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taaltest - onderwijsinnovatie - filmfestival



martijn vermeersch

hoofdredacteur ziet de 

deadline naderen

Centen. Op de plechtige opening van het academiejaar had 
iedereen het klaarblijkelijk gemunt op het spaarvarkentje van 
de Vlaamse overheid. Schatbewaarder van dienst was weder-
om Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel, Pascal Smet, die met enige ontsteltenis moest aanhoren 
hoe elke toespraak een verzoek om meer middelen bleek te zijn. 
Nieuwbakken rector Anne De Paepe maakte initieel nog een 
knieval voor de 266 miljoen euro extra die Smet had vooropge-
steld voor de komende tien jaar, maar ook zij haalde uiteindelijk 
haar hamer boven. Ofwel gaat het keramiek van Smet onder de 
hamer, ofwel slikken we de bittere pil die de OESO voor ons be-
reid heeft: de Vlaamse universiteiten hinken achterop wat inves-
teringen in hoger onderwijs betreft.

Het centendiscours vond echter nog elders in universitair 
Vlaanderen haar weerslag, namelijk in de erbarmelijke slaag-
percentages van eerstejaarsstudenten. De drempel van het eerste 
jaar aan de universiteit is voor een ruime meerderheid te hoog, 
zo blijkt. Van de 15 366 eerstejaars in het academiejaar 2011-
2012 moesten 8543 jongeren de handdoek in de ring werpen. 
Dat is zes op tien, schrikbarend veel dus. Dat is een olifant die 
het keramiekvarkentje van Smet verpulvert. Dat is Vlaanderen 
die tot 100 807 400 euro verliest aan gedesillusioneerde of ‘dob-
belende’ jongeren die vervolgens hun geluk maar elders gaan be-
proeven. Een achterstand die niet meer goed te maken is, luidt 
het. Het kostenplaatje voor mama en papa is ook niet mals: jaar-
lijks hoesten zij 10 829 euro op voor de student. Dat is ruim 92,5 
miljoen euro voor alle niet-geslaagde jongeren. Dat zijn heel wat 
varkentjes.

Of die achterstand werkelijk niet meer goed te maken is, 
durf ik zwaar te betwijfelen. Een gefaald jaar is ongetwijfeld een 
koude douche en levert naar alle waarschijnlijkheid een gênante 
confrontatie met ouders op, maar zoals rector De Paepe al re-
futeerde in haar inaugurale rede: “Geld is ook niet alles.” Wei-
nigen brengen een volledig jaar aan een rechtenfaculteit door 
zonder enige noties over recht of maatschappij te verwerven. Op 
z’n minst ervaar je halverwege december het ontnuchterend ge-
waarworden dat er aan een universiteit al eens een boek wordt 
opengeslagen. Die vormende werking van een verloren jaar mag 
uiteraard niet overdreven worden, maar we mogen het evenmin 
vergeten wanneer de OESO met ontvlambaar cijfermateriaal 
komt aanzetten.

Een niet-bindende oriënteringsproef is dan misschien nog de 
beste oplossing, op voorwaarde dat zoiets niet louter een mo-
mentopname wordt. Kunde kan groeien. Sluimerende interesses 
worden gewekt. Een enkele test gaat daar compleet aan voorbij, 
zeker wanneer we studenten vervolgens de toegang tot kennis-
centra simpelweg gaan verbieden. Zo gaat er ook kostbaar talent 
verloren. En welk spaarvarkentje zal daarvoor opdraaien? ■

Edito
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korterasmus, de klootzak

Eind september pakte je je koffers en liet je 
België achter je. Sindsdien lijkt de klok trager 
te tikken en voelt mijn bed kouder aan. De 
Playstation heeft me de eerste dagen genoeg 
afleiding bezorgd, maar op den duur had ik 
genoeg van FIFA en moest ik het huis uit. 

Ik haalde mijn sportschoenen van onder 
het stof en ging lopen rond de Watersport-
baan (07/10). Daar waren enkele burgies van 
de Vlaamse Technische Kring net het bes-
te van zichzelf aan het geven. Na het lopen 
fietste ik richting Home Astrid om aan de 
bitterballenbar (07/10) de verloren calorieën 
weer op te nemen. Even leek de gefrituurde 
delicatesse mij opnieuw leven in te blazen, 
tot ik nog eens in mijn papieren bakje keek. 
De twee laatste bitterballen deden me te veel 
denken aan bepaalde delen van jouw lichaam 
die ik al veel te lang niet meer heb gezien. Met 
een krop in mijn keel verliet ik de studenten-
home, terug naar mijn lege appartement.

Twee dagen later raapte ik de moed op-
nieuw bijeen en trok ik naar het Sint-Baaf-
splein voor de Beiaardcantus (09/10). Het 
bier vloeide rijkelijk en iedereen had het 
duidelijk naar zijn zin, behalve ik. Nooit ge-
dacht dat ik jouw overdreven valse versie van 
’t Vliegerke zo zou missen. Ik had al helemaal 
geen zin meer om de openingsfuiven (09/10) 
van Home Boudewijn, Slavia en HILOK af te 
schuimen. 

De volgende avond kon ik met al mijn wis-
kundeproblemen terecht in de Plateau op de 
problem solving-avond (10/10) van PRIME. 
Ze doen aardig hun best, maar ik weet dat 
mijn grootste probleem pas opgelost zal zijn 
wanneer jij op dat vliegtuig terug naar huis 
zit. 

De week erna verzette ik mijn gedachten in 
de Coulissen, alwaar de Gentse Farma Kring 
naar verluidt een gratis vat (14/10) gaf. Ik 
sloeg een viertal pintjes achterover en vertrok 
naar de clubavond (14/10) van de Gentse 
Biologische Kring. Enkele studenten spoor-
den me aan om naar de speeddating (15/10) 
van de Vlaamse Geneeskundige Kring te 
gaan, maar dat aanbod heb ik toch afgewe-
zen. Er stonden die avond namelijk pannen-
koeken (15/10) op het menu van de WiNA en 

daarna wou ik ook nog naar de veelbelovende 
YOLObar (15/10) in Home Vermeylen. 

Woensdag was ik beter naar de filmavond 
(16/10) van Slavia gegaan, want de sterren-
kijkavond (16/10) van de Vereniging Voor 
Natuurkunde werd me iets te emotioneel. De 
sterren schitterden aan de hemel zoals jouw 
ogen schitteren als sardientjes. 

Na zo’n twee weken op de dool geweest te 
zijn in het Gentse, vond ik eindelijk verlich-
ting in het Ufo op het debat (17/10) over de 
grenzen van de wetenschap van Het Denkge-
lag. De zoetgevooisde stem van Daniel Den-
nett bracht me helemaal tot rust. Maar voor 
hoelang? ■

door Nathalie Dujardin
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Elke dag lopen honderden bezoekers over 
het Emile Braunplein en allen hebben ze aan-
dacht voor het meest recente bouwwerk dat 
op dit plein werd neergepoot: de Stadshal. 
De meningen over dit gebouw zijn uiteenlo-
pend, maar een ding is zeker: deze mastodont 
van beton en hout trekt zozeer de aandacht 
dat je bijna vergeet dat het plein nog andere 
bezienswaardigheden te bieden heeft. In een 
hoekje tussen de lakenhallen en het belfort 
staat er zo een: de Mammelokker. 

De naam Mammelokker verwijst naar de 
gevelsteen op de cipierswoning van de oude 
stadsgevangenis. Vandaag is in dit gebouw 
het kantoor van de ombudsdienst gevestigd, 
maar toen het in 1741 werd opgetrokken fun-
geerde het als toegangspoort van de toenma-
lige stadsgevangenis. Deze was toen nog in de 
crypte van de lakenhallen gevestigd. Op deze 
gevelsteen is te zien hoe een vrouw een man 
de borst geeft. De term 'mammelokker' bete-
kent dan ook ‘borstenzuiger’ in het Gentse 
dialect. Het tafereel uitgebeeld op deze ge-
velsteen verwijst naar een Gentse legende, 
de Sage van de Mammelokker. Deze sage kan 
dan weer gekoppeld worden aan een oude 
Romeinse legende, de legende van Cimon.

In dat verhaal belandt een oude man in 
de stadsgevangenis, gedoemd om de hon-
gerdood te sterven. Zijn dochter had aan de 
rechter toestemming gevraagd om haar oude 
vader te kunnen bezoeken. Dat mocht ze, op 
voorwaarde dat ze tijdens de bezoeken geen 
voedsel of drinken meebracht. Telkens wan-
neer ze op bezoek kwam, controleerden de 
cipiers haar, maar konden haar nergens op 

betrappen. En zo verstreek er een maand. Er 
was echter één prangend probleem: de man 
zat nu al enige tijd zonder eten in de gevan-
genis. Toch bleef hij in leven, wat argwaan 
wekte bij de cipiers. Toen de dochter weer 
op bezoek kwam, besloot een van de cipiers 
door het sleutelgat te gluren. En wat bleek: 
de vrouw gaf tijdens het bezoek haar vader 
de borst. Op deze manier wist de man al die 
tijd te overleven. Verbouwereerd door dit ta-
fereel, stapten de cipiers naar de rechter en 
vertelden wat ze gezien hadden. De rechter 
was vol ongeloof en besloot zelf een kijkje 
te nemen. Toen de dochter een dag later te-
rugkwam, was de rechter toeschouwer van 
hetzelfde tafereel. Hij liet de vrouw bij zich 

komen en confronteerde haar met wat hij 
had gezien. Toen viel ze op haar knieën en 
smeekte de rechter om vergiffenis. Ze zwoer 
dat ze haar vader de borst gaf uit liefde en on-
der vertrouwen van God. De rechter was zo 
aangegrepen door zoveel onzelfzuchtigheid 
dat hij de terdoodveroordeelde vrij liet.

Het beeld dat vandaag te zien is, is niet het 
originele beeld. Dat raakte door de eeuwen 
heen beschadigd. Aan het begin van de twin-
tigste eeuw besloot het Gentse stadsbestuur 
de gevelsteen te vervangen. Beeldhouwer Jan 
Anteunis werd ingeschakeld om de steen te 
vervaardigen, naar een origineel model in 
gips. ■

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:

door Willem-Jan Persoons

foto Dylan Belgrado

Melk is goed voor elk.

De Mammelokker

WWW.SCHAMPER.UGENT.BE SCHAMPER 531           5UGENT



UGent opent academiejaar

Het knisperen van losscheurend velcro 
weergalmde door de Aula Academica toen 
Paul Van Cauwenberge afscheid nam van 
het rectorschap en het stuk witte hermelijn op 
zijn schouder. Onder oorverdovend applaus 
werd de universitaire fakkel overgedragen 
aan Anne De Paepe, die zichzelf de komende 
vier jaar rector van de UGent mag noemen. 
Ook Luc Moens, uittredend vicerector, deed 
afstand van zijn pels en drapeerde het netjes 
over de schouder van Freddy Mortier. Het 
leeuwendeel van zijn openingsrede had Van 
Cauwenberge moeten wijden aan het verwel-
komen van de talloze hoogwaardigheidsbe-
kleders, maar toch mochten enkele woorden 
van dank, trots en vertrouwen niet ontbre-
ken. 

SMet het Spaarvarken 

Na het protocollaire uitwisselen van dode 
beestjes mocht Bert Debaecke, studenten-
vertegenwoordiger in de raad van bestuur, 
het spreekgestoelte bestijgen. Voortbordu-
rend op een introductiefilm die de aanwezi-
gen aan het begin van de plechtigheid te zien 
kregen, wierp hij vanuit het verleden een blik 
op de toekomst. “196 jaar UGent, 196 jaar 
anekdotes. Maar het past niet bij onze univer-
siteit om ons te wentelen in het verleden. Een 
universiteit dient vooruit te kijken.” Universi-
teiten hebben een rol en plicht in de samen-
leving, maar mogen niet gereduceerd worden 
tot diplomafabrieken. De zoektocht naar 
kennis financiert uiteraard zichzelf niet en de 
stuver was meteen de eerste om aan de mouw 
van Minister van Onderwijs Pascal Smet te 
trekken. Het geld van de Vlaamse overheid 

was welkom, haar betutteling wees Debaecke 
buiten met een sneer: “Het overheidsland-
schap zou er wel bij varen indien de overheid 
zich onthoudt van het — al dan niet bewust 
— schrijven van decreten op maat van de 
ene universiteit ten koste van al de anderen.” 
Smet voelde nattigheid en begon naarstig en-
kele opmerkingen neer te pennen.

Voorafgegaan door aria’s uit I Pagliacci en 
Turdandot sprak vervolgens Stefanie Ver-
meire, vertegenwoordiger van het adminis-
tratief en technisch personeel in de raad van 
bestuur. Na een aanvankelijk positief verhaal 
over groeiende studentenaantallen, haalde 
ook zij snel de bedelstaf boven. Volgens haar 
kan de kwantiteit wel ondersteund worden 
zolang er mogelijkheden en middelen zijn. 
De Minister van Onderwijs merkte onder-
hand een patroon op.

Burgemeester Daniël Termont gooide het 
over een andere boeg en bracht een luchtig 
pleidooi voor Gent als dé ‘stad van kennis 
en cultuur’, waarbij hij niet naliet van Ant-
werpen te koeioneren: “Antwerpen houdt de 
Gentenaars scherp met hun uitspraken. Mooi 
is dat. Zo gaan ze ons — o ironie — nooit in-
halen natuurlijk.” Toen de trotse burgervader 
verkondigde dat het wel jammer was dat niet 
alle studenten échte Gentenirs waren, richt-
ten alle ogen zich weer op Smet. Het bestuur 
krijgt namelijk geen extra centen voor die 
niet-Gentenaars die wel in Gent studeren en 
wonen. 

nu iS het aan onS

Daarna was het tijd voor Anne De Pae-
pe om haar inaugurale rede ‘Samen werken 
aan de UGent’ af te steken en dat deed ze 
met verve. Terwijl inspirerende citaten wer-
den geprojecteerd, tekende de kersverse rec-
tor de krachtlijnen uit van haar beleid: een 
maatschappelijk geëngageerde universiteit, 
uitgebreide communicatienetwerken en een 
koesterend personeelsbeleid zijn slechts en-
kele aandachtspunten voor het nieuwe be-
stuur. Daarbij sprak ze Smet persoonlijk aan 
over de 226 miljoen euro extra die voorzien 
waren voor de komende tien jaar: “De eer-
ste miljoenen staan al ingeschreven op uw 
begroting. Wij danken u daarvoor, want we 
beseffen maar al te goed dat het in tijden van 
crisis niet vanzelfsprekend is om bijkomend 
te investeren.” Opgelucht ademhalen zat er 
echter niet in voor Smet, want na een ingecal-
culeerde pauze vervolgde de rector doodleuk: 
“En toch, mijnheer de minister, is dit nog niet 
voldoende.” De minister wist even niet meer 
waar hij het had en trachtte in zijn repliek de 
vele brandjes te blussen met allerlei slagzin-
nen als “Een belofte in 2009, een engagement 
vandaag” en “Meer met minder”, maar echt 
overtuigen zat er niet in. Veel overtuigender 
was de afsluiter van De Paepe die samen met 
vicerector Mortier hoge verwachtingen koes-
tert voor het nieuwe academiejaar. “Want nu, 
nu is het aan ons.” ■

1 oktober 2013 was een his-
torische dag voor de UGent. 
Voor de 196ste keer werden 
de poorten van de UGent of-
ficieel geopend. Voor de aller-
eerste keer gebeurde dat door 
een vrouwelijke rector. 

door Martijn Vermeersch

foto Frédéric Piccavet

enkel lightsabers ontbraken
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door Esther Sevens en Thomas Smolders

Het studentenrestaurant Sint-Jansvest is 
een kranige dame onder de UGentgebouwen. 
Wat in 1924 begon als studentenhuis is van-
daag een resto in de schaduw van grote broer 
De Brug. Het slaagt erin om (al dan niet met 
verlies) stand te houden, ongetwijfeld dankzij 
de dikke portefeuilles van menig rechtenprof 
en -student. Die laatste hebben het misschien 
niet altijd begrepen op die ‘hippies’ van de 
Pol & Soc die het wagen te eten in ‘hun’ resto, 
toch slagen ze erin om vreedzaam naast el-
kaar te leven in de huiselijke schoot van Moe-
der Sint-Jansvest. 

