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“Want in het studentenmilieu geldt: ‘Als je niet drinkt, 
hoor je er niet bij, dan ga je niet mee in de ambiance.’” 
Met die woorden gaf de vader van een overleden student 
in oktober vorig jaar uiting aan zijn verdriet en onbegrip. 
Zijn zoon, Thomas, was in Louvain-la-Neuve van een brug 
gevallen. Zes meter diep. Dronken. De vader van Thomas 
greep de gelegenheid terstond aan om in een ontroerende 
brief studenten te waarschuwen voor de gevaren van alcohol. 
Niet onnodig, zo blijkt nu onderzoek van de Vereniging 
voor Alcohol- en andere Drugsproblemen heeft aangetoond 
dat meer dan 100 000 Vlaamse studenten te veel drinken. 
De oorzaak? Onderzoekers wijzen met beschuldigende 
vinger naar de studentencultuur, alwaar bier — niet zelden 
in copieuze hoeveelheden — nauwelijks weg te denken 
valt. Dat had de vader van Thomas ook al begrepen. Zijn 
onomwonden conclusie: zeg neen tegen alcohol.

Ik ga eerlijk zijn: ik ben geen fervent aanhanger van de 
‘bier en tetten’-doctrine. Ik ben geen verstokte bambocheur 
die elke donderdagnacht de Overpoort afzwalpt op zoek 
naar goudgele pretcilinders. Mijn maaginhoud en het Sint-
Pietersplein zijn volkomen onbekenden voor elkaar. Maar 
dat alles betekent nog niet dat ik neen zeg tegen alcohol. Ik 
drink best graag eens een pint. Meerdere op een avond zelfs. 
Maar ik betrap me er echter ook wel eens op dat ik me laat 
overhalen om alcohol te drinken, ook al heb ik daar misschien 
geen nood aan. Dat sociale cohesie en samenhorigheid 
voorwaardelijk verbonden zouden zijn aan het drinken van 
alcohol wordt op zulke momenten pijnlijk duidelijk. Altijd 
maar een cola bestellen, bezorgt je na verloop van tijd een 
onbehaaglijk gevoel. Erger wordt het wanneer blijkt dat 
21,4 procent van de bevraagde studenten alcohol drinkt om 
depressieve gevoelens te verdringen. Dat wringt. Daar zou je 
toch neen tegen zeggen?

Radicaal neen zeggen tegen alcohol, hoe aanlokkelijk 
een katerloze vrijdagochtend ook moge zijn, lijkt me niet 
realistisch. Bier zal wellicht nog voor lange tijd onlosmakelijk 
verbonden zijn met studentenactiviteiten. Daar is an sich 
niets op tegen. Veel problematischer is de hardnekkige 
veronderstelling dat alleen bier plezier oplevert. Om nog 
maar te zwijgen van het bedenkelijke allooi van sommige 
beweegredenen om bier te drinken. Je hoeft geen neen te 
zeggen tegen de pint die je door vrienden wordt aangereikt. Je 
hoeft echter ook geen ja te zeggen omdat je sociale afkeuring 
vreest. Je hoeft geen ja te zeggen omdat je hoopt dat het je 
zorgen doet vergeten. En alstublieft, zeg geen ja omdat je 
denkt dat het zo hoort. Daar zou de studentencultuur niet 
om mogen draaien. ■
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kortvoor patrick

DB Op een saaie fuif gilt Patrick in je oor 
dat het tijd is om je leven te beteren. Je haalt je 
schouders op, drinkt je pint leeg en vertrekt. 
Het is donker en het heeft net geregend. In de 
verte zie je hoe een meisje in een auto wordt 
gesleurd, maar de hond die aan de overkant 
tegen een paal pist, is interessanter. Wanneer 
je op je kot toekomt, kruip je in bed en hoop 
je aan de wereld te kunnen ontsnappen. Er is 
echter geen ontkomen aan, want Paul neemt 
je de volgende avond mee om ijshockey te 
spelen met de VGK (17/02). Nadat je bij een 
jongen die nooit verwekt had mogen zijn vijf 
tanden uitslaat, storm je weg. Ijshockey boeit 
je niet.

Diezelfde avond belt Patrick om te vragen 
of je niet meekomt naar de Après-ski party 
van Moeder Lies (17/02). Omdat je altijd wel 
iets voor Patrick hebt gehad, beslis je mee te 
gaan. Na een oninteressante avond beland je 
in zijn bed en het lijkt allemaal in orde te ko-
men tot je overgeeft op zijn nieuwe schoenen 
en halfnaakt op straat wordt gezet. Thuis slik 
je alle pillen die je kan vinden, maar je geeft 
weer over en valt in slaap. Je wordt wakker 
met het zonlicht in je ogen waardoor je wat 
nieuwe moed krijgt. Fluitend neem je een 
douche en je speelt tetris tot Tim je ‘s avonds 
meesleurt naar de spaghettiavond van de 
VPPK (18/02). Het eten is vies en een dom 
meisje probeert er met je te flirten. Je hoopt 
dat ze stikt in haar spaghetti. De week kruipt 
voorbij en je probeert alles zo goed mogelijk 
te overleven, maar je hebt geen energie meer 
om te doen alsof. Patrick spreekt niet tegen 
je, je ouders hebben je onterfd, je promotor 
heeft je geontpromoot en je hebt geen prope-
re sokken meer. Waarom zou je nog verder-
gaan? Waarom zou je nog ambities en hoop 
koesteren?

Net wanneer je jezelf probeerde te verdrin-
ken in het wc belt Patrick en je bent niet zeker 
of je hem dankbaar bent of niet. Die avond 
ga je samen met hem naar de Vrienden- en 
Familiecantus van de Geografica (26/02). 
Van al die vriendschappelijkheid en familiale 
banden word je echter enkel verdrietiger, dus 

je gaat er zo snel mogelijk weg. Patrick komt 
je achternagelopen en even overweeg je alles 
op te biechten, maar hij vraagt of je hem vijf 
euro kan lenen dus sla je hem in elkaar. In 
een poging je intellectualiteit wat te vergroten 
en even alle shit in je leven te vergeten, ga je 

de volgende dag naar een lezing over zwarte 
gaten van de VTK (27/02). Na de lezing keer 
je terug naar je kot. Je vlucht in je warme bed 
waarin je je oprolt als een kleine baby, hopend 
dat je ooit weer liefde zal kunnen voelen. ■

door Dylan Belgrado 
cartoon Robbe Verschueren
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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: Het Citadelpark

Het Citadelpark is een beruchte groene 
oase in het hart van de Gentse metropool. 
Het park is vervloekt met een donker aura en 
veel studenten mijden de plaats liever tijdens 
hun nachtelijke avonturen. Iedereen kent de 
verhalen wel van mensen die ’s nachts ver-
kracht werden en nadien een bloederige en-
gelenlach op hun gezicht getekend kregen. 
Of de berichtgeving van de media over een 
reeks verkrachtingen die er plaatsvonden. Dit 
artikel kijkt niet naar de verschil-
lende urban legends die rond het 
park hangen, hoe intrigerend deze 
wel kunnen zijn. Wel stellen we de 
vraag vanwaar de benaming voor 
het park vandaan komt. Waarom 
de naam ‘Citadelpark’?

Je hoeft je hersenkronkels niet 
al te veel te pijnigen om tot de con-
clusie te komen dat de naam ver-
wijst naar de aanwezigheid van een 
citadel, een kasteel. Maar waar in 
hemelsnaam bevindt dit bouwwerk 
zich dan? Het zal dan ook niemand 
verbazen wanneer we verklappen 
dat de citadel reeds lange tijd ver-
dwenen is. Een restant ervan kan 
wel gevonden worden tussen ‘t 
Kuipke en de Charles de Kerckho-
velaan. Daar bevindt zich de toegangspoort 
van de citadel, die onder Nederlands bewind 
werd gebouwd. De rest van het fort is afgebro-
ken door het Gentse stadsbestuur om plaats 
te maken voor een weelderig stadspark. Maar 
hier komen we later op terug.

