
zijn visie op het orkest heeft: “Het orkest als 
een levend organisme dat zonder autoritaire 
leiding organisch beweegt onder invloed van 
elk deel van het geheel.” Hij is echter cellist 
en Master in Muziekschriftuur van opleiding, 
maar het had gekund. Zijn artistieke visie 
blijft, zoals het een organisme betaamt, ver-
anderen en heeft veel ruimte voor dialectiek. 

Waarom studenten überhaupt in een or-
kest zouden meespelen? Ils kon haar mu-
ziekinstrumenten gewoonweg niet missen 
en de anderen knikken hierbij instemmend. 
Het spelen vraagt natuurlijk enige inspan-
ning, maar je krijgt er dan ook veel voor te-
rug. Voorzitter en altviolist Michiel vindt het 
enorm positief dat je als muzikant een groot 
symfonisch repertoire leert kennen. Door 
met zoveel andere muzikanten samen te spe-
len, leer je natuurlijk veel bij. Violist Wieske 
voegt eraan toe dat het een speciaal gevoel 
geeft, spelen in een orkest. Natuurlijk zijn de 
pintjes achteraf mooi meegenomen en zoals 

unaniem wordt aangevuld: “‘t Is gewoon ple-
zant!”

hoe, wat, waar, wanneer?

Het GUSO heeft elke woensdagavond repe-
titie en ook per semester een stageweek(end) 
als ultieme voorbereiding op de concertreeks. 
Eerstejaars kunnen — als ze geluk hebben — 
het GUSO al aan het werk zien tijdens een 
van de auditoriumconcerten of flashmobs, 
waarmee ze vorig jaar de Brug verrasten. Op 
25 en 26 september houdt het GUSO ook 
open repetities en audities waarvoor je “ze-
ker geen schrik moet hebben,” dixit hoorn-
blazer Stephen. “De audities zijn eerder een 
kennismaking, al moet je natuurlijk wel een 
muziekinstrument kunnen bespelen.” ■

Meer info vind je op hun website www.
guso.be.

door Charlotte Vercruysse

Als je na de komende talloze 
openingsfuiven verlangt naar 
Echte Muziek, geen nood. 
Onze Alma Mater heeft na-
melijk een eigenste symfonie-
orkest waar jij ook aan kan  
meedoen. We stellen ze even 
voor.

Foto: Femke Baeke
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Op en over de grenzen van het tekenen
The Big Draw transformeert Gent drie dagen tot tekenstad 

Het condensspoor van een vliegtuig, een tramspoor door de 
stad of een gekrabbelde wegbeschrijving, het zijn allemaal 
voorbeelden van tekeningen. Jawel, een mens tekent meer dan 
je zou verwachten. Om dat in de verf te zetten, organiseert 
KUNSTWERKT in samenwerking met S.M.A.K. en Circa in 
het weekend van 4, 5 en 6 oktober het tekenevenement The Big 
Draw. Hieronder een greep uit hun talrijke activiteiten, door-
spekt met een woordje uitleg van de organisatie. 

Marianne Sneijers (34) werkt bij KUNST-
WERKT en is een van de drijvende krachten 
achter het project: “Het is de eerste keer dat 
we The Big Draw organiseren. Drie dagen 
lang zal er op verschillende locaties in het 
centrum van Gent van alles te beleven zijn. 
Musea, organisaties, maar ook gewoon kun-
stenaars kunnen zelf een project organiseren 
dat iets te maken heeft met tekenen. Oor-
spronkelijk mikten we op een dertigtal pro-
jecten, maar momenteel gaan we al richting 
een honderdtal. Een onverwacht succes, waar 
we uiteraard heel blij mee zijn.”

raaD je plaatje

Op zondagavond 6 oktober kan je in de 
KASK meedoen aan een old school Pictiona-
ry-spel. Om de beurt teken je een woord (de 
tekening is te zien op een groot scherm) en 
degene die het woord als eerste raadt, mag 
een prijs kiezen uit de prijzenpot (op voor-
waarde dat die zelf iets meebrengt voor die 
prijzenpot). Tekentalent is niet vereist en 
amusement is verzekerd!