Maar mooie liedjes duren niet lang: geld 
moet rollen en dat gebeurde te weinig in de 
Sint-Jansvest. Daarom kwamen enkele knap-
pe koppen met het idee van een Omgekeerd 
Resto op de proppen. Een plek waar iedereen 
thuis is, zowel de carnivoren, de herbivoren 
als de — oh god — ‘flexitariërs’. Een plek die 
zodanig hip wordt dat de verkoop naar onge-
kende hoogten zou stijgen en elke dag wordt 
afgesloten met een groepsknuffel van het per-
soneel. Een plek die net iets anders is dan de 
andere resto’s, zonder duffe tafeltjes, afblad-
derend behangpapier en knorrend personeel.

piMp My reSto 

Zo geschiedde. Elke ‘soort’ maaltijd heeft 
nu een eigen eiland: de maaltijdsoepen netjes 
naast het fruit (en niet alleen appelen en ba-
nanen, maar ook druiven en watermeloen), 
de vegetarische wraps naast de broodjes (met 
uiteraard enkel vegetarisch broodbeleg) en 
de koffie naast de verse taart (nu eens choco-
ladetaart, dan weer appeltaart). Ook opmer-
kelijk is de uitbreiding van de dranken: niet 
alleen fair trade fruitsap, maar ook Bionade 
werd aan het gamma toegevoegd.

Naast de maaltijden werden ook de look 
en feel van het restaurant grondig aangepakt. 
Er werden lusters aan het plafond gehangen, 
hoge barkrukken geplaatst en de muur werd 
in felle kleurtjes geschilderd. Zelfs het bo-
menbehang past wonderwel bij het geheel! 
Bij het binnenkomen heb je even het gevoel 
dat je in een zoveelste hipsterspot bent te-
rechtgekomen, maar niets is minder waar: 
net als in De Brug betaal je er gezwind met 
je studentenkaart en ook hier moet je zelf je 
plateau afruimen.

De hele resto is eigenlijk een onderdeel 
van de acties rond meer duurzaamheid aan 
de UGent en dat zie je ook bij de waterkaraf-
fen: als je meer dan twee bekers water wil, 
giet je je water gewoon in ‘Van het huis’-kan-
nen, en klaar is kees. Wat een vernieuwing, en 
dat in een resto in Gent! Enige minpunt hier: 
kunnen die plastic bekers niet ook vervangen 
worden door herbruikbare exemplaren?

hap de wrap!

Het hoogtepunt in deze resto is duidelijk 
te vinden in de vegetarische wrap, altijd op 
maandag, woensdag en vrijdag te verkrijgen. 
Voor je neus belegd, voorzien van het nodige 
bijslaatje (compleet met dressing, appeltjes 
en rozijnen!), goed veel ajuinen zodat je in 
je volgende les niet hoeft te vrezen voor las-
tige buren en het smaakt allemaal bovendien 
nog goed ook. De vegetarische ‘kippenblok-
jes’ zijn zelfs zo lekker dat we twijfelen of het 
echte kip is, of dat er gewoon héél erg veel 
smaakversterkers zijn aan toegevoegd. Een 
topgerechje! 

Na enkele maanden zal moeten blijken of 
dit vegetarische experiment wel zal slagen. 
Veel zal afhangen van de studenten, die hun 
weg naar Resto Sint-Jansvest nog wat moeten 
vinden. Daarom, speciaal voor hen, een mi-
ni-routebeschrijving:

Je staat met je rug naar De Brug. Je gaat 
naar rechts — voor de communicatieweten-
schappers onder ons: da’s niét richting het 
Sint-Pietersplein maar de andere kant op — 
en passeert de Vooruit. Dit rode bastion laat 
je — pun intended — rechts liggen terwijl je 
lustig verder wandelt. Je bolt wat verder naar 
beneden en steekt het water over, waarna je 
aan je rechterkant een klein steegje ziet. Daar, 
in die Wegisweg, bevindt zich Resto Sint-
Jansvest. Smakelijk! ■

Extreme make-over: 
Sint-Jansvest edition

Resto Sint-Jansvest 

eerste veggieresto 

aan UGent

‘t Leven is aan de veggies! 
Vorig jaar introduceerde de 
UGent een Omgekeerde Dag 
in alle resto’s, waarbij bijna 
alle gerechten voor één dag 
in de week vegetarisch waren. 
Toen de resultaten tegenvielen 
besloot onze alma mater het 
over een andere boeg te gooi-
en. De Omgekeerde Resto, 
met als proefkonijn resto 
Sint-Janvest, zag het licht 
aan het begin van het nieuwe 
academiejaar.

À point alstublieft.
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Doe joe spiek Ingliesch, 
professor?

Feit en fictie in het moddergevecht over de 
Engelse taaltest voor proffen

Heel die heisa van twee weken geleden ging eigenlijk over dit: de 
taaltest Engels die professoren aan het begin van het academiejaar 
moesten afleggen om in deze taal te mogen doceren. Toen bleek dat 
ongeveer 10% gebuisd was, reageerden de professoren erg boos. “Fuck 
this shit!” riepen ze in hun beste Hollywood-Engels. Voor hen hoefde 
die Engelstalige cursus al niet meer. Maar liefst 107 academici hadden 
zelfs geweigerd om de test te doen.  Fientje Moerman (de Vlaamse 
Iron Lady) en minister van Onderwijs Pascal Smet (een graag geziene 
en veelbesproken gast in deze regionen van uw Schamper) hielden 
aanvankelijk voet bij stuk. Wie niet had deelgenomen kon zeker geen 
les meer geven in het Engels. Diegenen die wel hadden deelgenomen 
aan de test, maar helaas niet het vereiste niveau konden voorleggen, 
konden op clementie rekenen. Dat betekende dat zij gewoon door 
konden gaan alsof er niets gebeurd was. 

Even recapituleren. Maar liefst 10% van de 
proffen slaagde niet in de taaltest van de 
Vlaamse regering. Gebuisd, gezakt, geflest, 
maar vooral niet meer geautoriseerd om 
Engelstalige vakken te doceren. Wat gebeurt er 
nu met hen?
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De professoren waren niet te spreken over 
deze “betutteling” en de universiteiten zaten 
met de handen in het haar. Al te gek werd het 
in het televisieprogramma Volt van woens-
dag 25 september, waarin de venerabele Rik 
Torfs met mevrouw Moerman de degens 
kruiste. Professor Torfs vond de taaltest te 
streng, waarop Moerman pareerde dat kwa-
litatief onderwijs een noodzakelijk onderdeel 
is van de Vlaamse ambitie om tegen 2020 de 
best presterende regio van Europa te worden. 
Door de groeiende internationalisering is een 
gedegen aanbod aan Engelstalige opleidingen 
meer dan wenselijk. 

De slinkse presentator, Kobe Ilsen, had 
naar het einde toe nog een instinker klaar 
voor professor Torfs. “Is het ánanas of aná-
nas, professor?” De professor dacht enkele 
miliseconden na en merkte dat er een valstrik 
voor hem opgezet werd. “Daar gaan we niet 
mee beginnen”, repliceerde hij. Toen Ilsen 
aandrong, antwoordde professor Torfs: “Wat 
u zegt.” Het juiste antwoord was natuurlijk 
“pineapple”, er bestaat helemaal niet zoiets als 
“ananas” in het Engels. Professor Torfs nip-
te even van zijn glas water en probeerde zo 
goed mogelijk om te doen alsof hij zich van 
geen kwaad bewust was. Maar de Vlaamse 
hoop om tegen 2020 dé Europese topregio te 
worden lag met één flauwe mop aan diggelen. 
Mevrouw Moerman kon er alvast om lachen. 

all i do iS tell StorieS

Omdat we even de bomen niet meer door 
het volgebouwde Vlaamse bos zagen, beslo-
ten we om de mening van een rasechte En-
gelsman te vragen. Professor Ken Kennard is 
verbonden aan het Master Program in Ame-
rican Studies van onze teergeliefde universi-
teit. Het werd een gesprek over de liefde voor 
het lesgeven, internationalisering en bijna 
onvermijdelijke culturele verschillen. 

“Teaching is a performance really. De grens 
tussen entertainment en lesgeven is altijd al 
vaag geweest en wat ik eigenlijk doe, is ver-
haaltjes vertellen. Daarbij is het natuurlijk 
nodig om de taal goed  te beheersen. Mijn 
oude mentor aan de universiteit leerde me 
dat lesgeven een kwestie van practice is. Je 
moet de stof heel goed beheersen, maar die 
overbrengen op anderen is een kunst op 
zich. Hoewel ik bijvoorbeeld in staat ben om 
een aardig mondje Frans te spreken, kan ik 
me niet voorstellen dat ik ooit over interna-
tionale betrekkingen in die taal ga doceren. 
Taalvaardigheid is dus een absolute vereiste 
wanneer een prof in die taal wil lesgeven. Ik 
kan me eerlijk gezegd geen debat hierover 
voorstellen.”

Kent u toevallig een gebuisde professor?
“Ja, ik ken er een vrij goed. Hij kan best 

wel zijn mannetje staan in gewone conver-
saties, maar wanneer we over iets technisch 
beginnen te praten, ondervindt hij soms 
moeilijkheden. Dan vraag ik me af hoe hij 
in het Engels moet lesgeven. Dit is toch geen 
middelbare school, het is een universiteit.” 

En het Engels is natuurlijk cruciaal in 
het internationale karakter van deze uni-
versiteit.

“Internationalisering is fantastisch. Nu 
brengt het studenten en professoren vanuit 
verschillende culturen bij elkaar en staat het 
hen toe om hun ideeën en verhalen uit te wis-
selen, terwijl dat twintig jaar geleden minder 
voor de hand lag. De universiteit verfrist zich 
daardoor constant. Goede kennis van het 
Engels is dan onontbeerlijk om de kwaliteit 
van het onderwijs te garanderen. Ik geloof 
dat het ook met geld te maken heeft. Buiten-

landse studenten aantrekken zorgt voor een 
financiële influx die de universiteit goed kan 
gebruiken. Jullie zijn nog een van de weinige 
landen waar het niet waanzinnig duur is om 
te studeren. In the UK moet je maar liefst ne-
genduizend pond ophoesten om je studiegeld 
te betalen.”

FlanderS 2020

De taaltest kadert in de ambitie van de 
Vlaamse regering om van Vlaanderen tegen 
2020 de topregio van Europa te maken. Wat 
vindt u daarvan? 

“Dat maakt me eerlijk gezegd een beetje 
twitchy. Universitair onderwijs zou niet moe-
ten ingeschakeld worden voor gewestelijke 
politiek. Maar ik ben vanzelfsprekend ver-
heugd dat ze de kwaliteit van het onderwijs 
nog willen verbeteren, how could I not be?  
“De vraag is eerder hoe je een academicus op 

een goede manier kan evalueren. Ik denk dat 
velen de mening toegedaan zijn dat de taal-
test te opgelegd was. Professors do not like 
being told what to do. De manier waarop het 
werk van een Vlaamse academicus beoor-
deeld wordt, verschilt ook van de onze. In het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, 
komt een collega-professor één of twee keer 
per semester een les meevolgen. Daarna stelt 
hij een rapport op en vraagt hij je of je zijn 
mening terecht vindt. Om de evaluatie te 
vervolledigen, wordt een beoordeling van de 
studenten gevraagd. Zo is er een goede balans 
tussen studentenevaluaties en de peer group 
evaluation. Hier geeft een docent een proef-
les en wordt verder voornamelijk beoordeeld 
door studenten. Hoewel ik meen dat acade-
mici in deze contreien even rigoureus geëva-
lueerd worden als bij ons, is het toch anders.”

We kregen echter ook een bron te pakken 
die heel wat luider spreekt in het mediadebat. 
Dat wil zeggen meer omzichtigheid, maar 
ook dichter bij de bron. Professor Kristiaan 
Versluys, onderwijsdirecteur van de Univer-
siteit Gent, is een van de weinige stemmen 
die in het getier en gebrul minzame en ver-
zoenende taal spreekt.

Professor Versluys, er zijn een aantal 
proffen gebuisd. Dan vragen wij ons af: wat 
gebeurt er nu met hen?

“Wel, volgens het het decreet van de 
Vlaamse Regering was voorzien dat alle prof-
fen die de benodigde score niet haalden, hun 
toelating verloren om nog les in het Engels te 
geven. Met ingang van vorige week zouden 
ze moeten vervangen worden door mensen 
die de limiet wel gehaald hadden. De minis-
ter (van Onderwijs, Pascal Smet, n.v.d.r.) heeft 
afgelopen vrijdag echter beslist dat de proffen 
die niet slaagden tot het tweede semester van 
volgend academiejaar respijt krijgen. Voor 
hen heeft het Universitair Centrum voor Ta-
lenonderwijs een persoonlijk remediërings-
traject op maat van elke prof voorzien. Nu, 
de meeste proffen scoorden maar op een van 
de vier onderdelen van de test minder, en 
haalden de lat zo net niet. Het was dus niet zo 
dat de kwaliteit van hun Engels ruimschoots 
tekortschoot. Bij die proffen zaten zelfs een 
aantal grote internationale namen, die aan de 
top van hun vakgebied staan.”

Hoe is het dan zover kunnen komen?
“Wel, oorspronkelijk was in het decreet een 

clausule voorzien die alle proffen met meer 
dan drie jaar ervaring en goeie onderwijseva-
luaties vrijstelde, maar die is afgevoerd door 
het Vlaams Parlement. Helaas, want zo had-
den we veel problemen kunnen vermijden.”