Het eerste bouwwerk dat neergepoot werd 
op de site van het Citadelpark, was een verde-
digingsburcht opgetrokken door de Spanjaar-

den in de zeventiende eeuw. Deze maakte deel 
uit van de verdedigingswallen die zich rond de 
stad bevonden. Het was de tweede burcht die 
de Spanjaarden in Gent lieten bouwen. Een 
eerste fort was het Spanjaardenkasteel, niet 
ver van de Dampoort. Dit kasteel werd opge-
trokken op bevel van keizer Karel V, en was 
één van de maatregelen om de Gentenaren 
te straffen voor hun opstandigheid in 1537. 
Het tweede fort, het Montereyfort genaamd, 

werd in 1671 gebouwd op De Heuvelpoort. 
De bouw van deze burcht hing samen met de 
uitbreiding van de Gentse verdedigingswer-
ken. Op die manier wilde het Spaanse bewind 
de stad beter verdedigen tegen buitenlandse 
dreiging. De locatie werd omwille van zijn 
strategische ligging gekozen. De Heuvelpoort 
was een van de hoger gelegen locaties van de 
stad, en dus ideaal vanwege zijn strategische 

eigenschappen. Toen onze gebieden echter 
onder Frans bewind kwamen te staan, werd 
het fort weer afgebroken.

Het Franse bewind duurde slechts erg 
kort, en in 1814 kwam ons grondgebied in 
Nederlandse handen. De rol van het Span-
jaardenkasteel als militair bastion was toen al 
lang uitgespeeld. Toch wilden de Nederlan-
ders een citadel, als deel van een fortengordel 
tegen Frankrijk. De bouw van de citadel liep 

erg moeizaam, zelfs in die mate dat 
de werken nog altijd niet voltooid 
waren toen België onafhankelijk 
werd. Na het vertrek van de Neder-
landers nam het Belgische leger er 
zijn intrek. Maar al snel bleek het 
gebouw achter te zijn op zijn tijd, 
en had het door de onafhankelijk-
heid bovendien geen enkele functie 
meer.

Omdat de verdedigingswerken 
van Gent na de onafhankelijkheid 
geen enkel nut meer hadden, werd 
er door het stadsbestuur beslist om 
er komaf mee te maken. De Hol-
landse citadel werd vogelvrij ver-
klaard, en bijgevolg ook afgebroken. 
In de plaats kwam er in 1875 een 
stadspark op de site van de citadel. 

Het stadsbestuur wilde, naar analogie met 
andere Europese steden, brede boulevards 
en stadsparken aanleggen voor de petit bour-
geoisie. Dit stadspark werd aan het begin van 
de twintigste eeuw heringericht voor de we-
reldtentoonstelling van 1913. In deze vorm 
is het min of meer gebleven tot op de dag van 
vandaag. ■

door Willem-Jan Persoons

Wat ruist er door het struikgewas?
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Verhoging  
inschrijvingsgeld  
geen politiek taboe

Als we uitgaan van de waarschijnlijke coalities voor de volgende Vlaamse regering, is een aan-
zienlijke verhoging van het inschrijvingsgeld nakend, komt er zeker een oriëntatieproef in het 
secundair onderwijs en is de kans op een brede goedkeuring van de tweejarige masters zo goed 
als onbestaande.

Naar aanloop van de verkiezingen op 25 
mei ging Schamper na hoe de verschillende 
Vlaamse partijen zichzelf profileren op het 
vlak van onderwijs. De bewogen ambtster-
mijn van Minister van Onderwijs Pascal 
Smet (sp.a) richtte zich vooral op de moge-
lijke hervormingen in het secundair onder-
wijs. Maar ook in het dossier hoger onderwijs 
werden enkele stappen vooruit geplaatst. Wij 
gingen te rade bij enkele Vlaamse parlement-
sleden die in de Commissie Onderwijs ze-
telen. We peilden naar hun mening en het 
standpunt van hun partij met betrekking tot 
enkele prangende kwesties voor het hoger 
onderwijs. Hoe ver staan we: financiering, 
de aanslepende hetze omtrent de tweejarige 
masters, het promoten van de harde richtin-
gen en de komst van een oriënteringsproef 
voor scholieren.

Geen verhoGinG budGet 
onderWijs

Er is geen enkele partij die zich wat de fi-
nanciering van het hoger onderwijs betreft, 
engageert tot een wezenlijke stijging van de 
middelen voor het klassieke universitaire on-
derwijs. Hoewel de drie Vlaamse regerings-
partijen (CD&V, N-VA en sp.a) wijzen op het 
uitgetekende groeipad — waarbij tegen 2025, 
225 miljoen euro extra wordt geïnjecteerd 
in het hoger onderwijs — erkent onder an-
dere Sabine Poleyn (CD&V) dat dit budget 
voorzien wordt om de integratieoperatie op 
te vangen en dus grotendeels naar de verde-
re academisering van de ingekantelde hoge-
schoolopleidingen vloeit. Voor de klassieke 
universitaire opleidingen is er weinig of geen 
hoop op meer kapitaal. 

Voormalig minister van onderwijs Mar-
leen Vanderpoorten (Open VLD) wil wel 
meer geld uitgeven aan onderwijs,  “maar als 
we realistisch kijken naar de huidige budget-
taire omstandigheden, vrees ik dat er geen 
extra geld zal vrijkomen de volgende jaren.” 
Om de financiële situatie te verbeteren is het 

hoger onderwijs volgens de ondervraagde 
commissieleden in de eerste plaats aangewe-
zen op herschikkingen en doorgedreven rati-
onalisatie. Al dragen zeker niet alle partijen 
dezelfde concrete oplossingen voor. Boude-
wijn Bouckaert (LDD en commissievoorzit-
ter), gelooft dat er binnen het departement 
zelf verschoven kan worden met middelen 
vanuit het secundair onderwijs naar het ho-
ger onderwijs, maar wordt hierin door geen 
enkel lid van zijn commissie gevolgd.

Elisabeth Meuleman (Groen) gelooft dat 
veel geld verloren gaat door een te scherpe 
concurrentie tussen de verschillende instel-
lingen: “De noden in onderwijs zijn enorm, 
daarom pleiten we voor een doorlichting 
door het Rekenhof van de besteding van de 

middelen van het hoger onderwijs. Daarbij 
moet er vooral aandacht zijn voor de verhou-
ding in de financiering van onderzoek ten 
opzichte van onderwijs, de financiering van 
onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur, en 
de besteding van middelen aan marketing- 
en rekruteringscampagnes. De concurrentie 
tussen de instellingen kost handen vol geld. 
Vlaanderen is een zakdoek groot maar moet 
elke universiteit wel alles aanbieden?”  Hierin 
wordt ze bijgetreden door Kathleen Deckx 
(sp.a): “Iedere instelling zou eens moeten 
inzetten op waar zij goed in is in plaats van 
elkaar op elk vlak te beconcurreren.” Ook 
Poleyn (CD&V) gelooft dat er nog heel wat 
ruimte is voor flexibilisering en rationalisatie 
in het onderwijslandschap, verder ziet zij ook 
het niet-lineair doorvoeren van tweejarige 

masters als een manier om op zijn minst geen 
extra kosten te genereren.

inschrijvinGsGeld 
opGetrokken

Samengevat is een verhoging van het bud-
get dus hoogst onwaarschijnlijk. Voor be-
sparingen wordt dan weer vooral gerekend 
op een nauwere samenwerking tussen de in-
stellingen die elkaar — binnen het grillige en 
sterk ideologisch verankerde Vlaamse onder-
wijslandschap — de laatste jaren net ongezien 
hard lijken te beconcurreren. Tenzij er vanuit 
de volgende Vlaamse regering een initiatief 
komt om de nijpende financiële situatie van 
de Vlaamse universiteiten enigszins op te lap-
pen, lijkt slechts één voorstel realistisch: een 
verhoging van het inschrijvingsgeld, tot min-
stens op het niveau van de Waalse Gemeen-
schap. Dit zou ruwweg een stijging betekenen 
van 600 naar 800 euro en zou op jaarbasis 39 
miljoen euro aan nieuwe opbrengsten op-
leveren (om in perspectief te plaatsen, dat is 
meer dan de 28,6 miljoen euro die de universi-
teiten jaarlijks samen aan investeringstoelagen 
ontvangen, n.v.d.r.).