Sneijers: “De eerste The Big Draw vond 
plaats in 2000 in Londen. Dat was ter gele-
genheid van het overlijden van John Ruskin, 
toen precies honderd jaar geleden. (ruskin 
promootte tekenlessen voor arbeiders, n.v.d.r.) 
Sindsdien is het project al herhaald in ver-
schillende steden, zoals Los Angeles en Bar-
celona. Voor KUNSTWERKT, een steunpunt 
voor actieve kunstbeoefenaars, was het een 
must om dit festival naar Gent te halen. Met 
steun van Circa (het stedelijk cultuurcentrum 
van Gent, n.v.d.r.) en het S.M.A.K. zijn we een 
jaar geleden begonnen met de voorbereidin-
gen.”

Kaarthappening in vooruit

In plaats van op vrijdag na het uitslapen 
meteen op de trein huiswaarts te stappen, kan 
je misschien even passeren langs de Vooruit. 
Daar krijg je ’s namiddags de kans een kaart-
je te leggen met een unieke set kaarten. 52 
52-plussers tekenden elk een kaart en je kan 
bij deze ervaren kaartspelers terecht voor tips 
en uitleg. Van manillen tot kleurenwiezen, ze 
hebben het allemaal onder de knie!

Sneijers: “We zien tekenen als iets heel 
ruim; het is zo veel meer dan enkel pen en 
papier. In de activiteiten gaat men duidelijk 
op zoek naar de grenzen van het tekenen. Zo 
is er bijvoorbeeld een krijtmachine die men-
sen aan elkaar kunnen doorgeven en die een 
spoor trekt doorheen heel de stad. Het is dan 
ook deels onze bedoeling om mensen meer 
aan het tekenen te krijgen. Als je bijvoorbeeld 
een appel moet tekenen, zal je die veel inten-
ser gaan bekijken dan wanneer je de appel 
gewoon als eetwaar beschouwt. Veel mensen 
reageren: ‘Heel leuk allemaal, maar ik kan to-
taal niet tekenen.’ Maar als je even doordenkt, 
kan iedereen wel degelijk tekenen. Wie zegt 
namelijk dat een tekening waarheidsgetrouw 
moet wezen om goed te zijn?”

the big winDow walK

Een wandelroute doorheen de stad neemt 
je mee langs betekende ramen van huizen en 
winkels. Ongeveer honderd ramen werden 
onder handen genomen door jong en oud te-
kentalent. 

Sneijers: “Het is natuurlijk afwachten hoe-
veel volk op de verschillende projecten zal 
afkomen, maar we hopen The Big Draw ook 
in andere Vlaamse steden te kunnen organi-
seren. We hebben er alvast goede hoop in dat 
deze editie een succes zal zijn, de reacties wa-
ren tot nu toe unaniem positief.”

Dampoort teKent

Op kot in de Dampoortstraat of omge-
ving? Dan is de kans groot dat er op zondag 
6 oktober iemand iets wat op pen en papier 
kan lijken onder je neus komt steken (zorg er 
dan wel voor dat je al in Gent bent). Het doel 
is een collectie te maken van tekeningen van 
buurtbewoners. ■

Alle activiteiten en meer info op 
www.thebigdraw.be

door Karel Ronse
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Op en over de grenzen van het tekenen

 De Artiest: Eva Mouton
Move over, Miranda July, want hier is Eva 

Mouton. Hoewel ze zichzelf geen netwerker 
vindt, is ze een kei in het sociale netwerken. 
vlogjes vanuit haar atelier, een lied om Fnac 
aan te sporen haar boek weer in de winkel te 
leggen, Eva draait er haar hand niet voor om. 
In haar wekelijkse column in dSWeekblad, 
‘Eva’s Gedacht’, zoomt ze in op de dagdage-
lijkse beslommeringen die haar bezighou-
den. Kleurrijke tekeningen die op het eerste 
gezicht zeer kinderlijk ogen, maar dat aller-
minst zijn. Tenzij je als vijfjarige ook ‘Koop 
of sterf, _motherfucker_’ onder je schetsen 
schreef. In dat geval raden wij je van harte 
aan om gespecialiseerde hulp te zoeken.