"taalvaardigheid is 

een absolute  

vereiste wanneer 

een prof in een taal 

wil lesgeven. ik kan 

me eerlijk gezegd 

geen debat hierover 

voorstellen."
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onderwijskort: slaagcijfers
S P “Kijk allemaal eens naar jullie linker- en rechterburen. De kans is groot dat minstens één van hen volgend jaar niet meer naast jou zal 

zitten.” Het is een boodschap waarmee sommige professoren de eerstejaars in hun hoorcollege verwelkomen. Die proffen hebben het spijtig 
genoeg wel bij het rechte eind. Vorige week werden immers de slaagpercentages van de vijf Vlaamse universiteiten vrijgegeven. Daaruit bleek 
dat zes op de tien eerstejaars faalt. In het academiejaar 2011-2012 slaagden 8543 van de 15 366 jongeren niet voor hun eerste bachelor. De slaag-
kansen aan de meeste universiteiten lagen rond de 40%. De Universiteit Antwerpen was de vreemde eend in de bijt met 63 procent.

De student doet er tegenwoordig ook langer over om zijn bachelor te behalen. Terwijl een student in 2007 na gemiddeld 3,15 jaar zijn ba-
chelor behaalde, is dat gemiddelde nu gestegen naar 3,34 jaar. Dat is te wijten aan de bachelor-masterstructuur die in september 2004 werd 
ingevoerd. Die structuur zorgt voor een flexibilisering: studenten kunnen naar believen meer of minder vakken opnemen. Als je voor enkele 
vakken niet slaagt, kan je die vakken gewoon meenemen naar het volgende jaar. Dat geeft de student de kans om — met enige vertraging — 
toch te slagen voor zijn bachelor. Zo zal toch 75 procent zijn diploma uiteindelijk behalen. De vertraging die studenten oplopen heeft echter 
verregaande consequenties. Een student kost de overheid jaarlijks namelijk 11 800 euro, wat een pak meer is dan het OESO-gemiddelde van 
9987 euro. De 8543 falende eerstejaarsstudenten kosten de overheid dus zo’n honderd miljoen euro. Da’s gene kattenpis. ■

Fien iS gezien

Wat vindt u van Fientje Moermans uit-
spraak dat zijzelf als minister van On-
derwijs strenger zou zijn geweest voor de 
gebuisde proffen?

“Mevrouw Moerman is een kennis van 
mij. Ze heeft nog op de stoel  gezeten waar jij 
nu zit, maar hierover verschillen we van me-
ning. De vervanging van alle proffen die de 
test niet succesvol aflegden, was gewoon niet 
realistisch. Daar is helemaal niet genoeg per-
soneel voor, laat staan beter gekwalificeerd 
personeel. We willen internationaliseren, 
maar we moeten dit soort obstakels zien te 
vermijden. Kwaliteitscontrole is zeker en vast 
nodig, maar daarvoor bestaan onderwijseva-
luaties, visitaties, en dergelijke. De concrete 
invulling van de details van die controle moet 
aan de universiteit worden overgelaten.”

Dus er is te veel politieke inmenging aan 
de universiteiten volgens u?

“Controle van de universiteiten en verant-
woording door de universiteiten aan de po-
litiek is logisch. We gebruiken per slot van 
rekening belastinggeld. Maar ik moet hier 
Rik Torfs gelijk geven als hij zegt dat de in-
vulling van politieke maatregelen door de 
universiteit zelf moet gebeuren. Volgens de 
European University Association scoort Bel-
gië als op één na slechtste leerling van Europa 
als het op autonomie aankomt. En die factor, 
autonomie, het kunnen inspelen op concrete 
ontwikkelingen binnen het domein, is een 
van de drie belangrijkste factoren die de po-
sitie van een universiteit bepaalt in de  inter-
nationale rankings. We hebben het decreet, 
waar het volgens ons tekort schoot, dan ook 
met zoveel mogelijk middelen aangevochten. 
Maar toen het eenmaal  door het Vlaams Par-
lement was goedgekeurd, hebben we het cor-

rect uitgevoerd, zonder morren. Zo werkt het 
democratische proces.”

Zijn de verschillende scores terug te voe-
ren op verschillende testen? 

“De proffen aan de universiteiten van Ant-
werpen, Hasselt, Gent en Brussel gebruikten 
nagenoeg allemaal dezelfde test, de zogeheten 
ITACE-test. Die test is, voor een jaar, goedge-
keurd door de regering. Alle proffen die de 
test gehaald hebben, zijn voor de rest van 
hun carrière van de kwestie verlost. De vol-
gende stap is dat de test internationaal erkend 
wordt, en de zogeheten Q-mark krijgt. De test 
die in Leuven gebruikt werd, was hun eigen 
test, die niet erkend is door de regering. Wan-

neer zij geen internationale erkenning krijgt, 
hebben de Leuvense proffen geen geslaagde 
test afgelegd, en moeten ze dus volgens de 
letter van het decreet vervangen worden. Zo-
ver zal het echter niet komen. Rik Torfs zei 
al dat zoiets een ernstige vertrouwenscrisis 
tussen de universiteit en de regering zou ver-
oorzaken, maar het is ook gewoon praktisch 
niet realistisch. Al is het moeilijk te begrijpen 
waarom de ITACE-test niet ook in Leuven 
gebruikt werd. De test is immers ontwik-
keld door de talencentra van Gent, Leuven en 
Antwerpen. In feite hebben ze hun eigen test 
niet gebruikt.” ■

Ben jij slimmer dan je prof?  Voorbeeldvragen uit het examen Engels voor proffen:
Give a short presentation (5 mins) on the following topic.•	
Pretend you are teaching an introductory lecture. Explain and illustrate a concept that •	
will play an important role in the course.
You wish to obtain funds to do research abroad for one year. Write a 300-word text to •	
the funding body explaining where you plan to go and what your research plans would 
be. With which researchers or institutes would you like to collaborate? Illustrate the ad-
ded value your visit will have for your research.
Try to improve the following sentences:•	
It is clear that, the commuter numbers by car are dominant.•	
The number of passengers in train showed upward trend.•	
The number of commuters favor car and train significantly increase.•	
About average 5 million commuters traveled by car.•	
The figure for train started from about 2 millions.•	
British people continuously used more car than other vehicles.•	
Most of advertising aim to persuade people that buying things will make them happier.•	
Advertisers use every efforts to make their products more attractive.•	
Governments should control advertising or even banned.•	
More proportion of American people in 1970 than in 2000 got married.•	
There are many things easy enough for those young people to do.•	
I am agreed that volunteer work can build up the responsibilities •	
in youngs.•	
Society gets benefitted as the juvenile crime rate reduced.•	
Having a work experience may help to having a job quicker and easier.•	

door Yannick Verberckmoes en Thomas Jacobs

foto: Dylan Belgrado



door Eva Van Ootegem

Hulp voor studenten

De meesten onder ons zullen het zich niet 
meer herinneren, maar zo goed als iedereen 
heeft al beroep gedaan op de diensten van 
het Adviescentrum. Hun begeleiding voor 
studenten start immers al in de middelbare 
school door het organiseren van SID-in’s, in-
fodagen en open lessen. Jongeren adviseren 
bij het maken van hun studiekeuze is een be-
langrijk onderdeel van de werking van het 
Adviescentrum, maar ook daarna laten ze 
de studenten niet in de steek. Nu al sijpelen 
de eerste mensen die twijfelen over hun ge-
maakte studiekeuze binnen in het Ufo voor 
heroriëntering. Ook na de eerste examenpe-
riode kunnen eventueel teleurstellende exa-
menresultaten samen met een medewerker 
geëvalueerd worden. Omdat het aantal stu-
denten dat een verkeerde studiekeuze maakt 
zeer hoog ligt, is er tegenwoordig erg veel 
vraag naar een zogenaamde oriëntatieproef. 
Isabelle Lanszweert, hoofdcoördinator van 
het Adviescentrum, verzekert dat, als die 
proef er zou komen, zij zeker betrokken zal 
worden in de ontwikkeling ervan. Maar ze 
benadrukt bovenal het belang van correct en 
over lange termijn verzameld cijfermateriaal 
om een goed beeld te krijgen van de situatie.

tijdenS de StudieS

Behalve begeleiding op vlak van studie-
keuze is het Adviescentrum ook begaan met 
het psychologische welzijn van de universi-
teitsstudenten. De groep studenten die nood 
heeft aan psychologische begeleiding wordt 
volgens Lanszweert steeds groter en dus wor-
den er verschillende diensten aangeboden. 
Er zijn twee psychologen voltijds aan de slag 
die een intake-gesprek hebben met de student 
om daarna een gepaste verdere begeleiding te 
bepalen. De onderwerpen van deze gesprek-
ken kunnen gaan van sterk studiegerelateerd 
(faalangst, uitstelgedrag of concentratie-
moeilijkheden) tot meer persoonlijk (angst 
of neerslachtigheid). Rond enkele veelvoor-
komende problemen worden dan ook gratis 
workshops georganiseerd.

Een andere en relatief nieuwe functie van 
het Adviescentrum is assistentie voor stu-
denten met een functiebeperking. Zij kun-
nen er terecht met vragen over administratie 
en onderwijs- en examenfaciliteiten, of voor 
ondersteuning bij het wonen op kot. Ook 
worden er voor hen specifieke cursussen aan-
geboden zoals leren plannen voor studenten 
met ADHD.

preventie alS prioriteit

Het Adviescentrum kan ook een bezoekje 
waard zijn voor kersverse alumni. Studenten 
die afstuderen kunnen er advies krijgen over 
alle aanvullende opleidingen die bestaan aan 
de UGent maar ook over verder studeren aan 
andere universiteiten, zowel binnenlandse als 
buitenlandse, of over doctoreren. Verder is er 
op de dienst ook een loopbaanadviseur die 
kan helpen in de zoektocht naar een passende 
job en net zoals er voor middelbare scholie-
ren SID-in’s georganiseerd worden, kunnen 
laatstejaars naar de jobbeurs of naar verschil-
lende infosessies trekken.

Lanszweert benadrukt dat de werking van 
het Adviescentrum in de eerste plaats pre-
ventief is. Er moet zo veel mogelijk vermeden 
worden dat studenten een verkeerde studie-
richting kiezen, door uitstelgedrag slechte 
examens afleggen of een foute studiemetho-
de ontwikkelen. Het zwaartepunt ligt op zo 
veel mogelijk informatie en advies aanreiken 
van vlak voor de inschrijving aan de UGent 
tot net na het afstuderen, zodat elke student 
goed kan starten en een vlotte overgang naar 
de arbeidsmarkt kan maken. Al te vaak wordt 
er gedacht dat enkel ‘probleemgevallen’ hier 
terecht kunnen, terwijl de bedoeling vooral is 
om problemen te voorkomen. ■

Kennismaking met het Adviescentrum voor Studenten

Voor het eerst op kot, de eerste lessen aan de universiteit, overweldigende cursussen en een 
nieuwe stad: het begin van het academiejaar gaat voor veel nieuwe studenten gepaard met heel 
wat uitdagingen. Maar ook de meer ervaren universiteitsstudent kan wel eens een moeilijk te 
overwinnen hindernis op zijn studiepad tegenkomen. Gelukkig biedt de UGent een helpende 
hand via de medewerkers van het Adviescentrum voor Studenten.
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Gezocht: Jonge durvers met scherpe pen

We staan voor belangrijke federale, regionale en Europese verkiezingen volgend jaar. Ongetwijfeld voer voor een 
vlammend betoog! Ben je een jonge, onafhankelijke geest die het allemaal beter weet? Haal dan je scherpe pen boven en 
doe mee aan de Emile Zola-prijs voor het beste politieke essay. Gooi een beklijvend essay op papier. Geen droge, wetenschap-
pelijke tekst, maar een vurig betoog. Kom origineel uit de hoek, schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie 
stevig onderbouwd is.
Alle essays moeten ten laatste worden verstuurd op 16 december 2013. Lees het volledig reglement op onze site:  
www.sampol.be. Je zal dan ook zien dat de winnaar 600 euro krijgt, de tweede 300 euro en de derde 150 euro.
Deze prijs is een initiatief van het tijdschrift Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit.

advertentie_SChamper2013.indd   1 9/17/2013   3:20:35 PM

Erasmus: kruisende wegen

SIEN (bE,20), PEDAGoGIScHE 

WETENScHAPPEN

Ben je in België aangesloten bij een stu-
dentenvereniging?

“Nee, ik heb er sinds het begin nooit veel 
positiefs over gehoord. En ik was ook niet de 
grootste fan van ‘de doop’, hoewel je in mijn 
studentenkring niet gedoopt moet worden 
om lid te zijn. Ik heb er ook niet echt tijd voor 
aangezien ik in het begin van mijn studenten-
tijd nog in de jeugdbeweging zat.”

Heb je ooit spijt gehad dat je er niet bij 
aangesloten bent?

“Niet echt. De activiteiten die je normaal 
gezien enkel kan meedoen indien je aangeslo-
ten bent in de studentenvereniging, kunnen 
wij als niet-leden ook meedoen. Daarmee be-
doel ik de cantussen, feestjes, enzovoort. Ook 
kan je gelijk wanneer aansluiten bij onze stu-
dentenclub. Mocht ik me plots bedenken, zou 
dat onmiddellijk kunnen.”

Weet je of er iets gelijkaardigs bestaat in 
Nederland?

“Ik heb geen idee of zoiets hier bestaat, 
maar ik ben wel lid van de ISN (onderdeel 
van ESN, het Erasmus Student Network, 
red.). Dat is een internationaal netwerk voor 
alle buitenlandse studenten in Nederland. 
Ook een soort studentenvereniging dus, 
maar dan enkel voor Erasmussers. Op zich 
houdt lid zijn niet zo veel in. Je hebt een lid-
kaart en krijgt af en toe korting op feestjes en 
bij evenementen. Maar voorlopig heb ik die 
nog niet echt gebruikt.”

Hoe populair is ISN daar?
“Behoorlijk populair. Ze hebben onder 

andere gezorgd voor een volledig programma 
tijdens de introductieweek. Dat was voor veel 
studenten ideaal, aangezien ze zo de stad leer-
den kennen. Ze konden ook heel wat nieuwe 
vrienden maken. Daarnaast ontvangen we 
regelmatig een nieuwsbrief met een schat aan 
belangrijke en interessante informatie. Ook 
organiseren zij veel Erasmusfeestjes en kun-
nen we hen altijd contacteren indien we een 
probleem hebben.”

SIlKE (Nl,20), ProDUcT 

MANAGEMENT FASHIoN

Ken je het concept van een studentenver-
eniging?

“Jazeker, in Nederland heb je studenten-
clubs in veel verschillende soorten. Zo zijn 
er verenigingen die ontstaan zijn rond vrien-
denkringen. Daarnaast zijn er ook de klas-
sieke studentenverenigingen. Bij hen moet je 
vaak een zware ontgroening doormaken van 
een zestal weken. Dat heb ik tenminste van 
horen zeggen.”

Zijn zulke verenigingen populair in Ne-
derland?