 Dit voorstel werd begin november 2013 
gelanceerd door Open VLD, als reactie op de 
oproep om meer financiering van de Actie-
groep Hoger Onderwijs. Vandaag — luttele 
maanden voor de verkiezingen — schaart 
ook de grootste Vlaamse partij zich achter 
dit voorstel, Vera Celis en Kris Van Dijck 
(N-VA): “Een verhoging van de inschrij-
vingsgelden is op zich geen taboe voor ons. 
De inschrijvingsgelden aan onze instellingen 
voor hoger onderwijs behoren tot de goed-
koopste van Europa: een iPhone is duurder. 
Op zich is het niet verkeerd dat men zelf in-
vesteert in zijn eigen loopbaan om er achteraf 
de vruchten van te plukken.”

Verder is het opvallend dat deze optie ook 
wordt opengehouden bij partijen die zich niet 
meteen aan de rechterzijde van het politieke 
spectrum bevinden. Meuleman (Groen): 

door Joost Depotter, Arno Vanhollebeke en Frédéric Piccavet, cartoon Ine T'Sjoen

“open vld: de 

volgende jaren komt 

er geen extra geld 

voor onderwijs ”
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“Mocht men eraan denken om het inschrij-
vingsgeld te verhogen, dan enkel met vol-
doende sociale correcties”, iets wat overigens 
ook door Vanderpoorten (Open VLD) als 
logisch gevolg van een verhoging werd bena-
drukt. De positie van CD&V is nog genuan-
ceerder; hoewel zij nooit het initiatief zouden 
nemen tot een verhoging, houden ook zij de 
deur op een kier. Slechts voor de socialisten, 
bij monde van Kathleen Deckx (sp.a), is een 
verhoging van het inschrijvingsgeld absoluut 
non negotiable: “Een verhoging van de in-

schrijvingskosten treft ouders en studenten 
rechtstreeks in hun portemonnee. Je riskeert 
dat studenten uit kwetsbare gezinnen uit de 
boot vallen. De trots van ons onderwijs is — 
naast haar kwaliteit — haar toegankelijkheid. 
Dit soort van maatregelen brengt dat in ge-
vaar. Bovendien is het een kortzichtig voor-
stel. Om werkelijk een verschil te maken in de 
financiering van de hogere onderwijsinstel-
lingen moet je het bedrag bijna verdubbelen. 
Is dat dan de bedoeling?”

njet voor tWeejariGe masters 

Wat betreft de algemene invoering van 
tweejarige masters is er meer eensgezind-
heid. Toen Pascal Smet (sp.a) de lineaire 
invoering afkeurde in juni 2012, was er nog 
enige commotie onder de universiteiten. 
Vandaag de dag is elke partij overtuigd: er 
komt geen algemene invoering van de twee-
jarige masters. Allen opperen ze voor een 
duidelijke evaluatie van elke opleiding waar-
bij nagegaan wordt of een dergelijke verlen-
ging zowel een maatschappelijke relevantie 
als een vakinhoudelijke met zich meebrengt. 
N-VA ziet deze verlenging trouwens slechts 
uitzonderlijk plaatsvinden: “Masters zul-
len enkel verlengd worden indien dit nodig 
blijkt te zijn, vertrekkende vanuit duidelijk 
gedefinieerde criteria.”

 Meuleman (Groen) signaleert bovendien 
dat er al te veel tijd verloren is gegaan: “Men 
is al jaren bezig met het onderhandelen en 
voorbereiden van deze dossiers, zonder ech-

Omdat drie kurkdroge pagina’s politiek nieuws voor de gemid-
delde retestonede-ronddolende Blandino-hippie van het goede 
te veel is, geven we hier wat je altijd van ons verwacht: een 
goedkope portie schandaalpers en spetterend moddergegooi.   

Na eeuwen van toenemende laïcisering 
richt de katholieke beweging haar pijlen weer 
op de grondvesten van onze maatschappij: 
onderwijs. Een sterk Leuvens katholiek blok 
heeft ze al en nu viseert ze het departement 
Onderwijs. Sabine Poleyn (CD&V) gaf aan 
dat CD&V sterk inzet om dat departement 
binnen te halen, na een socialistische hege-
monie gedurende tien jaar. Zowel Marleen 
Vanderpoorten (Open VLD en oud-minister 
van Onderwijs) en Boudewijn Bouckaert 
(LDD en commissievoorzitter) beaamden 
dat de naam van Hilde Crevits als mogelijk 
raspaard van Onderwijs gefluisterd wordt in 
de wandelgangen van de Wetstraat. Of deze 
West-Vlaams katholieke Jeanne d’Arc – na ja-
ren worstelen met toenemende monsterfiles 
– hier hoge ogen kan werpen, valt nog af te 
wachten. ■

Zowel te werk gaan als wetgevende macht 
als het helpen besturen van beursgenoteer-
de bedrijven, je kan van politici veel zeggen 
maar zeker niet dat het luiaards zijn. De raad 
van bestuur van menig onderwijsinstelling 
lijkt meer en meer op een politieke dieren-
tuin. Vier van de vijf associaties staan onder 
rood bewind en onze UGent wordt geleid 
door Sas van Rouveroij, een notoir liberaal 
parlementslid. Groen waarschuwt voor deze 
evolutie: “Het is duidelijk buitenproporti-
oneel aan het worden. Bovendien zitten we 
al tien jaar met een socialistische Minister 
van Onderwijs, dat is geen toeval.” Vander-
poorten (Open VLD) heeft haar collega’s een 
goede raad mee: “Eens men zo’n rol opneemt, 
is het best dat men afstand doet van het poli-
tieke mandaat.” ■

“n-va: in vlaanderen 

betaal je meer 

voor een iphone 

dan voor een jaar 

inschrijvingsgeld”
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te vooruitgang.” Een mogelijke reden waar-
om dit dossier al zolang aansleept — in 2008 
werden de hervormingsplannen ingediend 
— kan verklaard worden door budgettaire 
beweegredenen, zoals o.a. commissievoorzit-
ter Bouckaert (LDD) suggereert: “Het is niet 
ondenkbaar dat financiële motieven hebben 
meegespeeld bij het nemen van die beslissing, 
hoewel Smet dit met klem ontkent.” Dit wordt 
overigens ook bevestigd door coalitiepartner 
CD&V zoals hierboven reeds vermeld werd. 