De Artiest: Bue The Warrior
Zo’n honderdduizend jaar geleden leefde 

in het drassige land dat wij thans als België 
kennen een groep holbewoners die haar grot 
wat wilde finetunen. Aangezien IKEA op dat 
moment nog niet bestond, gingen de holbe-
woners met wat dierenbloed knutselen — de 
eerste muurtekening was geboren. Flash for-
ward naar 2013. Muurtekeningen zijn hipper 
dan ooit, zeker in Gent. Dat is voornamelijk 
te danken aan één man: Bue The Warrior. Dat 

vette graffitikunstwerk aan de Boekentoren? 
Zijn werk. Iedereen die langer dan tien mi-
nuten in Gent heeft rondgewandeld is ver-
trouwd met het vrolijke werk van Bue. En het 
is niet bij Gent gebleven: sinds kort heeft hij 
een eigen app, die op twee dagen tijd 20.000 
keer werd gedownload, voornamelijk in Chi-
na. Daarnaast heeft hij ook samenwerkingen 
met kledingmerken en eigen cupcakes bij Ju-
lie’s House.

De Artiest: Maarten Van Praet
Dood, verderf & koekjes me melk! [sic] 

Wie met zo’n geflipte artiestennaam afkomt 
moet wel een vijs of drie missen. Zo ook 
Maarten Van Praet, in een niet zo’n ver ver-
leden nog aan de slag bij uw lijfblad Scham-
per. Sindsdien verschenen zijn schreeuwerige 
mannetjes onder andere in Eos, dSAvond en 
op mensenkennis.be. Zijn nieuwste wapenfeit 
is een eigen magazine, Kouwe Koffie, dat hij 
samen met kunstenaar Seppe ‘ja mijn broer is 
Gust’ Van Den Berghe uitgeeft. 

Het Collectief: Misfit
Dit collectief is gebouwd op drie pijlers: 

kunst, jongeren en sociale problematiek. Ze 
proberen aan de hand van kunst bepaalde 
problematieken aan te kaarten en zo jonge-
ren te doen nadenken over hete hangijzers. 
Tijdens The Big Draw stippelen ze een eigen 
route uit van zes evenementen, die volgens 
hen de moeite zijn, waarna de route op 6 
oktober effectief zal worden gewandeld. Ie-
dereen die wil mag mee! Ga naar hun face-
bookpagina voor meer info. ■
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film

Boekoorlog en terpentijn - stefan hertmans

elysium - neill Blomkamp

o.V.B. Na vier jaar stilte werd het nog eens 
tijd voor District 9 -regisseur Neill Blom-
kamp om zijn volgende ‘intelligente actiefilm’ 
op Hollywood los te laten. Een frisse afwisse-
ling voor uw blockbusterdieet in tijden van 
sequels, reboots en verfilmingen, of zo zou je 
toch verwachten. 

Met Elysium tracht de Zuid-Afrikaan ook 
deze keer een politieke boodschap te verko-
pen in de vorm van met-verbluffende-effec-
ten-verpakt popcornentertainment, en die 
zal niemand ontgaan zijn. De plot is dan ook 
in enkele zinnen te vertellen: de 22ste eeuw 
is een soort tweeklassenmaatschappij waar-
bij one percent onze vervuilde planeet ont-
snapt door een plaats te bemachtigen op een 

luxeruimteschip: Elysium. De held in dit fu-
turistisch sprookje wordt vertolkt door Matt 
Damon en Jodie Foster doet dienst als mee-
dogenloze defensieminister. Wanneer Max 
(Damon) wordt blootgesteld aan een dode-
lijke overdosis uranium, is Elysium zijn enige 
hoop op redding. Daar beschikt iedere inwo-
ner immers over hoogstaande technologie 
dat elke ziekte in een mum van tijd kan gene-
zen. Om er vervolgens een parabel van opof-
fering van te maken, krijgt onze kaalhoofdige 
messias per toeval de kans om de terminale 
dochter van een oude jeugdvriendin te red-
den. Een sentimentele flashback van het 
hoofdpersonage forceert ons te bekommeren 
om zijn lot, daarna mogen we het doen met 

vlakke dialogen die de veelbelovende cast 
elke kans tot schitteren ontnemen. 