“Wanneer studenten voor hun studie ver-
huizen naar een nieuwe stad, komen ze te-
recht in een voor hen onbekende omgeving. 
Het is dan heel logisch om bij een studenten-
vereniging te gaan, omdat je zo mensen ont-
moet die in dezelfde fase van hun leven zitten. 
Ze zijn dus best populair. Het hangt wel sterk 
af van stad tot stad en van welke sfeer er rond 
de studentenverenigingen hangt. Ikzelf kom 
uit Enschede en hier zijn ze een stuk min-
der populair dan in bijvoorbeeld Groningen, 

naar mijn mening dé studentenstad van Ne-
derland.”

Ben je in Nederland aangesloten bij een 
studentenvereniging?

“Nee. Dat komt omdat ik in dezelfde stad 
ben gaan studeren als waar ik geboren ben. 
Daardoor had ik al een redelijk sociaal krin-
getje in Enschede. De behoefte om me aan te 
sluiten bij een studentenvereniging was daar-
om niet zo groot.”

Weet je wat er zoal wordt georganiseerd 
in die studentenclub in Enschede?

“Ik weet er niet zo heel veel van af maar ik 
geloof dat het vooral veel borrelavonden zijn, 
die lallend eindigen op de Oude Markt, het 
plein van Enschede.”

Heb je al spijt gehad dat je er niet bij bent 
aangesloten?

“Spijt heb ik eigenlijk nooit, er is altijd wel 
een goede reden waarom ik op dat moment 
gekozen heb om het zo te doen. Terugblik-
kend op mijn afgelopen drie studiejaren heb 
ik mij nooit echt een student gevoeld, ik weet 
alleen niet of dat iets positiefs of negatiefs is. 
In veel studentenkringen hoor ik wel eens de 
zin: ‘Je studententijd is de beste tijd van je 
leven.’ Ikzelf denk daar anders over, maar ik 
vraag mij wel vaak af of ik dat ook zou vinden 
als ik wel bij een studentenclub was gegaan.”

Heb je er al aan gedacht om je aan te slui-
ten bij een Gentse studentenclub? 

“Nee, ik blijf sowieso maar tot eind janu-
ari in Gent. Volgens mij zal ik genoeg hebben 
aan sporten, afspreken met m’n huisgenoten 
en naar de ESN-activiteiten te gaan. Oh ja, 
natuurlijk wil ik ook mijn studies cum laude 
afronden. (lacht)” ■

Bij het begin van het academiejaar schoten de vele Gentse studentenverenigingen in actie. Maar 
hoe uniek zijn die verenigingen in vergelijking met andere landen, zoals Nederland? We vroe-
gen het aan een Vlaamse studente die in Amsterdam studeert en aan een Nederlandse studente 
die voor een half jaar in Gent verblijft.

door Frédéric Piccavet
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schampers teletijdmachine
getal van de week

DB Door de inkanteling van de hogescholen zal de Dienst Studentenactivitei-
ten (DSA) binnenkort vijf nieuwe studentenverenigingen erkennen. De geluk-
kigen zijn LILA, Moeder Lies, Hermes, VeTo en De Groene Kring. Bovendien 
staan ook een paar nieuwe streekclubs klaar om erkend te worden. Het aantal 
officieel erkende verenigingen ligt nu op 98. Wanneer de nieuwe verenigingen 
in 2014 bij het Faculteiten Konvent (FK) en het Werkgroepen & Verenigingen 
Konvent (WVK) ondergebracht worden, zal het totale aantal studentenvereni-
gingen boven de honderd liggen en daar is de DSA heel blij om. ■5

Gij zult niet stelen

De arme kindjes in Afrika kunnen weer opgelucht adem halen, want dankzij 
de Student Kick-Off worden binnenkort weer een aantal pakketten balpennen 

gedropt. Voor de vrijwillige studenten die de handen uit de mouwen staken om 
de dorstigen te laven waren de organisatoren minder barmhartig. Zo werden 

een aantal mystery shoppers ingeschakeld om vrijwilligers op te sporen die gratis 
drankjes of korting gaven aan vrienden. Want het is toch zo moeilijk om tegen-

woordig nog betrouwbaar personeel te vinden!

Gij zult uw minister eren

Over taaltesten voor docenten werd tijdens het gastcollege van Elio Di Rupo 
diplomatisch gezwegen. Minder diplomatisch waren de leden van het KVHV, die 
een Chinese panda meebrachten naar de les “om op een ludieke manier te protes-
teren tegen het beleid.” De panda bleef echter even stil als het KVHV wanneer het 

om concrete voorstellen gaat. ■

Achterklap

nieuwe troonop-
volger macedonië 
zwaar onderschat. 
Darius: "Alexander 

wie?"

verwarring  
over spelling  
peloponnesos 
maakt massaal 
slachtoffers

herakleitos 
verdronken 

in rivier
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nenGels
Het steenkolenengels van profs

1. You are tubed.
2. to play short on the ball.
3. i wish you much bettership. 

4. my hair is in the war.
5. Keep me on the height.

6. it’s  raining steels of pipes.
7. i always get my sin.
8. You are good busy.

9. i will fall with the door in the house.
10. He is a very good cock.

11. i will see this mistake through the fingers.
12. i prefer a mirror egg above an omelet.

13. i fok horses. Pardon? Yes, poarden. 
14. An empty back beer is a lot of station money. 

15. i will not let it thereby. i will undertake steps. 
16. Can you shoot me some money for? 



Wetenschap

FySica in FiFa

Voor de gamers onder ons is het niet nodig 
FIFA 14 voor te stellen. In vroegere versies 
tartte het populaire voetbalspel de wetten 
van de fysica en konden korteafstandspassen 
overal terechtkomen, door de onrealistische 
weg die de bal volgde. Een jaar geleden ging 
het team van EA Sports op zoek naar het 
probleem. Blijkbaar was de luchtweerstand 
verkeerd gecodeerd. In werkelijkheid heeft 
een bal de grootste snelheid als hij net ge-
trapt is. Daarna neemt de snelheid af terwijl 
de bal, onder invloed van de zwaartekracht, 
langs een paraboolbaan naar zijn hoogste 
punt stijgt. De luchtweerstand zorgt daarbij 
voor een extra afremmende kracht, waar-
door de bal minder ver draagt en met een 
lagere snelheid terug op de grond valt. Oude 
versies van het spel hielden echter geen reke-
ning met de initiële snelheid van de bal: hoe 
hoger die snelheid, hoe meer luchtweerstand 
en hoe groter de afremming. Een foutieve 
weerstandscoëfficiënt beïnvloedt bovendien 
ook de spin van de bal, die dan weer een ef-
fect heeft op zijn zijdelingse richting en snel-
heid. Hoe dan ook, in de laatste editie van 
het spel is het probleem verdwenen zodat er 
lustig en accuraat gevoetbald kan worden.   
 
 
welleS, nieteS

Het is voor eens en voor altijd beslist. De 
opwarming van onze aarde is de schuld van 
de mens. Ongetwijfeld was u daarvan al op 
de hoogte, maar vergeet niet dat een groot 
aantal landen nog steeds volhoudt dat dat de 
klimaatverandering een natuurlijk fenomeen 
is. Vooral omdat die landen dan ongehinderd 
broeikasgassen de atmosfeer kunnen instu-
ren. Dat excuus is nu door het  Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) van 
tafel geveegd. In het VN-rapport staat dat de 
mens voor 95% verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor de stijgende temperaturen. Dat 
is meer dan de 90% uit het vorige rapport 
in 2007 en de 66% uit het rapport van 2001. 
Nu de bewijzen zo overweldigend zijn, gaan 
tweehonderd naties samenwerken met de VN 
in een poging het tij te keren. Eerst en vooral 
moeten fossiele brandstoffen plaatsmaken 
voor duurzame energie. Daar zal de komende 
week druk over vergaderd worden.

hallo, ik ben zora

Voor de komende twee jaar heeft het UZ 
Gent Zora aangeworven. Zora is een 57 cen-
timeter grote programmeerbare humanoïde 
robot die 25 graden bewegingsvrijheid heeft 
en over allerlei sensoren beschikt. Ze zal in-
gezet worden bij (kinder)revalidatie en valde-
tectie van epilepsiepatiënten en ouderen. Het 
project is een wereldprimeur en wordt gedra-
gen door het UZ Gent, de vakgroep Revalida-
tiewetenschappen en Kinesitherapie van de 
UGent, de Christelijke Mutualiteit (CM) en 
de firma Qmbt/Qbis. Deze instanties willen 
onderzoeken hoe een robot aanvullend inge-
zet kan worden binnen de gezondheidszorg. 
Zora kan aangeleerde oefeningen correct uit-
voeren en uitleggen. Ze moedigt de patiënten 
aan en geeft tot op zekere hoogte feedback. 
Tijdens een demonstratie bleek Zora een gro-
te hit bij kinderen. Ze liet de jonge patiëntjes 
allerlei kracht- en uithoudingsoefeningen 
doen en beloonde hen met een K3-muziekje. 
Zora zal in de eerste plaats ingezet worden in 
het ziekenhuis, maar later waarschijnlijk ook 
in de thuiszorg.

killercellen tegen griep

Nu we op z’n zachtst gezegd in de indian 
summer zitten, stijgt het aantal zieke men-
sen. Doordat de lessen weer begonnen zijn, 
geven zieke studenten hun virussen en bac-
teriën bovendien door als de zwarte piet in 
een kaartspel. Gelukkig zijn wetenschappers 
bezig met onderzoek dat ons lijden kan ver-
lichten. Studenten en medewerkers van het 
Imperial College Londen stonden bloed- en 
neusslijmstalen af tijdens de uitbraak van 
vogelgriep in 2009. Onderzoekers ontdek-
ten dat personen die minder last hadden van 
griepsymptomen extra CD8 T-cellen bezaten. 
Die immuuncellen, die ook wel ‘killercellen’ 
worden genoemd, hebben een beschermend 
effect tegen verschillende griepvarianten. De 
bevindingen zijn van groot belang voor vac-
cinontwikkelaars. Een normaal griepvaccin 
herkent de oppervlaktestructuren van een 
griepvirus, maar die evolueren razendsnel, 
zodat er telkens een nieuw vaccin ontwikkeld 
moet worden. Iedereen is dus op zoek naar 
een universeel griepvaccin dat ons tegen alle 
varianten kan wapenen. Het prachtige van de 
CD8 T-cellen is dat ze de interne structuren 
van het virus herkennen, die veel algemener 
zijn dan het oppervlak.■

door Tine Eeckelaert

een immuuncel, blijkbaar.

twerk-o-bot 3000
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Als een moderne kruisvaar-
der van de waarheid, trekt 
Park Meeters tweewekelijks 
ten strijde tegen de onwetend-
heid van de massa. Zijn nobele 
doel: het volk weer kritisch 
laten nadenken. En soms eens 
naar de resto gaan.

Voor 
eens 
en 
voor 
altijd

Mijn strijd tegen onwetendheid is een 
strijd der oneindigheid, zo leerde mij van-
daag het aanzicht van een hulpeloos frietje 
dat de naakte restovloer kustte en wachtte op 
zijn redding. Hoewel de corpulente dame vol-
schoot van verdriet, bedwong ze haar opbor-
relende reflex, toegejuicht door omzittende 
IQ’s waarvan de som mijn schoenmaat nog 
niet haalt. Ik zuchtte en verliet weemoedig 
deze verzamelplaats van onwetendheid, me-
zelf troostend met de gedachte dat sommigen 
hiervan weldra mijn fecale resten uit de wc–
pot zouden kuisen.

De kreten van de dames in kwestie galm-
den nog urenlang na: “Vijf seconderegel! Ge 
gaat dat toch niet meer opeten zeker, da zit nu 
gelijk vol met bacteriën!” Laat me daar al met-
een het sprookje doorprikken en mensen met 
smetvrees doen krullen van afschuw: alles zit 
vol bacteriën, gaande van de glanzende Over-
poortstraat op een stralende vrijdagmorgen, 
tot het ogenschijnlijk kraaknette bestek dat u 
zonet uit de bakken heeft genomen. Want u 
dacht toch niet serieus dat die kleine geniepig-
aards zich braafjes ophielden daar waar men 
ze zou verwachten? Ze gaan en staan waar de 
omgeving dat toelaat en veeleisend zijn ze al-
lerminst. Zo vindt u op uw eigen handen al 
meer dan honderd soorten bacteriën, onder 
andere Escherichia coli, in de volksmond ook 
wel darmbacteriën genoemd. 

U hoort het goed: de lieverds die er mede 
voor zorgen dat uw Lucientje op donderdag-
avond verwerkt wordt tot een compact stukje 
kaka, houden nu een theekransje in de palm 
van uw hand, wachtend op een volgend con-
tact om dan weer verder te kunnen trekken. 
U mag dan wel uw handen wassen na elk 
verlossend toiletbezoek, de mooi opgetutte 
jongedame naast u doet dat misschien niet. 
Ik hoef er dan ook niet bij te zeggen dat haar 
E. coli’s er geen graten in zien om rustig uw 
hand te koloniseren als u haar balpen leent. 
Tenzij u in quarantaine leeft en alles desinfec-
teert, komt u dus voortdurend in contact met 
bacteriën. Dat contact is belangrijk voor onze 
gezondheid, want alleen zo kan uw immuun-
systeem de potentiële gevaren leren herken-
nen, zodat het bij een volgend contact kan 
ingrijpen vooraleer de bacterie u reduceert 
tot een hoopje zieke ellende. 

Maar waar slecht is, is goed. Zo leven er op 
en in ons bacteriën die ons lichaam bezetten 
en er zo voor zorgen dat er voor ziektever-
wekkers simpelweg geen plaats meer is. Zoals 
onze darmbacteriën of ‘microflora’: zonder 
hen zouden onze darmen een free to use-
plekje worden voor nasty bastards als salmo-
nella en de pest. Zie het als een treinwagon 
op vrijdagavond waarin geen plaats meer is 
en de kneusjes van station Dampoort in het 

halletje moeten wachten tot er mensen afge-
stapt zijn.

Onderzoekers van het Department of 
Food Science and Human Nutrition aan de 
Clemson University (VS) vonden deze my-
the blijkbaar interessant genoeg om aan een 
onderzoek te onderwerpen. Wat bleek? De 
graad van besmetting, niet de snelheid, hangt 
grotendeels af van de ondergrond. Zo ble-
ven aan een plakje bolognaworst binnen de 
seconde 5% van de bacteriën plakken als de 
ondergrond een tapijt was, maar meer dan 
65% indien het over tegels of hout ging. Bo-
vendien steeg dat percentage bij de tegels en 
hout naar 99% als het stukje bologna langer 
dan vijf seconden bleef liggen.