Daarnaast stelt Open VLD dat de discussie 
te zwart-wit gevoerd wordt: tussen enerzijds 
een eenjarige master van 60 studiepunten en 
anderzijds een tweejarige master van 120 stu-
diepunten. Zij stellen voor om een tussenop-
lossing van 90 studiepunten te overwegen. 

brede steun voor 
oriëntatieproef

Om de harde universitaire richtingen aan-
trekkelijker te maken, engageert de huidige 
Vlaamse regering zich om die te promoten 
via het zogenoemde STEM-actieplan (richtin-
gen met Sciences, Technology, Engineering en 
Mathematics, n.v.d.r.). Ook na de verkiezin-
gen is het de bedoeling om volop in te zetten 
op de stimulering van die wetenschappelijke 
richtingen. Daar zijn zowat alle partijen het 
over eens. Onder andere Poleyn (CD&V) laat 
weten ontgoocheld te zijn over het lage aan-
tal studenten die kiezen voor technische, we-
tenschappelijke of ICT-richtingen, “zeker in 
de hoogtechnologische samenleving waarin 
we leven moet dat aantal hoger kunnen.” Bo-
vendien wil CD&V de geldstromen binnen 
het universitaire onderwijs zo aanpakken 
dat de STEM-richtingen niet meer onderge-

financierd zijn, zodat die financiering “meer 
aansluit bij de realiteit van vandaag.” Enkel 
Groen gelooft niet in deze rationalisering van 
het onderwijs. Meuleman legt uit: “Het on-
derwijs moet niet ingericht worden in functie 
van economische tekorten en overschotten. 
Je mag de toekomstige student niet reduceren 
tot een homo economicus. Ook andere ele-
menten, zoals interesse, capaciteiten en waar-
den spelen een even belangrijke rol.”

Inzetten op wetenschap en techniek zou 
daarbij al moeten gebeuren van jongs af aan, 
laten de coalitiepartners en Open VLD we-
ten. Celis (N-VA) geeft aan dat in het kader 
van het Masterplan Secundair Onderwijs (dat 
vanaf de volgende legislatuur uitgevoerd moet 
worden, n.v.d.r.) er bijvoorbeeld een apart 
vak ‘wetenschap en techniek’ komt vanaf het 
vijfde leerjaar. Door het aanbieden van een 
dergelijk vak kan de leerling later bewuster 
een keuze maken bij de oriëntering van zijn 
parcours. Aan de sensibilisering is er volgens 
Vanderpoorten (Open VLD) nog wat werk: 
“De bedoeling is dat er meer gekozen wordt 
voor de STEM-richtingen. Maar als de jon-
geren niet weten wat dit is, kunnen ze daar 
natuurlijk niet bewust voor kiezen.”

Dat dit bewust kiezen zou moeten gebeu-
ren via een soort oriënteringsproef, geniet 
een breed draagvlak onder alle Vlaamse par-
tijen. De consensus over de proef groeide de 
voorbije jaren gestaag, niet alleen door de 
steun voor rationalisering van het onderwijs 
maar ook door de groeiende uitvalcijfers van 
eerstejaars die ieder jaar worden opgetekend. 
Toch raakte de proef nooit echt vooraan op de 
politieke agenda. Dat ze er komt, lijkt echter 
wel bijna zeker, daar ze ook opgenomen werd 
in het Masterplan Secundair Onderwijs. Ook 

Bouckaert (LDD) is voorstander: “Het is voor 
de studenten een soort test naar hun compe-
tenties, ze kunnen daar dan meerdere din-
gen mee doen en de test is dus niet bindend.” 
Voor alle partijen blijft het belangrijk dat die 
oriënteringsproef niet het begin- maar het 
eindpunt vormt van een oriëntering en her-
oriëntering van de leerling. Vanderpoorten 
(Open VLD): “Een goed dossier zou opge-
steld moeten worden voor elke leerling, zodat 
dit dossier kan opgevolgd worden per leer-
ling, gedurende hun ganse loopbaan. Daar 
kan al zeer vroeg mee begonnen waren, vanaf 
10 à 11 jaar.” Enkel CD&V vindt dat men niet 
te vroeg moet beginnen met die constante 
heroriëntering, aangezien “een kind op jonge 
leeftijd nog ten volle zijn/haar interesses aan 
het ontwikkelen is”, zo waarschuwt Poleyn.

Als de plannen en standpunten, zoals ge-
presenteerd door de verschillende leden van 
de Commissie Onderwijs, iets tonen dan is 
dat wel het verschil in maatschappijbeeld tus-
sen N-VA en sp.a, beiden coalitiepartners in 
de huidige Vlaamse regering. Een hernieu-
wing van hun partnerschap in een regering 
post 25 mei zou dan ook hoogst uitzonderlijk 
zijn. Anciaux stelde op 13 februari in Villa 
Politica de zaken op scherp: “De verkiezingen 
zijn in de realiteit een keuze voor een rechtse 
regering met N-VA of een centrumlinkse met 
sp.a.” Als we wat tussen de lijnen lezen, be-
reidt de sp.a zich al waardig voor op een vijf-
tal jaar op de oppositiebanken, alwaar het een 
pain in the ass hoopt te zijn voor de gedood-
verfde winnaar van de moeder der verkiezin-
gen. Dat N-VA die zal winnen werd door de 
laatste peiling (De Morgen, februari 2014) 
nog maar eens bevestigd: de partij schittert 
eenzaam aan de top met een dikke 32%. ■

Onderwijskort: Seksueel misbruik
DB In de Verenigde Staten krijgt een op de 

vijf studentes tijdens haar studiejaren te ma-
ken met seksueel misbruik en hieraan wil-
len de Amerikaanse universiteiten iets doen. 
Zo voeren verschillende universiteiten, zo-
als de universiteit van Massachusetts en de 
universiteit van New Hampshire, sensibili-
seringscampagnes rond seksueel misbruik, 
onder andere met affiches. Daarnaast loopt 
er op een aantal campussen ook een bystan-
der intervention program waaraan studenten 
kunnen deelnemen om meer te leren over 
seksueel misbruik, maar vooral de preventie 
ervan. Het programma bestaat uit interactie-
ve sessies waarin studenten worden gewezen 

op hun verantwoordelijkheid en het belang 
van ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een 
potentiële aanranding, verkrachting of wan-
neer iemand simpelweg wordt lastiggevallen. 

Het programma richt zich vooral op eer-
stejaars omdat die het vaakst slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik op de universitaire 
campussen. Daarnaast bleek uit een studie 
van United Educators dat 92% van de slacht-
offers onder invloed was van alcohol. Een 
ander opvallend gegeven uit verschillende 
studies is dat een behoorlijk aantal van de da-
ders tot het sportdepartement behoren. De 
universiteit van New Hampshire bewijst ech-
ter dat een goed preventieprogramma en het 

informeren van studerende atleten enorme 
resultaten kan hebben. In 2007 waren name-
lijk 75 atleten verantwoordelijk voor seksuele 
misdaad op de universiteit en in 2013 waren 
dat er nog slechts zeven. Ook aan de univer-
siteit van Ohio is er een zichtbare verminde-
ring in het aantal seksuele misbruiken door 
studenten die deelnamen aan een sessie over 
de preventie van seksueel misbruik. Verschil-
lende cijfers tonen dus aan dat het bystan-
der intervention program een groot verschil 
maakt en dat de veiligheid op de campussen 
sterk is verbeterd. ■
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DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.) 

van de universiteit Gent zoekt: 

Gezonde vrijwilligers (M/V)

voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek

Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?

D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent. 
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden 
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe 
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn 
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en 
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité.  De veiligheid en ge-
zondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:

De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig 
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit. 
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:

Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:

D.R.U.G., UZ-Gent, 5K4  
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be



Waar onderzoek en artistieke produktie samenkomen.