De plot is echter jachtig genoeg zodat het, 
met behulp van mooie cGI-achtergrondjes, 
genoeg afleiding biedt van de voorspelbare 
wendingen. De locaties – of het nu de krot-
tenwijken van een futuristisch Los Angeles, 
een steriel luxe ruimteschip of simpelweg 
de aarde vanuit de ruimte gezien is – zijn 
visueel overtuigend, de actie uitdagend. Het 
idee achter de prent mag dan wel een poli-
tiek statement zijn, het komt veeleer over als 
een excuus om nog eens strakke actie met een 
hoog budget in de zalen te brengen. ■

tdm Het kost schrijvers altijd veel moeite 
om over hun eigen naasten te schrijven. Leest 
u maar het begin van Sprakeloos van Tom La-
noye. Zo ook Hertmans’ boek over het leven 
van zijn grootvader. Meer dan dertig jaar gele-
den kreeg hij diens cahiers toegestopt. Daarin 
had hij, Urbain Martien, zijn bewogen leven 
neergeschreven. Het kostte Hertmans her-
steltijd zoals hij het zelf noemt in het boek, 
om die net geschreven pagina’s te lezen en 
daarna te transformeren tot een coherent ge-
heel. Niet het verhaal van Urbain, maar zijn 
impressie ervan. Van Urbains harde jeugd in 
het arme Gent, van zijn verschrikkingen als 
soldaat in de Eerste Wereldoorlog, van zijn 
devotie voor de schilderkunst, van het tragi-
sche verlies van zijn eerste liefde. Hertmans 
presenteert het aan de lezer als een cyclus: hij 
begint zeer zelfbewust met in zijn eigen her-
inneringen te duiken en cijfert zichzelf steeds 
meer weg tot het niet meer Hertmans is die 
vertelt, maar Urbain in de loopgraven. Op 
het einde is Hertmans weer de ik-verteller.
Zowel hij als zijn grootvader bezitten een ze-

kere gevoeligheid die geen voordeel is in de 
harde realiteit. Dit veroorzaakt een intrige-
rende spanning, aangezien Urbain zielsver-
tekenende trauma’s meemaakte en Hertmans 
in het veilige banale Vlaanderen van nu leeft. 
Je merkt het in zijn taalgebruik — virtuoos 
zoals gewoonlijk, hoewel directer, nederiger, 
naakter dan in ander werk. Toch weet hij uit 
de cahiers de passages op te diepen die een 
sterke poëtische kracht hebben: zijn beschrij-
ving van een aan stukken gereten paard in 
een boom, van een wenend kind dat de nazi’s 
gebruikten als lokaas, maar ook van het nach-
telijke paringstafereel van een vloed aaltjes in 
het barre water van het slagveld. oorlog en 
terpentijn is een boek over herinnering en het 
pogen om het inlevingsvermogen op te bren-
gen voor de herinneringen van iemand met 
een heel ander leven. Het is een raamvertel-
ling in erudiet halffictie. Ik betwijfel of het 
zou gepubliceerd raken mocht een schrijver 
ermee willen debuteren. Gelukkig dat Hert-
mans gewacht heeft. ■



Alfawetenschappers  
leggen werk neer

De voorbije week hebben honderden onderzoekers uit de verschillende alfawetenschappen tij-
delijk het werk gestaakt. Als redenen worden de toenemende publicatiedruk en de afnemende 
financiering genoemd. De schade valt nauwelijks te overzien.  

door Wouter De Rycke

Het zat er al een tijdje aan te komen. De 
laatste jaren zijn de universiteiten zich steeds 
meer internationaal en concurrentieel gaan 
opstellen. Tegenwoordig worden jonge on-
derzoekers verplicht om zo veel mogelijk 
Engelstalige tijdschriftartikels te produceren 
ten koste van meer diepgaande studies, en dit 
met minder geld. Deze techniek botst met de 
meer overschouwende cultuur van 
de humane wetenschappen. 