Wil dat dan zeggen dat de tijdsregeltjes 
kloppen? Niet echt, want mochten de bacteri-
en van uw bestek zich nog niet op uw frieten 
gesettled hebben, dan doen die van de grond 
dat wel in een vingerknip. Hoewel het er na 
een tijdje meer zullen zijn, is dat niet echt een 
reden tot paniek, wetende dat u elke dag met 
duizenden zo niet miljoenen bacteriën te ma-
ken krijgt. Een verschil van honderd meer of 
minder zal u dus echt niet de das omdoen. ■

door Park Meeters

opgetekend door Lorenz Kempeneers

cartoon: Robbe Verschueren
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Een extra dimensie aan onderwijs

Wetenschappen 

zetten in op 

vernieuwing

“The future depends on what you do today”, zei Mahatma 
Gandhi ooit. We beloven niet dat de quote werkelijk van in-
vloed was, maar met hetzelfde idee indachtig werken ze in de 
wetenschappen hard aan innovaties in het onderwijs.

Ooit een stembakje in de handen geduwd 
gekregen in het auditorium? Ooit een les 
geskipt omdat het ‘o zo mooi weer is’ en ‘de 
lessen toch online staan’? U had het waar-
schijnlijk niet door, maar terwijl u daar lag 
te bakken in het zonnetje zijn anderen dag-
dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe 
ideeën om het onderwijs te vernieuwen. Ma-
nieren om het leven van de student en docent 
iets aangenamer te maken. In de wetenschap-
pen willen ze niet achter blijven met inno-
verend onderwijs en lanceren ze al enkele 
jaren projecten, sommige al spraakmakender 
dan andere. Sandra Vangestel en Pieter De 
Clercq, medewerkers van de cel Onderwijs-
vernieuwing aan de faculteit Wetenschappen, 
geven duiding bij de projecten.

nieuw, nieuwer, nieuwSt

Hoewel 3D op zich niet echt als vernieu-
wend kan beschouwd worden — de eerste 
3D-film verscheen in 1922 — is het gebruik 
ervan in het onderwijs dat wel. De toepassing 
verspreidt zich over verschillende gebieden. 
De faculteit Wetenschappen is al enkele jaren 
bezig deze piste te onderzoeken.

Pieter: “Dat is een heel parcours dat we al 
hebben afgelegd. Het eerste wat we gedaan 
hebben, was een 3D-projector aankopen. 
Hetzelfde systeem als in Kinepolis, zelfde 
soort technologie en brillen. De projector is 
uitleenbaar en staat niet in een vast lokaal, 
maar is beschikbaar voor de ganse faculteit. 
Dat gaf de mogelijkheid om klassikaal iets 
in 3D te bekijken. Voor die was ingevoerd, 
moesten ze in de Geologie bijvoorbeeld 
door een stereoscoop kijken of op computer-
scherm met flikkerbrillen. Je kan wel met vijf 
rond zo’n computerscherm zitten, maar ook 
niet meer dan dat. Met die projector werd het 
mogelijk om met vijftig mensen tegelijk naar 
een 3D-model te kijken.”

Sandra: “Voor het opleidingsonderdeel 
‘Teledetectie’ moeten studenten onder een 
stereoscoop kijken naar luchtfoto’s. De pro-
fessor legde dan uit welke zaken ze konden 
zien. Maar natuurlijk, als de studenten de 
juiste handelingen niet deden, dan zagen ze 

niets. Nu kan de professor klassikaal tonen 
hoe het moet, terwijl de studenten hetzelfde 
doen aan hun stereoscoop. Daarnaast wordt 
de projector ook in de Chemie gebruikt. Bij-
voorbeeld voor de visualisatie van eiwitstruc-
turen, het roteren van eiwitten en berekenen 
van afstanden.”

Een volgende stap was het aanschaffen van 
een 3D-camera. De camera heeft een dubbele 
lens, waarmee het binoculaire zicht van de 
mens kan geïmiteerd worden. Op deze ma-
nier kunnen driedimensionale foto’s of vi-
deo’s verkregen worden. De techniek komt 
bijvoorbeeld handig van pas wanneer studen-
ten Geologie op excursie rotsformaties foto-
graferen. Deze beelden kunnen daarna op 
bovengenoemde projector in 3D herbekeken 
worden. Een project dat nog in de steigers 
staat en pas volgend jaar geïntroduceerd zal 
worden, maakt ook gebruik van de camera. 
Daarbij zou het de bedoeling zijn de practica 
Diergeneeskunde te fotograferen en er een 
3D-atlas van te maken.

Vanaf volgende maand mag men in de fa-
culteit nog een nieuw speeltje verwelkomen. 
“We hebben een 3D-printer aangekocht,” 
vertelt Sandra. De printer zal in negen ver-
schillende kleuren kunnen printen en werkt 

na 3d nu ook kleur.
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Een extra dimensie aan onderwijs
waarschijnlijk met twee soorten materiaal. 
Het voordeel van deze meer geavanceerde 
printer is de mogelijkheid tot het printen van 
complexere vormen. Plastic wordt in de prin-
ter opgewarmd, zodat het halfvloeibaar is. 
Met behulp van een computermodel en een 
opbouw in lagen, verkrijgt men alle soorten 
vormen die men wenst. Meer dan twintig 
voorstellen voor de toepassing van de printer 
in onderwijs kwamen al uit de bus. Zo kan 
de printer in de Geologie o.a. gebruikt wor-
den voor het printen van schaalmodellen van 
bodemstructuren, kleimineralen of fossielen. 
In de Biologie werken de masterstudenten in 
practica met echte fossielen, die echter zeer 
broos en duur zijn. Ze vervangen door stevi-
gere en goedkopere 3D-modellen is de ideale 
oplossing. Verder gebruiken ze in de Biolo-
gie al geprinte modellen van schedel- en ske-
letstructuren, al moest men daarvoor ergens 
anders ten rade gaan. Samengevat zou de 
printer vooral gebruikt worden voor illustra-
tieve doeleinden.

Begint u het al warm te krijgen om zelf te 
gaan printen? Sandra moet de student teleur-
stellen: “Het is niet de bedoeling dat studen-
ten de printer gebruiken. Uiteindelijk moet 
iemand instaan voor de printkosten. De prin-
ter zal louter gebruikt worden binnen een on-
derwijscontext.”

In de faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur is dat anders. Daar mogen 
studenten vanaf hun tweede bachelor zelf aan 
de slag met een 3D-printer. Zo hebben ze de 
tijd om de modelleringsprogramma’s aan te 
leren. De printer deelt een digitaal geconstru-
eerd 3D-model op in laagjes, die hij vervol-
gens één voor één in materiaal omzet. Naast 
de 3D-printer beschikt de faculteit Architec-
tuur ook over een lasercutter, die een lijnen-
patroon uit allerhande plaatmaterialen kan 
uitsnijden.

plat, platter, platSt

Voor de zomer werden verder een 22-tal 
tablet pc’s aangekocht. Dat er maar dit jaar 
beslist werd de tablets aan te schaffen heeft 
voor een groot deel te maken met de instal-
latie van wifi-routers over de ganse faculteit. 
“Zonder wifi kan je niet veel doen met een 
tablet”, merkt Pieter op. “Nu pas kunnen we 
die mobiele kaart spelen.”

Dit academiejaar krijgen de eerste projec-
ten een kans. Sandra somt er enkele op: “Bin-
nen het practicum van Biodiversiteit moeten 
de studenten een 35-tal soorten gaan waar-
nemen en die waarneming moeten ze docu-
menteren met een logboek. Vroeger moesten 
ze in het veld gaan met vijf veldgidsen, wat 
een hele stapel is. Vandaag staan al die boeken 
gewoon op de tablet.” Een extra handigheid 
is de functie om vogelgeluiden af te spelen, 
zodat de zoektocht gemakkelijker is. En er is 
een app waarbij ze hun waarnemingen recht-
streeks kunnen ingeven. Op het moment dat 
je terug online bent, worden al die gegevens 
dan opgeladen in het systeem. “Daarnaast 

worden de tablets gebruikt in de Chemie. In 
een practicum moeten de studenten bepaal-
de sensoren gaan koppelen en dingen opzoe-
ken.” Pieter voegt er nog aan toe: “Er is nog 
een app waar je met molecuulstructuren van 
eiwitten kan werken. Met die app kan je mo-
leculen selecteren, roteren, manipuleren etc. 
Zo’n tablet kan veel gemakkelijker in de les 
gebruikt worden: hij is gemakkelijker rond 
te delen en pc-ruimtes hoeven niet gereser-
veerd te worden.”

Met het gebruik van de tablets wordt 
volop geëxperimenteerd. Zo werden tablets 
uitgedeeld binnen de lerarenopleiding gedu-
rende een langere periode van enkele maan-
den. Pieter: “De studenten daar hadden de 
opdracht gekregen: ‘Zoek naar manieren om 
een tablet te integreren in de les.’ Er zijn er 
ook die les moeten geven met een tablet, om-
dat het vandaag voor toekomstige leerkrach-
ten belangrijk is dat ze weten hoe ze met een 
tablet moeten werken.”

Aan de introductie van de tablets is een 
wedstrijd gekoppeld. De bedoeling is om een 
app te ontwikkelen die gebruikt kan wor-
den in het onderwijs. De wedstrijd zou van 
start gaan in november. Vorige jaren was de 
wedstrijd eerder algemeen. Toen werd on-
der andere voorgesteld om de stembakjes te 

vervangen door het stemmen met de smart-
phone. Studenten zouden dan inloggen op 
een site en zo hun stem uitbrengen. Dat idee 
werd ondertussen al door verschillende do-
centen opgepikt.

Pieter ziet een mooie toekomst voor de ta-
blets: “We zien heel veel mogelijkheden met 
de tablets, ook naar directe interactie toe, zo-
als met de stembakjes. Het is pionierswerk. 
In middelbare scholen zijn ze al volop bezig 
met tablets. Maar dat is vaak nog spelend le-
ren, vinden we. Echt serieuze toepassingen 
zijn aan de universiteit nog niet zo veel in 
gebruik. We mogen echter niet te hard van 
stapel lopen. Wij kunnen met heel mooie 
voorstellen komen, maar als niemand die op-
pikt, heeft het weinig zin er veel poeha rond 
te verkopen.”

luid, luider, luidSt

De tabletpc’s zijn niet te verwarren met 
de ‘schrijfcomputers’ of digitale tablets voor-
aan in de auditoria. Die worden gebruikt om 
de klassieke schoolborden te vervangen. Ze 
maken het mogelijk aantekeningen te maken 
op powerpoints of wiskundige berekeningen 
digitaal te noteren op het grote scherm. De 
faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen heeft 
zo al fiks geïnvesteerd om de hele Campus 
Coupure te voorzien van deze tablets. Ook in 
de Wetenschappen hebben ze een aantal van 
deze tablets, maar daar zijn de docenten min-
der enthousiast om ze te gebruiken, gezien ze 
maar weinig ontleend worden.

Ten slotte werd een mobiel versterkingssy-
teem aangeschaft. Dit maakt het voor docen-
ten mogelijk om op excursies verstaanbaar te 
zijn voor de hele groep. Bovendien kan men 
op die manier passages op voorhand opne-
men en laten afspelen tijdens de uitstap, of 
zelfs vogelgeluiden laten horen als desbetref-
fende beestjes zich van hun bedeesde kant to-
nen.

Wanneer de eerste hologrammen hun in-
gang zullen vinden aan de universiteit, daar 
hebben we spijtig genoeg nog geen antwoord 
op. Maar we houden u op de hoogte! ■

door Fabrice Luyckx en Michiel Geldof

foto Michiel Geldof

"het is pionierswerk"

3d-print zeepaardenhoofd.
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"Ne jettez jamais un papier"

door Willem-Jan Persoons

“Ne jettez jamais un papier!” luidde de 
oproep van Ferdinand vander Haeghen in 
1859 in diverse kranten en tijdschriften. Van-
der Haeghen, toenmalige hoofdbibliotheca-
ris van de universiteit van Gent, vond dat elk 
document bewaard moest worden. Iets wat 
toen eerder waardeloos leek, kon later net 
erg waardevol zijn. Met die gedachte in het 
achterhoofd begon vander Haeghen met het 
vormen van een heus archief, dat we vandaag 
kennen onder de naam Vliegende Bladen of 
Ephemera. 

Een medewerkster van de Universiteits-
bibliotheek leidt ons naar de zaal waar de 
Vliegende Bladen bewaard worden. Samen 
met een andere collega is ze verantwoorde-
lijk voor de digitalisering van het archief. Zo 
wil de Universiteitsbibliotheek de Vliegende 
Bladen online raadpleegbaar maken. Met een 
aanstekelijk enthousiasme vertelt ze over het 
archief en toont ze ons de meest opmerke-
lijke stukken. Door zijn enorme grootte (wel 
een miljoen verschillende stukken) en zijn 
diversiteit is het archief een erg waardevolle 
bezitting van de universiteitsbibliotheek. De 
inhoud van het archief gaat van brieven en 
krantenknipsels, tot sigarettendoosjes en zelfs 
de verpakkingen van chocoladerepen. Het 
archief bevat ook erg oude stukken: het oud-
ste document dateert uit 1313. Plots haalt de 
bibliotheekmedewerkster een wel erg opmer-
kelijk stuk uit één van de vele dozen die in de 
zaal bewaard worden. Het is een pakketje dat 
vander Haeghen van een ontdekkingsreiziger 
kreeg. De man verstuurde vanuit Congo een 
veer van een papegaai en enkele sieraden. Op 
een kaartje deed hij verslag van zijn reis. De 
ontdekkingsreiziger werd niet veel later ech-
ter opgegeten door kannibalen. 

Op het eerste gezicht lijkt het wel alsof het 
archief veeleer willekeurig  is samengesteld. 
De hoofdbibliothecaris was een verwoed ver-
zamelaar. Het verhaal doet de ronde dat hij 
vaak met een lange stofjas rondliep en wan-
neer hij iets tegenkwam dat hem interesseer-
de, hij het in de zakken van zijn stofjas stak. 
Deze voorwerpen catalogeerde hij dan per 
trefwoord. Maar de manier waarop hij deze 
indeling maakte, verschilde van dag tot dag. 
Ferdinand vander Haeghen was een invloed-
rijke man in het Gentse. Door zijn uitgebreid 
netwerk kon hij verschillende documenten 
en voorwerpen verzamelen.

De verzameling bestaat uit vijf fondsen. De 
eerste drie fondsen zijn door vander Haeghen 
zelf samengesteld. Het vierde fonds is in het 
begin van de twintigste eeuw aangelegd door 
een latere hoofdbibliothecaris. Stukken uit de 
eerste drie fondsen die ouder waren dan 1830 

werden in dit fonds ondergebracht. Dit werd 
echter niet op consequente wijze gedaan. Als 
gevolg werden er veel fouten gemaakt bij het 
bewaren van deze stukken. Pas in de jaren 
tachtig hebben medewerkers van de biblio-
theek deze fouten rechtgezet. Het vijfde fonds 
is het meest recente. Dit fonds is aangelegd 
door de universiteitsbibliotheek zelf, om het 
werk van vander Haeghen in ere te houden. 