Donderdag 20 februari 2014 | 20u
<M&M> Shakers
 Mens & Machine robot orkest met dansers,
performers en musici: Dominica Eyckmans,
Emilie De Vlam, Moniek Darge, Sebastian Bradt, 
Xavier Verhelst en Kristof Lauwers,
o.l.v. Godfried-Willem Raes 

Dinsdag 18 maart 2014 | 20u
<M&M> Les Noces
 Stravinsky’s Les Noces.
Arrangement voor
robotorkest: Xavier Verhelst,
zang: Françoise Van Hecke,
 dans: Jean Vinclair en Daniela Luca

Waar onderzoek en artistieke produktie samenkomen.
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 Mens & Machine robot orkest met dansers,
performers en musici: Dominica Eyckmans,
Emilie De Vlam, Moniek Darge, Sebastian Bradt, 
Xavier Verhelst en Kristof Lauwers,

 dans: Jean Vinclair en Daniela Luca

Maandag 3 maart 2014 | 20u
Brent Wetters “Saturn and Jupiter”
 Audiovisueel verslag van klankonderzoek
bij 40 graden onder nul

Donderdag 13 maart 2014 | 20u
Hedendaagse muziek voor fluit
solo door Karin Defleyt
 Met werk van Yan Maresz, Marco Molteni,
Wim Henderickx, Kristof Lauwers, Daan Janssens 
en Karlheinz Stockhausen
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Universitair actieplan  
tegen drugs en alcohol

In De Morgen van 11 februari verscheen 
een artikel waarin de cijfers van een onderzoek 
werden bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 
de helft van de studenten te veel drinkt en 
dat één op de vijf het afgelopen jaar een joint 
rookte. In een reactie hierop riep medisch 
socioloog Guido Van Hal (UAntwerpen) 
in diezelfde krant zijn verontwaardiging uit 
over de te lakse houding die universiteiten 
hier innemen:  “Dat er nu georganiseerd 
alcohol wordt aangeboden via de universiteit 
of studentenverenigingen is niet oké. De 
universiteiten moeten dan ook ingrijpen met 
een actieplan tegen alcohol en drugs.”

Betty Borgers, de voorzitter van de Gentse 
Studentenraad  nuanceert:  “De studenten die 
verslaafd zijn aan drugs en alcohol moeten 
vanzelfsprekend ergens terecht kunnen. De 
universiteit beschikt over psychologen die 
de alarmsymptomen kunnen detecteren 
en wanneer studenten daadwerkelijk over 
de grens gaan, hen kunnen doorverwijzen 
naar professionele hulp. Anderzijds mag 
men ook de solidariteit, de sociale controle 
en de zorgzaamheid van studenten voor een 
medestudent in problemen niet vergeten. 
De medestudenten maken niet enkel plezier, 
maar trekken ook aan de alarmbel als het 
dreigt fout te gaan.”

“Uit de cijfers van het onderzoek werden 
ook iets te snel conclusies getrokken: het is 
niet omdat een student een avond te veel 
drinkt, dat deze de gevaren van alcohol 
en drugsgebruik niet inziet. Stellen dat de 
helft van de studenten niet beseft welke 
gevaren alcohol en drugs voor de mentale 
en lichamelijke gezondheid inhouden en dat 
bijgevolg elke student hiervoor les dient te 
volgen, is een overdreven conclusie. Als een 
andere studie kan aantonen dat het overgrote 
deel van de studenten de risico’s niet kan 
inschatten, dan zou ik zo’n nieuw actieplan 
volop steunen." ■

“De overstap van wetenschappelijk onderzoek naar praktische toepassingen verloopt maar 
stroef.” Dat stelt professor Lieva Van Langenhove, van de vakgroep Textielkunde. “Niet alleen 
een gebrek aan geïnteresseerde ondernemers is de oorzaak, onderzoekers moeten ook de hand 
in eigen boezem steken.”

Voor academici primeert het onderzoek, 
volgens prof. Van Langenhove. Uiteindelijke 
toepassingen zijn daar ondergeschikt aan. 
“Een valkuil waar we als unief wel vaker in 
tuimelen, is dat we té ambitieus zijn”, zegt 
prof. Van Langenhove. “We maken bijvoor-

beeld een brandweer-
pak met alles erop en 
eraan: zowel het on-
dergoed als het bui-
tenpak, uitgerust met 
een gps en een link 
met een commando-
post.” Maar dikwijls 
blijven kleine haalba-
re toepassingen uit. 
“Als academici gra-
ven we graag en zijn 
we bezig met lange 
termijn projecten.” 

“Voor de toe-
passing en de com-
mercialisering zijn 

we zeer afhankelijk van partners die er hun 
schouders onder willen zetten. Dat enthou-
siasme missen we soms nog te veel om tot de 
wijdverspreide commercialisering te komen.” 
Bovendien blijkt dat het vooral de medische 
sector is die de mogelijkheden biedt voor toe-

passingen, maar daar staat niet iedereen te 
springen om de volle verantwoordelijkheid te 
dragen moest de technologie falen. Prof. Van 
Langenhove beaamt: “Ik zou ook niet graag 
de schadevergoeding betalen mocht ons 
babypakje (om wiegendood te vermijden, 
n.v.d.r.) plots falen en de dood van een kind 
niet kunnen voorkomen. Het is ook meer dan 
logisch dat mensen die een product kopen, 
verwachten dat het degelijk functioneert.”

De technologie bestaat dus op zich. “Bij 
wijze van spreken zou je gadgets kunnen ma-
ken die je bij de cornflakes steekt”, stelt prof. 
Van Langenhove voor. “Op die manier krijg 
je toch de kans om dingen in de markt te zet-
ten, zij het dan wel onrechtstreeks. Je krijgt 
dan toch een zicht op de problemen in indus-
triële productie en de praktijk.” In samenwer-
king met mensen van de faculteit Economie 
wordt momenteel bekeken hoe ze meer toe-
passingen op de markt kunnen brengen. ■

Te weinig toepassingen uit 
onderzoek

door Fabrice Luyckx en Arno Vanhollebeke, foto Lise Eelbode

door Joost Depotter
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Omdat film  
onze passie is

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be |  volg ons ook op facebook
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Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:   

Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort. En niet  

te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.
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Rond de kerstperiode verscheen er een mysterieus 
filmpje online: een trailer voor een film waarin de 
hoofdrol is weggelegd voor Gent. Alle Gentenaars 
worden door een zekere Michael Tiger opgeroepen 
om met hun idee voor de film op de proppen te 
komen. door Brecht Vissers

Michael 
Tiger daagt 
studenten uit

Die film zal Ghent In Motion heten. Mi-
chael Tiger wil met de nieuwste technieken 
de meest bekeken film over de stad Gent 
maken. Wij hadden een gesprek met Michel 
Blanckaert, de bedenker van Ghent In Mo-
tion én van Michael Tiger. 

michael tiGer

Wie of wat is Michael Tiger juist?
Blanckaert: “Michael Tiger is een fictief 

personage. Hij bestaat niet echt, maar staat 
wel op Facebook met een tekening. Zoals 
Batman een vleermuis is, is Michael Tiger 
een tijger. Hij is wel geen superheld.”

Maar Michael Tiger is ook jullie marke-
tingbedrijf?

“Nee, het is een communicatiebedrijf. 
Communicatie is natuurlijk ook marketing, 
maar marketing vind ik een moeilijk woord.”

Vanwaar de naam?
“Zelf had ik altijd al een voorliefde voor 

tijgers. Ik heb mij daarin verdiept. Als je aan 
de mensen vraagt wat hun favoriete dier is, 
dan gaan velen bijvoorbeeld een hond of een 
dolfijn zeggen, maar 45% van de mensen ver-
kiest een tijger. Dat is al een groot marktaan-
deel.