Vorige week is het kruitvat ein-
delijk ontploft. De koepels bliezen 
het sociaal overleg op omdat de 
gedelegeerden het niet onderling 
eens konden geraken of het door 
de overheid gehanteerde discours 
nu neomarxistisch, neoliberaal of 
poststructuralistisch was. Psycholo-
gen gingen met criminologen op de 
vuist om tegenover toejuichende en 
met geld werpende natuurkundigen 
te bewijzen dat ook zij échte weten-
schappers waren. Een zelfmoordgolf 
doorheen de vakgroep Duitse let-
terkunde verloste menig jonge lite-
ratuurwetenschapper uit zijn lijden. 
Drie moraalwetenschappers staken 
zichzelf in brand uit solidariteit met Tibet. 
De rechtsgeleerden lieten het niet aan hun 
hart komen en dienden schadevergoeding in. 
Niemand werkte. Kortom, heel het land wist 
even niet meer waar ze het had. 

barricaDeS

Woordvoerder van het Vlaamse ministe-
rie van Economie, Wetenschap en Innovatie 

Pauline Pispael is verveeld met de zaak: “Het 
is ongelooflijk hoe er gespeeld wordt met de 
welvaart van onze toekomstige generaties. 
Iedereen weet dat alfawetenschappelijk on-
derzoek cruciaal is voor onze economische 
ontwikkeling en dus maximaal moet rende-
ren. Allemaal leuk en wel, 't straat blokkeren, 
banden in de fik steken en absint staan zui-

pen als een tempelier. Hoho, piemels flashen 
naar voorbijgangers. Kleine kinderen toch. 
Maar ondertussen staat de wetenschap stil. Ik 
kan u verzekeren dat enkele belangrijke pro-
jecten onherroepelijke schade hebben gele-
den. (gaat door papieren) Hier, neem dit eens. 
We stonden op het punt een doorbraak te be-
reiken in de rol van de geit in de zestiende-
eeuwse liefdeslyriek van Sir Philip Sidney. 
Foetsie. Ander voorbeeld? Na zwaar gelobby 

in Oud Sluis waren we kanshebber om het 
volgende macrosociologisch congres omtrent 
de rol van de wasmachine in de ontvoogding 
van de West-Europese vrouw te houden. Op-
portuniteit vervlogen. Eerlijk gezegd weet ik 
niet of ons land hier ooit nog van zal kunnen 
herstellen. Allemaal omdat sommige sujetten 
zich niet kunnen neerleggen bij een eerbare 

rol als verkapte bètawetenschapper 
ten dienste van de industrie.”   

inDignaDo’S

De gewone student in de straat 
maakt zich praktischer bezwaren. 
Niet ver van de Universiteitsstraat 
troffen we vorige donderdag Zeger 
De Vlaeminck aan, derdejaarsstu-
dent economie. Even verderop was 
een rumoerig groepje assistenten van 
de onderzoeksgroep Sociale Geschie-
denis druk bezig een besmeurde ef-
figie van onderwijsminister Pascal 
Smet (SP.A) ritueel te castreren. We 
bleven er even naar kijken. “Het is 
altijd hetzelfde,” verzuchtte de jonge-
man. “Het parlement beslist iets, on-

deraan gaan ze er niet mee akkoord, en wij 
in het midden zitten met de gebakken peren. 
Overvolle auditoria, overwerkte professoren, 
en assistenten met een riekende cafeïnemuil.” 
(korte pauze) “En dat met ons belasti-” doch 
helaas kreeg onze getuige net op dat moment 
een rondvliegende lederen editie van Histoire 
de Belgique van Henri Pirenne in het gezicht. 
■

wetenschapper speelt met zichzelf



Door Paul Van Cauwenberge

door Wouter De Rycke

door Lorenz Kempeneers

Hallo lieve studentjes,

Ik ben vrij. Oef, dat lucht op zeg. Jullie 
kunnen het je in jullie prille leventjes wel-
licht nauwelijks voorstellen wat die woorden 
voor iemand kunnen betekenen, maar einde-
lijk kan ik ze hardop zeggen. Geen addertjes 
onder het gras, geen onverwachtse vergade-
ringen, geen laatavondruzies met moeder de 
vrouw. Geen … Neen, niets meer. Gewoon 
dat ene heerlijke woord. Vrij-heid. Laat die 
klinkers even op je tong dansen. Rol met die 
‘r’ eens langs je tanden. Proef het zoete am-
brozijn van alle beloftes van alle gouden da-
geraden die in die acht karakters verscholen 
liggen. Maar jullie zijn niet meer mee. Wat 
verduidelijking is aan de orde. 