Het archief is verre van een dood archief. 
Dat het een uitzonderlijk archief is, wordt 
bevestigd door de bibliotheekmedewerkster. 
Enkel in Groot-Brittannië bestaan er verge-
lijkbare archieven van dergelijke grootte. We 
mogen dus gerust trots zijn op deze opmer-
kelijke verzameling.

Wie na het lezen van dit artikel niet kan 
wachten om de collectie van de Vliegende 
Bladen met eigen ogen te zien, kan terecht 
in de universiteitsbibliotheek. Stukken uit de 
collectie van de Vliegende Bladen zijn vrij op 
te vragen in de handschriftenzaal. Wie zijn 
of haar deur liever niet uit komt, kan ook op 
Facebook en Pinterest terecht. Af en toe wor-
den foto’s van enkele opmerkelijke stukken 
op deze pagina’s gepost. Deze pagina’s zijn te 
bereiken via de website van de boekentoren. 
Of wie liever googelt: de zoekterm ‘treasu-
res@booktower’ brengt je naar zowel de Fa-
cebook- als de Pinterestpagina. ■

Verborgen in een achterkamer 
van de Boekentoren bevindt 
zich een heel bijzonder ar-
chief dat bekendstaat als de 
Vliegende Bladen. De naam 
laat dan wel veel aan de ver-
beelding over, een bezoek aan 
de collectie maakt snel duide-
lijk waarom deze zo waarde-
vol is.
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Omdat film  
onze passie is
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Wat heeft die ijverige jongedames en -he-
ren beziggehouden? Synthetische biologie, zo 
blijkt. Het team van zeven studenten kluste 
een hele zomer lang met genen, DNA en bac-
teriën. Hun knip-en-plakwerk op moleculair 
niveau heeft hen een trip naar Lyon opgele-
verd, waar in oktober de jaarlijkse Internati-
onal Genetically Engineered Machine (iGEM) 
Jamboree doorgaat, kennelijk niet alleen voor 
scouts. Het zevental vormt de eerste Gentse 
vertegenwoordiging op de prestigieuze we-
tenschappelijke wedstrijd, waar teams uit 
verschillende landen hun best doen de don-
kere schaduw die Monsanto over genetische 
manipulatie werpt te doen vergeten en de 
positieve kant van genetische modificatie 
te laten zien. De winnaars reizen door naar 
Boston om in de States met de beste bio-in-
genieurs en synthetische biologen van de we-
reld te wedijveren.

Synthetische biologie is een discipline 
waar biologie en ingenieurswetenschappen 
elkaar ontmoeten. Het doel ervan is het ma-
ken van nieuwe biologische systemen; je kan 
het vergelijken met het bouwen van een toren 
legoblokjes:  vertrekkende van de standaard 
biologische ‘bouwblokken’ met elk hun spe-
cifieke kenmerken, bouwt men een groter ge-
heel dat totaal nieuwe eigenschappen bezit. 

wilt u er antibioticareSiSten-
tie bij?

De Gentse ‘iGemmers’ probeerden con-
creet een reeds bestaande techniek te ver-
beteren: chemically inducible chromosomal 
evolution (CIChE). Deze techniek wordt ge-
bruikt om biochemische producten tot over-
expressie te brengen. Het voordeel van deze 
techniek is dat men geen gebruik maakt van 
plasmiden. Die laatste zijn cirkelvormige 
losse DNA-stukjes die men meestal gebruikt 
voor de overexpressie van producten, maar 

ze hebben als nadeel dat ze genetisch niet zo 
stabiel zijn. CIChE (je mag ook “schatje” zeg-
gen) vangt dit probleem op door de genen, 
die coderen voor de gewenste biochemische 
producten, te integreren in het genoom en 
deze vervolgens te verdubbelen, in plaats van 
losse delen te gebruiken. Het nadeel van deze 
techniek is echter dat naast het gewenste gen 
ook een antibioticumresistentiegen in het 
DNA wordt ingebouwd, dat ook op zijn beurt 
telkens mee verdubbeld wordt. Een bacterie 
met een hoger aantal genkopieën zal dus ook 
meer resistent zijn tegen het antibioticum. 
Door het opkweken van de bacteriën in een 
medium waar telkens de antibioticumcon-
centratie wordt verhoogd, kan men selec-
teren op de bacteriën die een hoog aantal 
genkopieën bevatten. Bijgevolg bevatten de 
bacteriën op het einde van dit proces wel veel 

kopijen van het gewenste gen, maar zijn ze 
ook zeer resistent tegen het betreffende anti-
bioticum. In een tijd waarin antibioticumre-
sistentie een steeds groter wordend probleem 
blijkt, is dit uiteraard niet gewenst. Daarom 
leek het ons interessant op zoek te gaan naar 
een alternatief voor het antibioticumresis-
tentiegen dat eenzelfde soort selectie toelaat. 
Op deze manier zou CIChE algemeen kun-
nen toegepast worden in de biotech-industrie 
zonder wakker te liggen over hyperresistente 
micro-organismen. Een actueel probleem, zo 
weet iedereen die de discussie rond handen 
wassen in ziekenhuizen heeft gevolgd. Het 
Gentse team bouwde een antitoxine naast het 
gewenste gen in het genoom in, in plaats van 
het antibioticumresistentiegen. Bijgevolg zal 
dit alternatief er niet voor zorgen dat meer 
antibioticumresistenties de wereld worden 
ingestuurd en het zal ook geen analoge nade-
len met zich meebrengen. 

Motivatie

Hoe rol je in ’s hemelsnaam binnen in 
zo’n project? Renate De Smedt, de contact-
persoon van het project en tevens één van de 
zeven studenten die binnenkort afreizen, legt 
het ons uit: “iGEM was een van de mogelijk-
heden die studenten bio-ingenieur in de af-
studeerrichting Cel- en Genbiotechnologie 
konden kiezen als bachelorproject. Woorden 
als team player, synthetic biology en competi-
tion waren terug te vinden op de affiche. Met 
niet veel meer uitleg voorhanden was iGEM 
voor de meesten onder ons dus een sprong in 
het duister. Zeker gezien het de eerste maal 
is dat de universiteit van Gent de iGEM-uit-
daging aangaat. Niemand van ons had enige 
referentie, maar we hebben het ons nog niet 
beklaagd. Uiteraard was het in het begin een 
beetje zoeken, maar dat liep wel los. Zeker dat 
werken in teamverband was en is een enorme 
motivatie. We zijn een hechte groep die on-
dertussen goed op elkaar ingespeeld is en een 
goede balans weet te vinden tussen werk en 
amusement. Want we zijn als een team van 
studenten natuurlijk niet enkel en alleen ge-
focust op de wedstrijd, we zijn ondertussen 
ook een vriendengroep geworden.”

UGent stuurt voor het 

eerst team naar iGEM-
competitie

Synthetische biologie  
in lyon

Het nieuwe academiejaar is 
nog maar net begonnen, maar 
een aantal biologiestudenten 
en een stuk of wat ingenieurs 
zijn al aardig in de weer ge-
weest. Het resultaat past in 
een petrischaaltje en brengt 
hen deze week naar Frankrijk.
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door Thomas Jacobs

Schamper zoekt volk!
Schamper zoekt (eind)redacteurs,  

illustratoren, fotografen, lay-outers, 
informatici en dwergen. Eeuwige 

roem verzekerd!

Elke maandag om 20 uur houden 
we redactievergadering in stu-

dentenhuis De Therminal. Wees 
welkom!

Meer info op  
www.schamper.be/werk of via  

schamper@schamper.ugent.be.

hard labeur

Het spreekt voor zich dat zo’n bachelorproef 
geen speeltuin is en dat er ook behoorlijk hard 
gewerkt moest worden op bepaalde momenten. 
Renate: “We vonden het vooral interessant om-
dat we het zelf van begin tot eind mochten uit-
werken. Daar kwam heel wat bij kijken, gaande 
van brainstormen over allerlei mogelijke pro-
jecten, de definitieve keuze voor een bepaald 
project, een literatuurstudie over het onder-
werp maken of zelf je constructie theoretisch 
uitwerken. Dan ben je nog niet eens aan het 
uiteindelijke werk begonnen, namelijk alles zelf 
in het labo uitvoeren. Dat laatste is mooi mee-
genomen, want gezien stages niet standaard in 
ons programma zitten, levert het labowerk ons 
veel praktijkervaring op.”

De kroon op het werk is uiteraard een snoep-
reisje naar Lyon. En daar lijken onze bio-inge-
nieurs ook best zin in te hebben. “We kijken erg 

uit naar de jamboree in Lyon en naar de nieuwe 
mensen die we daar zullen ontmoeten. Maar we 
hebben ook een gezonde professionele nieuws-
gierigheid naar wat de andere teams hebben 
verwezenlijkt en we zullen van hen ongetwij-
feld heel wat kunnen bijleren over de moge-
lijkheden van synthetische biologie. Het wordt 
ongetwijfeld een unieke ervaring, met hopelijk 
een medaille op zak bij terugkomst en een trip 
naar Boston in het vooruitzicht!” ■

Synthetic engineered bacteria



cultuur

Voor het overgrote deel van de Gentse 
studenten zijn de IJslandse bands Sigur Rós 
en de daarmee verweven Jónsi algemeen be-
kend. Een minder bekende figuur afkomstig 
van hetzelfde eiland is Olafur Arnalds, die 
ook een fan is van melodische klanken, maar 
het wat rustiger houdt. Welnu, onze Olafur 
heeft een nichtje dat de laatste jaren steeds 
meer van zich laat horen. Ook zij zoekt eer-
der de zachte kant op en kiest vooral voor de 
akoestische gitaar om haar stem kracht bij 
zetten. Haar naam: Olof Arnalds. Op 24 ok-
tober speelt ze in De Centrale.

agenda

Amatorski, de Belgische muzikale combo 
die sinds hun finaleplaats in Humo’s Rock 
Rally menig Belgenharten sneller laat slaan, 
is momenteel op tournee doorheen Europa. 
Omdat ze niet vergeten zijn waar hun roots 
liggen, zullen ze door verschillende Vlaamse 
steden trekken waaronder ook onze geliefde 
stad Gent. Op 10 oktober zullen ze de Han-
delsbeurs doen zweven met hun meeslepen-
de, maar ietwat aparte muziek.

Vanaf oktober wordt elke eerste maandag 
van de maand in de Hotsy Totsy een experi-
menteel podium georganiseerd: De Spreken-
de Ezels. De bedoeling van deze avonden is 
een allegaartje samen te stellen van zoeken-
de poëten om het publiek te doen rillen van 
emotie of gelach. Ah, hebben we al verteld 
dat het gratis is?

Ook al zeggen de namen “Mark Rothko” 
of “Wim Opbrouck” jou misschien niets, het 
is mogelijk dat het spraakmakende theater-
stuk Rood, dat nu in NTGent speelt, je toch 
kan bekoren. Rood is het waargebeurde ver-
haal van de kunstenaar Mark Rothko die zijn 
eigenheid probeert te bewaren in de vercom-
mercialiseerde wereld van de kunst. Dit stuk 
werd oorspronkelijk geschreven door auteur 
John Logan, scriptschrijver van onder andere 
Gladiator en Sweeney Todd. 

Het Filmfestival Gent, van 8 tot 19 okto-
ber, kan natuurlijk ook niet genegeerd wor-
den. Ziehier enkele niet te missen films die op 
het programma staan:

Dood van een schaduw, een kortfilm met 
Matthias Schoenaerts. Schoenaerts speelt een 
overleden soldaat wiens schaduw gevangen 
werd genomen door een macabere verzame-
laar. Hij kan zijn leven enkel terugwinnen 
door zelf schaduwen te vangen. Deze surrea-
listische en veelbesproken film is een absolute 
must-see.

Don Jon, het regiedebuut van Joseph Gor-
don-Levitt. Deze sublieme acteur werd in het 
verleden hoofdzakelijk gecast als schattige en 
onhandige jongen. Dit zou de reden kunnen 
zijn waarom hij in zijn eigen film een volledig 
ander type vertolkt: een pornoverslaafde man 
die stilaan de diepere betekenis van het leven 
ontdekt. ‘My body, my pad, my ride, my family, 
my church, my boys, my girls, my porn,’ klinkt 
het in de trailer. De acteur/regisseur zal zelf 
ook aanwezig zijn op het filmfestival.

Kill your darlings, de nieuwe film met 
Daniel Radcliffe van John Krokidas. De film 
speelt zich af in het midden van de ‘Beat Ge-
neration’: een groep dichters die zich in de 
jaren 50 en 60 afzette tegen de heersende nor-
men van de poëzie en zich liever lieten mee-
drijven door drugs, seks en jazz. ■

door Sofie Steenhaut
gorillas in the mist.

de biceps van een pornoverslaafde.

intiem in team.
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door Thomas Smolders

De wereldberoemde quote komt uit Taxi 
Driver, een film van de Amerikaanse regis-
seur Martin Scorsese. Binnenkort opent in 
Gent een grootse tentoonstelling die zowel 
zijn leven als ‘s mans oeuvre in de spotlights 
zal plaatsen.

Scorsese is een van de uithangborden van 
het zogenaamde ‘New Hollywood’, een perio-
de die — logisch, duh — op ‘Old Hollywood’ 
volgde. Een groep cineasten, waaronder Scor-
sese maar ook Steven Spielberg en George 
Lucas, besloot films op een nieuwe manier 
te maken en te verkopen. Eigenzinnige films 
waren het, die net een tikkeltje stouter waren 
dan wat tot dan toe aanvaard werd door de 
studiobonzen. 

Fight, Fight!

In het geval van Marty waren en zijn het 
vooral gangsterfilms, gewelddadige en grim-
mige films als Goodfellas. Toen president Ro-
nald Reagan in 1981 bijna vermoord werd, 
wees men beschuldigend naar Martin Scor-
sese, want bijna-moordenaar John Hickley 
Jr. zou met zijn aanslag indruk willen maken 
op Jodie Foster, die op dat moment vooral 
bekend was door haar rol in Taxi Driver. 

De legende wil dat kleine Martin last had 
van astma en daarom urenlang binnen moest 
blijven in het ouderlijk appartement in Lit-
tle Italy, de wijk in New York City waar hij 
opgroeide. Daar raakte hij verslingerd aan de 
televisie, waar hij zowel de grote Hollywood-
films zag als de Italiaanse klassiekers uit het 
land van zijn ouders. Die unieke combinatie 
heeft uiteraard invloed gehad op zijn werk, 
zowel in zijn manier van filmen als in de on-
derwerpen die hij aan bod brengt.

“My whole liFe haS been Mo-
vieS and religion. that’S it. 
nothing elSe” – ScorSeSe

Zo gaan heel wat van zijn films over reli-
gie. Het meest bekende voorbeeld is uiteraard 
The Last Temptation of Christ, een film die niet 
gebaseerd is op de Bijbel maar op het gelijk-
namige boek van Nikos Kazantzakis. En net 
dat laatste zorgde ervoor dat de katholieke 
kerk niet zo enthousiast was over de film — 
van een understatement gesproken. Jezus zou 
‘te menselijk’ worden afgebeeld (zo sterft hij 
niet aan het kruis maar trouwt hij met snelle 
vlam Maria Magdalena) en kust de Messias 
andere mannen op de mond. Hell yeah!