Nu zijn we binnen het bedrijf audiovisueel 
aan het ontwikkelen, dat is de toekomst. We 
leven in een tijd waarin televisie vervangen 
wordt door Vimeo, YouTube en Facebook. 
Iedereen is capabel geworden om te vertellen 
met woord, beeld en geluid.”

Ghent in motion

Wat willen jullie juist bereiken met 
Ghent In Motion?

“De meest bekeken film van Gent ma-
ken met zo’n impact dat iedereen zal zeggen: 

‘Wauw, dat is een mooi project om Gent op de 
kaart te zetten.’ Dat is een van de doelstellin-
gen. Het ander doel is puur persoonlijk. We 
wilden met ons team echt eens iets heel moois 
maken. Ik ben op dat idee gekomen door met 
mijn motorfiets door Gent te rijden en dan 
een avondwandeling te maken. Ik dacht: ‘Dit 
kan toch echt een filmdecor zijn?’”

Hoe zal die film juist gefinancierd wor-
den?

“Een stuk dragen we zelf. Een ander deel 
vinden we bij de partners. Als een bedrijfje 
meedoet, dan gaat die dat wel betalen, anders 
zou het gratis reclame zijn.”

Wat moeten mensen doen om mee te 
werken aan die film?

“De meeste mensen denken dat ze iets 
moeten filmen en het naar ons moeten op-
sturen. Dat is niet zo. Als iemand een goed 
idee heeft, gaan wij dat proberen uit te voeren 
en te filmen. Ik zeg maar iets: vijf mensen die 
naast elkaar wonen gaan in hun tuinen het 
woord ‘Gent’ spellen. Dat is een goed idee. 
We staan ervoor open. Het eerste idee filmen 
we op Valentijn. We hopen ongeveer een vijf-
honderd koppeltjes te verwelkomen aan de 
Minnemeersbrug met een kaars. Staat daar 
maar twee man, dan filmen we twee man. 

Staat er vijfduizend man, dan hebben we een 
probleem.” (lacht)

Waarom komen jullie zelf niet met de 
ideeën?

“Dat doen we wel. Ons project gaat uit-
eindelijk over ondernemen en geloven in je 
eigen resultaat. Als we dan zeggen: ‘Nee, we 
gaan onze eigen ideeën organiseren’, werken 
we haaks op ons eigen principe. En ons eigen 
principe is net dat we kansen creëren.”

Zal er iets met de studenten gedaan wor-
den?

“Natuurlijk! Wat ik graag zou hebben is 
dat de studenten naar ons komen met een 
idee. Er mag op verschillende manieren iets 
van het studentenbestaan getoond worden. 
Ik zou wel eens graag een aula gevuld krij-
gen met studenten met allemaal maskers op, 
of zoiets leuks. Ik weet het, je hebt die stu-
dentenfeesten, maar dat is zo cliché. Het stu-
dentenleven is niet alleen de universiteit en 
de Overpoort, het is veel meer dan dat.”

Wanneer gaan we Ghent In Motion te 
zien krijgen?

“Op het einde van het jaar is er een avant-
première op een grote openluchtbarbecue. De 
film zal ook te zien zijn op het internet in een 
formaat van vijf minuten en in een formaat 
van vijftien minuten. Er gaan zestigduizend 
dvd’s gemaakt worden die zullen verspreid 
worden. De film zal waarschijnlijk spelen in 
een cinema in Gent zodat de scholen ernaar-
toe kunnen komen. En dan hopen we na-
tuurlijk dat iedereen het bekijkt en deelt. Die 
factor hebben we niet onder controle.” ■

Heb je zelf een idee over hoe Ghent In Mo-
tion de Gentse student in beeld kan brengen? 
Stuur dan een mail naar info@ghentinmo-
tion.com
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Het verhaal van Nisreen
Studeren in de oorlog

Over de burgeroorlog in Syrië is onder-
tussen veel inkt gevloeid. Sinds maart 2011 
vechten de verschillende partijen om de 
macht. Honderdduizenden mensen hebben 
het leven gelaten, miljoenen anderen zijn 
op de vlucht in en buiten Syrië. Ondanks de 
schietpartijen en bombardementen door de 
verschillende kampen, gaat het leven verder. 
Ook studenten gaan door met hun leven, al 
kunnen we hun studeer-ervaringen niet met 
de onze vergelijken. Een van die studenten is 
Nisreen.* Zij woont nog steeds in Syrië en zit 
in haar tweede jaar chemie.

Dit interview is door technische beperkin-
gen in Syrië gebaseerd op Facebookberichten, 
telefoongesprekken en Skypecalls.

“Mijn leven is helemaal gereduceerd tot 
het bijwonen van colleges en het studeren”, 
vertelt ze over de impact van de burgeroorlog 
op haar leven. “Vroeger kon ik wekelijks met 
mijn vriendinnen afspreken, ergens naartoe 
gaan of simpelweg bij elkaar op bezoek ko-
men. Nu kan — en wil — ik buiten de lessen 
nergens meer naartoe gaan.”

De verplaatsing van haar huis naar de fa-
culteit is op zich een actiefilm: “Wanneer ik 
naar de les ga, zit ik vaak meer dan een uur 
vast aan verschillende checkpoints. Pas na de 
controle van onze papieren en de reden van 
onze verplaatsing mogen we door. Dit is zo 
vermoeiend dat ik al kapot ben voor ik in de 
les zit. Om terug te keren ’s avonds heeft onze 
universiteit een bus geregeld die ons naar 
huis brengt. Gelukkig maar want ’s avonds is 
het een hel om een taxi te vinden.”

“Waar ik woon is het relatief rustig. Af en 
toe vliegt er een straaljager over ons, maar 
meer dan dat gebeurt er niet. In de buurt van 
de faculteit horen we echter vaak geweer-
schoten en ontploffingen. De proffen doen 
dan gewoon verder met de les alsof er niets 
gebeurt. We zijn het ondertussen gewoon.”

Het dagelijkse leven thuis is ook veran-
derd: “De angst is er altijd. Wanneer mijn 
broer of vader om boodschappen gaat, wach-
ten we gespannen af of zij ongedeerd terug 
zullen keren. We gingen vroeger met het ge-
zin elke week iets leuks doen, zoals samen 
gaan eten bijvoorbeeld. Dat zit er tegenwoor-
dig dus niet meer in. Bovendien wonen er nu 
in elk huis in mijn wijk een aantal vluchtelin-
gen. Mijn familieleden die in andere steden 
woonden, wonen nu bij ons, omdat hun huis 
gebombardeerd is.”

Studeren is voor Nisreen een enorme 
strijd geworden. Tijdens onze blokperiode 
— waar wij met z’n allen collectief over jam-
merden — droomde zij om hier te komen 
blokken. “Aangezien de rest van mijn familie 
bij ons thuis woont, is het overdag zeer druk 
om te studeren. De kinderen kunnen nogal 
wat lawaai maken als ze spelen. Heel normaal 
uiteraard, zij kunnen ook nergens anders 
dan hier spelen. Het blijven wel schatjes van 
kinderen. Daarnaast verlies ik veel tijd on-
derweg naar en van de les, waardoor ik bijna 
verplicht ben om ’s nachts te studeren. Als er 
tenminste elektriciteit is. Dat komt er nog bij. 
Elke dag zitten we immers een paar uur zon-
der stroom. Onze koelkast is daardoor kapot 
en mijn laptop heeft er ook onder geleden. Al 
die elementen, het transport van en naar de 
les, ’s nachts studeren en de stress thuis, heb-
ben een zombie van mij gemaakt.”