Ik zal eventjes bruut eerlijk met jullie zijn. 
Ik was het beu. Kotsbeu. Begrijp me niet ver-
keerd. Het was een ware eer om als rector zo 
lang aan het hoofd te staan van onze eerbied-
waardige alma mater. Alle macht die je hebt. 
De nertsmantels die je mag dragen. Om nog 
te zwijgen van de eindeloze recepties en ere-
doctoraten. Laat me jullie hierbij trouwens 
een levenswijsheid meegeven. Je leven is niet 
echt geleefd als je niet een keer in de urinoirs 
van de aula naast Nelson Mandela hebt staan 
pissen. Doch dit terzijde. Waar ik het met jul-
lie vandaag over wilde hebben is dat het le-
ven kort is. Echt waar, ongelooflijk. Voor je 
het weet, is het voorbij. Acht jaar ben ik jullie 
baas geweest. Acht jaar. En elk jaar zag ik mij-

Wat vliegt de tijd...

zelf in de spiegel een beetje dikker worden. 
Een beetje kaler worden. De ballen gaan al 
wat meer hangen. En plots lig je naakt met de 
kamerjas open te kwijlen naast de sanseveria’s 
in rusthuis D’eeuwige Vrede, het bezoekende 
kleinkind van verder op de gang die zijn weg-
gerolde bal komt halen blijvende trauma’s be-
zorgend. 

Dat aanvaard ik niet. 
Sinds mevrouw De Paepe veilig het roer 

van de universiteit heeft overgenomen, ligt de 
wereld opnieuw open. Een man in mijn po-
sitie heeft veel mogelijkheden om de herfst-
dagen van zijn leven waardig in te vullen. 
Filantropie. Reizen. Lange boswandelingen. 
Misschien eindelijk werk maken van die me-
moires. Maar de waarheid gebiedt te zeggen 
dat P.V.C. een man van actie is. Paul heeft 
romantiek en avontuur en overvloedige hoe-
veelheden alcohol nodig. Hij wil vrijen. Hij 
wil vechten. Hij wil wenen. Ik zal het er maar 
meteen uitflappen. Ik ben jaloers. Op jullie ja, 
de studenten. Elke dag is een nieuwe wereld. 
De vele vrije uren, de kotfeestjes, de knappe 
meisjes ... Oh ja, de meisjes. Tijdens lange ver-
gaderingen keek ik soms naar buiten en dan 
zag ik hen. Fietsend, giechelend, fladderend 
langsheen de grijze gebouwen. Blote benen 
in de wind. Met tepels als potloodgumme-
tjes, stel ik mij dan voor. Het is dan ook be-
slist. Ik verlaat mijn teerbeminde echtgenote, 

bind mijn das rond mijn hoofd en schrijf mij 
in voor het eerste jaar politieke. Kwestie van 
niet te veel tijd te hoeven verspillen aan stu-
deren. Je bent maar zo oud als je je voelt. Oh, 
hoe ik er naar verlang om opnieuw drie dagen 
per week pita te verorberen en om twee uur ‘s 
nachts in de toiletten van de Pi-nuts afgezo-
gen te worden door een zatte brunette van de 
psychologie. P.v.c. is back in town, babies. Is 
dat een uitdrukking die jullie jongelingen nog 
gebruiken? Enfin, het doet er niet toe.

Ik wens jullie allemaal een liefdevolle stu-
dietijd in Gent toe. 

Tot op de Student Kick-Off,

Paul Van Cauwenberge
Rector van de UGent 2005-2013 ■

Foto: Simon Wardenier



De Gentse StudentenRaad (GSR) is de officiële studentenraad 
van de Universiteit Gent. Ben jij student aan de UGent? Dan 
verdedigen wij jouw belangen binnen de universiteit, de Stad 
Gent en de Vlaamse Overheid. Samen waken wij over jouw 
opleiding en sociale voorzieningen: van de tweejarige masters 
over de kothuurprijzen tot het aanbod in de resto’s en de 
spreiding van de examens… Heb je een probleem waar je geen 
raad mee weet? Heb je een project dat je medestudenten vooruit 
kan helpen? Wil je graag het beleid mee vormgeven? Ontdek 
wat wij voor jou kunnen betekenen en wat jij bij ons zou kunnen 
doen: volg ons op facebook.com/gentsestudentenraad of 
via gsr.ugent.be of contacteer ons: info@gsr.ugent.be!

Je studententijd, 
het ?

...ook als je met z’n 
1000 in de les zit?