Ook Scorsese’s film Kundun deed heel wat 
stof opwaaien bij religieuzen. De film gaat 
over de Dalai Lama en was net iets te kritisch 
volgens de Chinezen. Gevolg: Scorsese mag 
nooit meer naar China komen. Niet dat hij 
er wakker van zal liggen, want de film heeft 
hem maar mooi vier Oscarnominaties opge-
leverd.

Naast religie is ook muziek een grote pas-
sie van Scorsese. Hij heeft heel wat docu-
mentaires gemaakt — over onder andere The 
Rolling Stones en George Harrison — en 
werkte ook samen met Michael Jackson voor 
de clip van ‘Bad’. 

nobody Said it waS eaSy

Hoewel hij voordien al een keer of tien 
genomineerd was, duurde het tot 2007 voor 
Scorsese met The Departed zijn eerste Oscar 
won. Niet dat hij zonder het kleinood geen 
Grote Regisseur was geweest, integendeel. 
Entertainment Weekly plaatste hem op de 
vierde plaats in hun lijstje van ‘Beste regis-
seurs ooit’, waardoor hij de enige is in de vol-
ledige top tien die enerzijds nog in leven is en 
anderzijds nog werkt. Houden zo, Marty! ■

Een man trekt een te grote legerjas aan. Lucky Luke-gewijs haalt hij zijn geweer uit en mikt op 
een spiegel. Er ontspint zich een imaginair duel, waarbij de man zijn pistool steeds opnieuw 
wegsteekt om het vliegensvlug weer boven te halen. Totdat hij zich plots omdraait en weer in de 
spiegel kijkt. Hij werpt nog een blik om zich heen en spreekt zijn spiegelbeeld toe: “You’re tal-
king to me? You’re talking to ME?”

expo martin scorsese

Expo Martin Scorsese
Van 11 oktober 2013 

tot 26 januari 2014
Caermersklooster

Vrouwebroersstraat 6, Gent
Studenten kunnen voor 

zes euro naar binnen
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Na afloop was de meest studentikoze rec-
tor van de afgelopen decennia gaarne bereid 
even met ons te babbelen, eens het obligatoire 
handjes schudden met de petite-bourgeoisie 
van onze alma mater achter de rug was.

Goeieavond, rector. Wat is nu eigenlijk 
uw aanspreektitel: professor of rector? 

“Goh ... (denkt na) Zeg maar Pol! (lacht)”

Hoe was het op het podium? Vielen de 
zenuwen wat in te tomen?

“Op voorhand niet, ik was erg gespannen 
en dacht dat er vanalles zou mislopen. Met 
mijn stem, dat de band iets fout zou spelen, 
dat ik iets verkeerd zou doen. Maar eenmaal 
op de podium was dat allemaal weg, het ging 
echt vlot. Ik heb ervan genoten!”

Heeft u zich een speciale manier voorbe-
reid?

“Niet echt, ik had nog een aantal verplich-
tingen voor mijn optreden. Voor ik opkwam 

heb ik gewoon gemediteerd, even alle stress 
loslaten. En het heeft gewerkt! Wat ik vroeger 
deed, weet ik niet echt meer.”

U heeft vroeger nog opgetreden?
“Ja, toen ik student was, trad ik vaak op. 

Ik speelde dan vooral kleinkunst. Niet echt 
in een band, maar met verschillende mensen. 
Zo heb ik nog met Wim De Craene zaliger 
op het podium gestaan, alleen hij en ik! Hij is 
daar dan groot in geworden, ik ben een ander 
pad ingeslagen. Maar ik heb nog een tape op-
genomen, ik geloof dat die op jullie website 
staat, toch?” (Zijn album The Beaten Track 
was tot juni inderdaad gratis te downloaden 
via onze website, n.v.d.r.)

Dus u was al op jonge leeftijd met mu-
ziek bezig?

“Ja, absoluut. De jaren waarin ik naar 
muziek begon te luisteren waren de sixties 
hè, alles veranderde toen. Daarvoor was er 
heel weinig Amerikaanse muziek, behalve 
een paar crooners misschien. En ineens wa-
ren daar The Beatles, The Rolling Stones, The 
Kinks, noem maar op. Dat was totaal ver-
schillend van alles waar je voordien kon naar 
luisteren. Qua muziek, qua ritme, maar ook 
qua teksten was dat wereldschokkend voor 
die tijd.”

En u was mee met die nieuwe trein?
“Jazeker! Ik herinner me dat ik als zestien-

jarige meedeed aan een chansonwedstrijd 
voor Nederlandstalige muziek in Brussel. Ik 
speelde twee nummers: De wereld gaat ten 
onder en De wals van de Berlijnse Muur. En 
ik won verdorie ook, en dat was op nationale 
tv, hè. Dus iedereen had me gezien en toen 
ik terug op school kwam, was ik doodsbang. 

Ik werd effectief bij de directeur geroepen, 
jongens toch. Dat waren protestsongs die ik 
speelde, hè, dat was iets voor die tijd. Maar 
in plaats van mij uit te kafferen, vertelde hij 
dat hij heel trots was dat een leerling van zijn 
school had gewonnen. (lacht)”

Welke muziek speelde u zonet eigenlijk?
“Wel, ik heb Johnny Cash gespeeld en Ray 

Charles, en ook nog een negrospiritual. Met 
mijn basstem geraak ik niet hoger dan de 
lage re, dus ben ik soms wat beperkt in mijn 
keuze.”

En dat is ook de muziek waar u zelf naar 
luistert?

“Oh, maar ik luister naar alles: kleinkunst, 
jazz, zelfs klassiek. Maar geen cooljazz, dat is 
niet mijn ding. (lacht)”

Maar op Rock Werchter zien we u niet, 
vermoeden we?

“Nee, veel te veel lawaai. Ik ben neus-, 
keel- en oorarts, ik heb jarenlang gevochten 
tegen dit soort dingen. Maar nu is er geluk-
kig regelgeving omtrent geluidsnormen en 
dergelijke. Dat is misschien spijtig voor jullie, 
maar op je vijftigste, zestigste, ...”

We gaan ervan uit dat u in de toekomst 
druk bezig blijft, ook in de universitaire we-
reld?

“Ja hoor! Ik ga het uiteraard wat rusti-
ger aandoen — meer tijd voor de kinderen, 
de kleinkinderen en mijn vrouw — maar ik 
word onder meer voorzitter van de Hoge-
school Gent-koepel om de inkanteling te 
begeleiden, en ik ben ook betrokken bij het 
project om een nieuwe campus in Kortrijk te 
openen. Stilzitten zit er nog niet in.” ■

door Thomas Jacobs

foto Frédéric Piccavet

Naast hiphop, rock en beat, 
was er op de Kick-Off ook 
plaats voor de blues. Een 
kwartier lang mochten alle 
gebroken harten even zwel-
gen in de diepe bas van af-
tredend rector Paul Van 
Cauwenberge en zich war-
men aan het gitaargepingel 
van zijn Friends.

Met 30 000 waren we op woensdag 25 sep-
tember om het academiejaar in stijl af te 
trappen. Swaggen bij ’t Hof van Commerce, 
twerken bij Regi of een rondje YOLO tijdens 
het optreden van rector voor het leven Paul 
Van Cauwenberge, je kan het zo gek niet  
bedenken of wij zagen het de nieuwe lichting 
studenten doen. Wij klampten twee artiesten 
aan voor een interview. 

rector Pvc 
& Friendspol's got the blues.
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Merken jullie een groot verschil tussen 
optreden in West-Vlaanderen en optreden 
in de rest van België?

Filip: “Vroeger merkten we wel dat als 
we moesten spelen op een festival zoals Sui-
kerrock er daar vooral mensen stonden die 
niet echt begrepen waar het over ging en dat 
slechts enkele mensen het echt leuk vonden. 
Nu zien we echter dat er toch meer en meer 
mensen op ons afkomen en zelfs meezingen, 
in de mate van het mogelijke dan.”

Kristof: “Ik schrik daar nog dikwijls van 
wanneer we compleet ergens anders spelen, 
bijvoorbeeld in Deurne, waar het dan toch 
ook echt vollenbak was. Die mensen waren 
echt helemaal mee. Het is wel dubbel zo leuk 
om in West-Vlaanderen te spelen omdat ze 
daar fan zijn van het eerste uur. Als we dan 
nummers van onze eerste plaat spelen, merk 
je wel dat ze daar enthousiast op reageren. In 
de andere provincies zitten ze misschien wat 
meer te wachten op nummers die ze vanop de 
radio kennen.”

Wat is jullie favoriete West-Vlaamse 
woord of uitdrukking?

F: “Ik moet daar dringend wat beter over 
peinzen, want dat is mij al zo vaak gevraagd 
en ik zeg altijd maar iets. (denkt na) Wat ik 
echt wel tof vind, is de how.”

K: “Ik ben wel fan van het woord muttn en 
ik vind mosen ook een tof woord, en tjolen.” 

Zijn jullie het eigenlijk niet stillaan beu 
dat het West-Vlaamse aspect van jullie 
groep in bijna elk interview wordt bena-
drukt?

F: “Ik ben da beu, da West-Vloams!” 
(lacht)

K: “We hebben er eigenlijk een beetje om 
gevraagd.”

F: “Als we ons daaraan zouden storen, zou-
den we ook echt wel een heel triestig leven 
hebben. Het is nu eenmaal zo en we gaan het 
nooit meer kunnen veranderen. We zijn een 

groep en onze taal is toevallig West-Vlaams, 
maar we kunnen de mensen ook niet kwalijk 
nemen dat ze daar blijven op ingaan.”

K: “Het is waar wat Flip zegt. Het hangt 
ook een beetje af van de vragen die ze stel-
len. Toegegeven, het is ergens wel een beetje 
jammer dat als we bijvoorbeeld op De Slim-
ste Mens ter Wereld komen, je zeker weet dat 
iedereen eerst ‘West-Vlaams’ gaat zeggen en 
dan pas ‘muziek’ of ‘hiphop’. Desondanks 
hebben we geen recht tot klagen, want het 
heeft ons geen windeieren gelegd.” 

F: “Ik heb bijvoorbeeld een gouden casio. 
Trekt daar gerust maar een foto van se.”

Jullie spelen vanavond voor studenten. 
Wat hebben jullie gestudeerd?

K: “Ik heb mijn studies nooit afgemaakt, 
maar ik heb twee jaar op Sint-Lucas geze-
ten, hier in Gent, en daar volgde ik grafische 
vormgeving.”

F: “Ik heb jazz gestudeerd aan de Jazzstu-
dio in Antwerpen. Ik ben muzikant, maar ik 
ga niet snel jazz spelen, omdat ik dat eigenlijk 
beu was tegen dat ik in Antwerpen was afge-
studeerd.”

K: “En omdat je daar niet genoeg geld mee 
kunt verdienen, hé!”

F: “Ook al. Neen, gewoon omdat ik er niet 
getalenteerd genoeg voor ben. Om het te ma-
ken als jazzmuzikant moet je echt heel goed 
zijn.”

K: “Maar daar liggen je kwaliteiten ook 
niet, vind ik. Ik denk wel dat je dat zou kun-
nen, maar je kwaliteit is nu net dat je heel 
goed iets poepsimpels kan maken dat ge-
woon echt werkt.”

F: “Poepsimpel?”
K: “Ja, ik bedoel dat op een positieve ma-

nier!”
F: “Ik vind dat ik ook heel hygiënisch 

ben.”
K: “En wat wil dat zeggen?”
F: “Op mijn eigen, proper.”

Vinden jullie een diploma belangrijk?
K: “Nu vind ik dat wel belangrijk. Ik zou 

wel iets willen hebben om op terug te kun-
nen vallen op momenten dat ik wat afstand 
wil nemen van de muziek of als ik zin heb om 
mij te herbronnen of gewoon om wat meer 
zekerheid te hebben. Als je twintig bent en 
je ouders zeggen dat, denk je ‘Wat een zever. 
Ik ga gewoon de volgende Prince of Michael 
Jackson zijn’.”

F: “En wat bleek ...”
K: (lacht) “Neen, als ik nu zelf vader zou 

zijn van iemand die het wil maken in de mu-
ziekwereld, zou ik mijn kind toch aanraden 
om een stiel te leren. Word loodgieter, boek-
houder of doe een D-cursus om les te geven. 
Gewoon zodat je iets hebt om op terug te val-
len voor op het moment dat je weg wil uit de 
muziekwereld. (richt zich tot Serge) Is het geen 
waar, Serge Buysse?”

Serge: “Ik heb animatie gestudeerd, maar 
niet afgewerkt. Ik vind ook dat je toch maar 
beter een diploma kan hebben of tenminste 
geschoold kan zijn in iets. Je moet iets kun-
nen.”

K: “Iets kunnen, ja dat is het. Goed ge-
zegd!”

Ondanks jullie soloprojecten, blijven jul-
lie steeds terugkeren naar ’t Hof van Com-
merce, waarom?

F: “Het is altijd al geestig geweest.”
K: “Meestal toch.” (lacht)
F: “Zeker het live-aspect is iets dat ik na 

een tijdje heel erg mis. Solo optreden is ook 
tof, met gitaar en al de rest, maar dat is hele-
maal anders. De eenvoud van een dj en twee 
micro’s is heel leuk. Niet omdat dat zo simpel 
is om op te stellen, maar je kan gewoon rond-
lopen op een podium en het gaat over power. 
Dat mis ik soms wel. En Serge, ik mis Serge 
ook heel erg, maar dan ook echt heel erg.” ■

’t Hof van commerce

door Dylan Belgrado

foto Frédéric Piccavet
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indie 

Gedurende twaalf dagen kunnen cine-
fielen opnieuw begeesterd worden door een 
uiteenlopend aanbod, bestaande uit 97 lang-
speelfilms en dertig kortspeelfilms. Als thema 
voor haar verjaardagsfeestje koos het festival 
voor American Independent Cinema: maar 

liefst 44 Amerikaanse indiefilms staan op het 
programma. Hiermee nodigt de organisatie 
de meerwaardezoekers onder de filmliefheb-
bers uit, die niet op zoek zijn naar hersenloos 
spektakel en visueel vermaak. Indie cinema 
biedt namelijk creatievere producties aan, die 
vaak met een kritische geest naar de samen-
leving en de American way of life kijken en de 
controverse niet uit de weg gaan, legt artis-
tiek directeur Patrick Duynslaegher uit. De 
hulde aan de American Independent Cinema 
gaat de tweede dag van start met de vertoning 
van de bekroonde tragedie ‘Fruitvale Station’ 
in Capitole. Volgende dagen is het de beurt 
aan onder andere John Sayles, en ook acteur-
regisseur James Franco mocht twee van zijn 
eigen creaties toegevoegd zien aan het lijstje.