Ondanks deze situatie haalt Nisreen uitste-
kende punten: ze had nog nooit herexamens. 
“De burgeroorlog is geen excuus om slechte 
punten te halen of zelfs te stoppen met stude-
ren. Niets houdt mij tegen!” ■

*Nisreen is een fictieve naam.

Terwijl wij jammerden over 
onze blok, zaten er studen-
ten in onmenselijke situaties 
te studeren waarin explosies 
dagelijkse kost zijn. Studeren 
in Syrië: “De oorlog is geen 
excuus om slechte punten te 
halen. Niets houdt me tegen!”

door Adel Mouchalleh
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f o r e i g n 
a f f a i r s
What would you do if you where among the smar-
test people in your country? Lean back and relax? 
Or pack your bag and travel to another coun-
try to work on interesting research fields? Some 
people choose the latter and we decided to give 
them the attention they deserve. This week: Hrant 
Kostanyan.

Who are you and where are you from?
My name is Hrant Kostanyan and I was 

born in Armenia, which is also where my 
studies began. I then went to Switzerland and 
to the United States and, eventually, ended up 
in Belgium. At first, I went to Leuven, but I 
have been working in Ghent now for almost 
four years. I have finished my PhD, and I am 
working as a staff member at the Centre for 
EU-studies. 

What are you currently researching?
My research is on the EU’s external action, 

and more specifically decisions and institu-
tions after the Lisbon Treaty [in 2009]. The 
core business of my research is the European 
External Action Service, founded in 2009. I’m 
trying to understand the extent of this new 
institution’s power and their relation with 
other, more traditional, actors like the Euro-
pean Commission and the European Parlia-
ment. I also analyze how those institutional 
changes affect the EU Eastern Partnerships. 

What does your home country do better 
than Belgium?

The weather in Armenia is definitely ni-
cer. My home country also has a much longer 
history and it is more appealing in terms of 
architecture. However, both countries are not 
that different. The people, for example, are 
actually quite similar.

What does Belgium do better than your 
home country?

There are more opportunities in Belgium 
and if you work really hard, you can make it 
and actually get somewhere. The country is 

also more developed in terms of infrastruc-
ture.

What were your childhood dreams? Did 
you always want to be a researcher?

No. (laughs) I was born in a country that 
was part of the Soviet Union. When the So-
viet Union collapsed I was only a little child, 
and we experienced numerous difficulties. 
One of the things that the Soviet Union was 
very proud of was the fact that they had sent 
the first person, Yuri Gagarin, in space. So, 
like any young child in the Soviet Union, I 
wanted to be an kosmonaut. Once I grew up 
though, I realized being a kosmonaut was not 
my cup of tea.

What are your ambitions now? Where do 
you want to be in five or ten years?

I’d like to be doing research, especially at a 
university or a research institute. It gives you 
a lot of freedom to think, to search, to disco-
ver and also to express yourself. The beauty of 
independent research is precisely that you are 
not tied to a certain ideology or the interest of 
a member state or European institution. 

What is your favourite word in Dutch?
There are so many! I did not anticipate 

such a question. Let me think … Prachtig!

Do you like the sound or the meaning?
The meaning is nice, but I mostly like 

that the sound reflects its meaning. I think 
prachtig is a word that is representative of the 
Dutch language. Dutch is not a typical langu-
age, because it has a very unique melody. 

Suppose you have to choose: either 
your department is closed, or another one. 
Which one would you choose?

I will definitely not scrap my own depart-
ment! However, I do not want to scrap any 
other field either, because I do not know 
enough about other departments. Therefore, 
I cannot judge which departments are useful 
and which are not.

A diplomatic answer! 
No, it’s a researcher’s answer! Before you 

make a decision, you have to do your re-
search. Unless some findings show that cer-
tain departments are superfluous, I will not 
scrap any.

Last question: what is your favourite 
Belgian city?

Definitely Ghent! I have been to Bruges a 
few times, but I think that city is more appro-
priate for tourists. Bruges is really more like a 
museum. If you live in Belgium, Ghent is the 
perfect city according to me. When friends 
are coming over to Belgium, I always recom-
mend Ghent. Aside from all the different ci-
ties, I think Belgium is a country that needs 
to be discovered, as the perception about 
Belgium is not always correct. The more you 
explore the country, the more you discover. 
Beyond the country, the Belgian people are 
to be discovered as well. I have been to many 
countries, but I have never seen people as 
modest as Belgians. That modesty is the first 
and most striking character of Belgians.■

by Esther Sevens, photo Thomas Smolders

a child's dream come true.
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Schampers Teletijdmachine
 Studenten gaan minder skiën 

 

Al jaren wil men aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een 

verlenging van de studieduur van de master. Die duurt nu één jaar en men 

zou dit in de toekomst graag zien evolueren naar minstens anderhalf of 

als het even kan naar twee jaar. Het dossier kent een hobbelig parcours. 

Al sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2003 barstte de 

discussie over de studieduur van de masters in de humane wetenschappen 

los. Na meerdere dossieraanvragen, adviezen en deadlines kwam er in 2012 

een absolute njet voor de tweejarige masters, waarna in 2013 toch opnieuw 

de mogelijkheid tot dossieraanvragen werd geboden. Van die mogelijk-

heid maakt de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen nu gebruik om 

nog maar eens een voorstel tot verlenging van de master in te dienen. De 

volgende weken onderhandelen de verschillende partners over het dossier. 

Navraag leert echter dat geen enkele politieke partij nog voorstander is van 

de algehele invoering van de tweejarige master (zie pagina 6-8). Een nieuwe 

evaluatie van de opleiding zal verder duidelijkheid moeten bieden — en 

uitstel. 

Pol en Soc wil meer

Studenten gaan minder skiën, althans met de studentenvereni-
gingen. Verschillende studentenverenigingen, waaronder de VRG, 
merkten een duidelijke daling in het aantal studenten dat mee op 
skireis ging, met bijkomende financiële gevolgen. Aangezien de stu-
dentenverenigingen een contract sluiten met bijvoorbeeld Skikot of 
Snowblend, moeten zij een zeker aantal plaatsen reserveren voor die 
reis. Daarbij reserveert men steevast minder studenten dan het jaar 
voordien meegingen. Dit jaar raakten zelfs die plaatsen niet allemaal 
ingevuld. Daarbij eisten de organisatoren een schadevergoeding en 
moesten de studentenvereniging onderhandelen met deze organisa-
ties om het verlies te beperken.  

Voor zoveel CO2-uitstoot ben je 

verantwoordelijk als je vorige week de 

actie van GRAS ondersteunde. De groene 

studentenvereniging organiseerde in de 

Blandijn een brownieverkoop om met dat 

bedrag voor zo’n 25 ton CO2-emissierechten 

te kopen. Voor een euro kon je jezelf als het 

ware even ‘CO2-vrij’ noemen.  Hopelijk 

compenseerde dit de hoeveelheid methaangas 

die de winderige vegetariërs van GRAS 

gemiddeld produceren. ■

Getal van
 de we

ek:0 Doctor Livingstone, 
I presume?

Voor zoveel CO2-uitstoot ben je 

verantwoordelijk als je vorige week de 

actie van GRAS ondersteunde. De groene 

studentenvereniging organiseerde in de 

Blandijn een brownieverkoop om met dat 

bedrag voor zo’n 25 ton CO2-emissierechten 

te kopen. Voor een euro kon je jezelf als het 

ware even ‘CO2-vrij’ noemen.  Hopelijk 

compenseerde dat de hoeveelheid methaangas 

die de winderige vegetariërs van GRAS 

gemiddeld produceren. 