Een ander niet te missen onderdeel van 
de twaalfdaagse zijn de competities. Dertien 
genomineerden maken kans om dit jaar door 
een internationale jury bekroond te worden 
tot ‘Beste Film’, waaronder opnieuw enkele 
Amerikaanse onafhankelijke films: ‘The Im-
migrant’ van James Grey, ‘Ain’t Them Bodies 
Saints’ van David Lowery en ‘Kill Your Dar-
lings’ van John Krokidas. 

Om de bezoeker op weg te helpen stel-
de de organisatie tal van parcours samen, 
gaande van ‘Geschikt voor kinderen’ tot – 
nieuw dit jaar – ‘Gay scene’. Onder de tweede 
nieuwkomer, ‘Sex is back’, vinden we enkele 
onafhankelijke films terug die iedereen zul-
len overtuigen van het contrast met de main-
stream cinema. Naast de ‘parcours’ is het 
programma ook ingedeeld volgens secties, 
zoals muziekdocumentaires, previews, kort-
films, gevierde tv-series, Belgische films, bui-
tenlandse films en biografieën over artiesten.

MainStreaM 

Als variatie op het hoofdthema pakt het 
festival traditiegetrouw uit met een aantal be-
kendere namen. De biografische thriller ‘The 
Fifth Estate’, over WikiLeaks-oprichter Julian 
Assange, werd gedeeltelijk in België gedraaid, 
en mag dan ook op 8 oktober het startschot 

geven voor Film Fest Gent. Ster van dienst 
Benedict Cumberbatch zal niet op de ope-
ningsavond aanwezig zijn, maar daar zullen 
wellicht weinig groupies van wakker liggen. 
Met name de filmliefhebbers met oog voor 
mannelijk talent worden ervan verdacht 
verantwoordelijk te zijn voor de snelle uit-
verkoop van Don Jon, het regiedebuut van 
hoofdrolspeler Joseph Gordon-Levitt, die op 
17 oktober de première zal bijwonen. Vrijdag 
18 oktober zal de miniserie Behind The Can-
delabra als slotfilm aan het festivalpubliek 
gepresenteerd worden. Steven Soderbergh, 
die niet toevallig zijn carrière begon als on-
afhankelijke filmmaker, viel net als hoofd-
rolspeler Michael Douglas, recent nog in de 
prijzen bij de Emmy Awards. 

Martin ScorSeSe 

De jaarlijkse hoogmis voor cinema wordt 
dit jaar opgedragen aan filmgod Martin Scor-
sese. Net zoals vele andere beroemde regis-
seurs zoals Quentin Tarantino, David Lynch 
en de broers Coen, begon Martin Scorsese 
als ooit indie filmer, en die roots kun je nog 
terugvinden in latere films, meent de orga-
nisatie. Met filmvertoningen, workshops en 
een expo in het Provinciaal Cultuurcentrum 
Caermersklooster brengen ze een rijke hulde 
aan deze legendarische regisseur. Op don-
derdag 17 oktober brengt het Brussels Phil-
harmonic onder leiding van Dirk Brossé een 
concert met symfonische muziek uit de films 
van de regisseur van ‘Taxi Driver’ en ‘Raging 
Bull’. 

world Soundtrack awardS

En daarmee is het goede nieuws voor de 
filmuziekliefhebber pas begonnen: de 13de 
World Soundtrack Awards vallen samen 
met het filmfestival, en kon grootheden als 
Alexandre Desplat en Riz Ortolani strikken 
om naar het Gentse Kuipke te komen. ■

door Olivier Vander Bauwede

Van 8 tot 19 oktober vindt in 
Gent het grootste filmfestival 
van het land plaats. Het Film 
Fest Gent viert haar veer-
tigste editie met een focus 
op Amerikaanse onafhanke-
lijke cinema en een ode aan 
Martin Scorsese. 

The Fifth estate.
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D.B. Een mysterieuze française, Isabelle, 
wordt op haar zeventiende tijdens de zomer-
vakantie ontmaagd door een Duitser, waarbij 
ze niet enkel haar maagdenvlies, maar ook 
haar onschuld en haar verstand kwijtraakt. 
Terug in Parijs beslist Isabelle namelijk om 
extra zakgeld te verdienen, ook al heeft dat ze 
eigenlijk niet nodig, als luxe-escort. Door een 
ietwat vreemde en bijna komische plotwen-
ding ontdekt haar moeder haar bijverdienste 
en iedereen is gechoqueerd. De eens zo lieve 
en onschuldige Isabelle blijkt plots niet meer 
zo onschuldig te zijn. 

Jeune et Jolie, geregisseerd door François 
Ozon, is dromerig en mysterieus. Het ritme 
van de film is over het algemeen eerder traag, 
wat ervoor zorgt dat de kijker veel tijd heeft 
om na te denken en zelf een oordeel te vel-
len over de daden van Isabelle. De personages 
zijn net genoeg uitgewerkt om een connectie 
met hen te hebben, maar ze zijn ook myste-
rieus waardoor ze zelfs na de film nog in je 

hoofd blijven ronddwalen. De mysterieuze 
sfeer en de intrigerende personages zorgen 
ervoor dat de film tot op het einde interes-
sant blijft.

Er zijn echter een aantal plotwendingen 
die de heerlijke traagheid van de film onno-
dig doorbreken. Soms zijn dit bijna absurde 
wendingen die niet genoeg worden uitge-
werkt om echt deel uit te maken van de plot, 
maar die wel opvallend genoeg zijn om de 
aandacht af te leiden van wat echt belangrijk 
is. Namelijk, hoe een tiener haar eigen seksu-
aliteit ontdekt. Bovendien is de inhoud van 
de film weinig verrassend, tenzij je nog nooit 
had gehoord van tienermeisjes die zich pros-
titueren. 

Net zoals de moeder van Isabelle, probeert 
het publiek te begrijpen waarom ze ervoor 
koos om zich te prostitueren. Ze rept echter 
zelf geen woord over haar motivaties. Isabelle 
is jong en mooi en mannen willen daarvoor 
betalen. Ze prostitueerde zich gewoon omdat 

het kon, of zo lijkt het toch. Dat haar daden 
op geen enkel moment in de film worden 
veroordeeld, is een zeer groot pluspunt van 
Jeune et Jolie. Het is geen flauwe film met een 
voor de hand liggende morele boodschap die 
tienermeisjes waarschuwt voor vieze mannen 
die seks met hen willen. De film exploreert 
het proces van volwassen worden en de ma-
nieren waarop tieners omgaan met een ont-
luikende seksualiteit. 

Jeune et Jolie is goed gemaakt, de acteurs 
doen hun werk zoals het moet en het trage 
ritme en de mysterieuze sfeer zorgen ervoor 
dat de film intrigeert. Ondanks dat de in-
houd weinig vernieuwend is en dat sommige 
plotwendingen nogal abrupt de mysterieuze 
traagheid doorbreken, is Jeune et Jolie zeker 
een leuke film om je zondagavond mee te 
vullen. Dat er veel opwindende seks en veel 
naakt in voorkomt, is natuurlijk ook altijd 
fijn. ■

film

boekHet van alexander wolf - gazdanov

jeune et jolie - françois ozon

L.L.C. Wanneer wordt een mens een moor-
denaar? Bij het overhalen van de trekker of bij 
de dood van de ander? Met deze schrijnende 
vraag wordt de ik-persoon, een journalist wiens 
naam we niet te weten komen, geconfronteerd 
wanneer hij een roman, geschreven door een 
zekere Alexander Wolf, leest. Het verhaal is een 
beschrijving van een achtervolging in de Russi-
sche steppe, waarbij de achtervolger uiteindelijk 
voor dood achterblijft. Dit relaas is een letterlijke 
weergave van wat de journalist zelf meemaakte 
tijdens de Burgeroorlog. Met één groot verschil: 
hij was ervan overtuigd dat hij zijn achtervolger 
gedood had. Andere getuigen die het verhaal 
kunnen navertellen, waren er toen niet, dus zou 
zijn belager dan toch nog in leven zijn? De jonge-
man gaat op zoek naar de geheimzinnige schrij-
ver van het boek, maar hoe meer informatie hij 
probeert te verzamelen, hoe ijler het beeld wordt 
van Wolf, als was hij echt een fantoom. 

Het fantoom van Alexander Wolf is een boek 
zo boeiend dat de pagina’s als water door je vin-

gers glijden, en tegelijk wil je het onvermijde-
lijke einde het liefst zo veel mogelijk uitstellen. 
Verfrissende dialogen wisselen af met meer be-
dachtzame passages die bij wijlen doen denken 
aan De Welwillenden van Jonathan Littell.  Een 
verrassende moderne stijl ook, voor een boek 
dat in 1948 geschreven werd, maar pas onlangs 
werd ‘herondekt’ en in het Nederlands uitge-
geven. Dankzij de vlotte vertelkunst van Gajto 
Gazdanov lijkt het of je meegezogen wordt in 
het boek en je je nestelt in de gedachten van de 
verteller. Jammer dus dat het verhaal een paar bi-
zarre sprongen maakt en een nogal abrupt einde 
heeft. Als lezer moet je de nodige informatie dan 
maar zelf aanvullen. Toch is het zo’n boek dat je 
van tijd tot tijd opnieuw uit de kast neemt, om 
peinzend te staren naar die ene passage die je 
niet meer loslaat. ■

Het fantoom van Alexander Wolf is verkrijg-
baar bij Fnac.



professoren klagen punten aan

door Wouter De Rycke

Tien tot twintig procent van de professoren die in het Engels 
lesgeven, haalt in een test het vereiste taalniveau niet. Dat 
is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. De gezakte 
academici stapten naar de examencommissie en eisen een 
herkansing.

De afgelopen maanden moesten de do-
centen van de universiteiten en hogescho-
len die in het Engels doceren een verplichte 
taaltest afleggen. Dat was opgelegd door de 
Vlaamse overheid in het kader van de inter-
nationalisering. Bij de bekendmaking van de 
resultaten bleken honderden deelnemers de 
taaldoelstellingen niet gehaald te hebben. De 
KU Leuven meldt dat tien procent gefaald is. 
Aan de UGent gaat het om zo’n veertien pro-
cent die niet kan overgaan naar het volgende 
jaar om opnieuw les te geven in het Engels. 
De gezakte professoren reageren boos, te-
leurgesteld en gekwetst. Onderwijsdirecteur 
van de UGent Kristiaan Versluys zit ver-
veeld met de zaak: “Deze mensen zijn een kei 
in hun discipline. Er zitten potentiële Nobel-
prijswinnaars bij. Ze publiceren in Engelsta-
lige tijdschriften, spreken op internationale 
congressen. En dan gebeurt dit. Er zijn er die 
foert zeggen. Voor hen hoeft die Engelstalige 
cursus niet meer.”

negen op twintig

Een mening die gedeeld wordt door Marc 
Scheeregijn, wiskundige verbonden aan de 
UHasselt. De academicus is sceptisch over 
de educatieve meerwaarde van de test: “Op 
elk ander vlak sta ik aan de top van mijn vak-
gebied. En dan zou ik vanwege één tegen-
vallend testresultaat plots niet meer mogen 
doordoen? Pure pesterijen zijn het. Weet u 

hoeveel ik had voor dat wereldvreemde rege-
ringsinitiatiefje? Negen komma vier op twin-
tig. U hebt dat laatste goed verstaan. Komma 
vier. Een volslagen ridicuul waarderings-
cijfer, als u het mij vraagt. U heeft het hier 
niet gehoord, maar naar het schijnt werd er 
vooraf een slaagquorum vastgelegd dat niet 
overschreden mocht worden. Kwestie van 
wegens besparingen het docentenbestand elk 
jaar op artificiële wijze te verminderen. Een 
zeer laaghartige techniek. Al die Angelsak-
sische regelneverij heeft werkelijk niets met 
mijn kerntaken van doen. Het resultaat van 
heel die farce is dat mijn inleidende lessen-
reeks statistiek aan de eerstejaarsstudenten 
pedagogische wetenschappen in het gedrang 
komt. Daar komen later nooit meer goede 
opvoeders van.”

exaMencoMMiSSie

Vooral de omstandigheden rond de test 
zelf hebben de nodige frustraties opgewekt. 
Geschiedenisprofessor Gerrit Piemelaert 
strandde met een schamele drie op twintig 
op de voorlaatste plaats en is niet te spreken 
over de examinatiemethode: “Ik begrijp er 
niks van. Ze hadden ons vooraf nadrukkelijk 
gezegd dat hoofdstuk twaalf van de cursus 
hooguit eens te lezen was als achtergrondin-
formatie. Voor de geïnteresseerden, zogezegd. 
Ik moet er zeker geen tekeningetje bij maken? 
De lelijkaards hebben schoon met mijn Gloc-

kenspiel gespeeld die dag. Bovendien was de 
verhouding van de giscorrectie niet plus één 
min een derde zoals beloofd, maar plus één 
min een halve. Complete stierenschijt, niet-
waar? Complete stierenschijt. Op de feedback 
zeiden ze dat het nochtans allemaal een week 
ervoor duidelijk via mail was aangekondigd. 
Alsof een professor geen betere dingen te 
doen heeft in zijn leven dan als een halve au-
tist op refreshknoppen te staan drukken. We 
werken niet allemaal in de Sterre. Eigenlijk 
is heel dat taalbeleid gewoon een manier om 
de Vlaming weer achteruit te steken. Maar ik 
laat het er niet bij, hoor. Ik ga naar Brussel. Ik 
stap naar de examencommissie en ik eis een 
tweede zit. Mocht iedereen een beetje meer 
een effort doen, zijn wij zeer goed te verstaan. 
Say that I have said it.” ■

"er zijn er die foert zeggen. voor hen hoeft 
die engelstalige cursus niet meer."



door Lorenz Kempeneers



Je studententijd, 
het ?

wel met deze projecten...

UGentMUN is de Gentse delegatie 
studenten die deelneemt aan Model United 
Nations (MUN). Dit zijn conferenties waarbij 
jij in de huid kruipt van een VN-diplomaat. 
Stel je kanditaat voor 14 oktober en ga 
naar NMUN in New York of WorldMUN Brussel. 
Meer info op de infoavond op 7 oktober, 
20h en www.ugentmun.ugent.be.

De groentepakketten voor 
studenten zijn goedkoop en duurzaam! Bestel 
je wekelijkse portie vitamientjes op 
www.groenten.ugent.be.

StudentENmobiliteit zorgt voor de 
verhuur en reparatie van je fiets!

Tumult.fm is een handig cultuurplatform 
met kalender, met recensies, wedstrijden en 
nog veel meer!

Cultour zorgt voor goedkope tickets 
voor cultuurvoorstellingen via je 
studentenvereniging. Meer info via 
cultour@gmail.com

Stujardin leert je tuinieren op kot of in 
de moestuin bij de bio-ingenenieurs! Kijk op 
facebook.com/stujardin!

Jouw stem aan de UGentprojecten met de steun van de GSR