UGent verklaart KULeuven de oorlog 
Onze nieuwe rector Anne De Paepe wil Rik 

Torfs een hak zetten. Naar goede gewoonte 

opent de KU Leuven als eerste het Vlaamse 

academiejaar met de nodige pracht en praal 

tijdens een plechtige carnavalsstoet. De 

UGent wil hen nu — mediageil zoals onze 

alma mater is — voor zijn en op 19 septem-

ber 2014 het academiejaar openen. Voor 

de studenten zou dat echter geen gevolgen 

mogen hebben. Op die dag zou men de offi-

ciële verkleedpartij organiseren en dus geen 

lessen houden. Goedkoop reizen als student 

in september kan dus blijven doorgaan, 

hoezee...  



Schampers Teletijdmachine
Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Leopold II aan de macht kwam. Vaak 

genoemd als een van de grootste bruten die ooit op deze aardbol rondlie-
pen, maar eigenlijk een echte eindbaas. Tien redenen waarom Leopold de 
tweede rulet.

1. Hij had honderd jaar voor de hype al een machtige baard. Hipster der hip-
sters!

2. Een kleine blik op Wikipedia leert ons dat hij lid was van de Orde van de 
IJzeren Kroon. Als er een beginnend groepje op zoek is naar een goeie 
bandnaam: dit is jullie kans!

3. Hij zorgde ervoor dat de “Waar zijn die handjes?!” van Regi nooit meer het-
zelfde klonk.

4. Leopold wou Constantinopel, Borneo en Tokio annexeren. Sushi met frie-
ten!

5. Hij was de eerste Belg die erin slaagde Jogan Vande Lanotte een kloot af te 
trekken. De keizer van Oostende in zijn blootje.

6. Zijn tussennaam was ‘Marie’. 
7. Vergeet die rijke stinkerds uit ‘The Sky Is The Limit’, Leopold had een achter-

tuin van meer dan 2 miljoen vierkante kilometer, in Afrika. Eat your heart 
out, Harry Schuurmans!

8. België is de beste wereld ter land.
9. Hij was tevens de vriendelijkste opa van België: hij was van plan zijn achter-

tuintje cadeau te geven aan z’n kleindochter. En wij maar blij zijn met vijftig 
euro drinkgeld.

10. Monkey see, monkey do: een goeie eeuw voor België in rep en roer stond 
toen bleek dat Albert II een buitenechtelijke dochter had, had Leopold twéé 
buitenechtelijke kinderen. Et alors?

11. Een kolonie in Afrika klinkt best goed, maar die ook daadwerkelijk gaan 
bezoeken – om wat stylo’s en voedselpakketten uit te delen, bijvoorbeeld – 
was dan weer te veel gevraagd.

12. Ome Leo won de jackpot in Kongo door keihard in rubber en ivoor te gaan 
handelen.

13. Vlak voor hij zijn pijp uitblies schonk Leopold al zijn bezittingen aan de 
staat en onterfde hij zijn dochters.

14. Naast het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, The Royal Yacht Club 
en de Koninklijke Serres schonk deze held ons ook de Zoo Van Antwerpen 
– eentje waar tot dusver geen giraf het loodje moest leggen omdat hij niet 
mocht poepen.

15. Het buitenstulpje van de koning, Villa Leopolda, is een van de duurste 
huizen ter wereld – onlangs werd het voor een half miljard verkocht. Mo-
menteel woont er een Russische oligarch die betrokken is bij een hoop 
(prostitutie)schandalen. Deze cirkel is rond. 



Wetenschap

Zieke ZiGeuners

De Zwarte Dood, ‘pest’ voor de vrienden, 
heeft meer gedaan dan enkel de Europese 
bevolking decimeren. De ziekte veranderde 
namelijk onze genen. In een schoolvoorbeeld 
van natuurlijke selectie overleefden meer 
Europeanen met ‘geschikte’ genen de pest 
dan hun onfortuinlijke medeburgers.  
Onderzoeker Hafid Laayouni van de 
Universitat Pompeu Fabra in Spanje en 
collega’s zochten voor die stelling steun 
bij Roma-zigeuners. Roma’s vertrokken 
lang geleden uit Noord-India, om zich 
in Roemenië te vestigen. De uitgeweken 
groep stond in contact met de geplaagde 
Europeanen en de pest, zodat zij nu over meer 
van de ‘goede’ genen moeten beschikken dan 
hun collega’s in Noord-India, die de pest 
nooit zagen. Door de genetische code te 
vergelijken van Roemenen, Roma-zigeuners 
en Noord-Indiërs konden de onderzoekers 
een cluster van genen onderscheiden waar 
veel van de variaties in terug te vinden waren. 
Roemenen en Roma’s toonden veel vaker 
variaties in genen die gerelateerd zijn aan 
het immuunsysteem. Door de verschillende 
evolutie is het mogelijk dat ons lichaam anders 
reageert op ziektes dan niet-Europeanen.

Groene vulkanen

Je kan de woorden ‘groene energie’ 
nog niet uitspreken, of een nieuw soort 
hernieuwbare energie wordt uitgevonden. 
Vulkanen zijn de laatste nieuwkomers in het 
rijtje. Wetenschappers bekijken al langer hoe 
vulkanen aangewend kunnen worden om 
energie op te wekken. De aarde is namelijk 
één grote kernreactor, een enorme bol van 
energie. Door enkele (on)gelukkige toevallen 
tijdens boringen nabij vulkanen werd ontdekt 
dat enorme hoeveelheden stoom kunnen 
vrijkomen. Men veronderstelt dat kokend 
water, opgewarmd door de magma, onder 
een immense druk niet kan verdampen en 
daardoor in vloeibare vorm blijft bestaan, een 
zogenaamde ‘superkritische staat’. Wanneer 
door boringen de druk in zo’n superkritische 
bron daalt, komt een gigantische hoeveelheid 
aan energie vrij, die tot tien keer meer energie 
kan leveren dan stoom. De nieuwe bron 
aanboren kan evenwel niet zonder problemen. 
Zo zijn zulke superkritische bronnen heel 
moeilijk te vinden. Een mogelijke oplossing 
is zelf zulke bronnen te creëren door water in 
het oppervlak te spuiten. Een minpunt is dat 
zo’n techniek om de aanwezigheid van actieve 
vulkanen vraagt. Niet meteen de meest veilige 
werkomgeving.

academisch sporten 

Als wetenschap en sport elkaar 
ontmoeten, komen daar meestal enkele 
nieuwe topprestaties uit voort, alsook een 
pak ontevreden mensen. Denk maar aan 
het zwempak van Michael Phelps tijdens de 
Olympische Spelen van 2008. Ook voor de 
huidige Winterspelen in Sotsji werden enkele 
nieuwe technologieën geïntroduceerd. Zo 
gebruikte het Amerikaanse snelschaatsteam 
motion capture-data (zoals die vaak voor films 
en spelletjes worden gebruikt) om de specifieke 
posities van hun atleten te registreren. Met 
die data konden onderzoekers vervolgens in 
windtunnels testen waar de meeste wrijving 
zat, waarna de kledij zo aangepast kon 
worden om die fractie van een seconde te 

winnen. De Amerikanen stellen blijkbaar 
niet te veel vertrouwen in hun atleten, want 
ook bij het skiën introduceren ze nieuw 
materiaal. De skilatten worden voorzien van 
een laag koolstofnanobuizen, een opgerolde 
laag grafeen. Die stof staat erom bekend 
extreem licht te zijn en tegelijk extreem sterk. 
Door die eigenschappen en de vorm moet 
de graafeenlaag schokken beter opvangen 
en spreiden. Ten slotte zal een elektronisch 
geweer gebruikt worden bij het startschot, 
omdat een traditioneel geweer gehinderd 
wordt door de geluidsmuur en dat is niet 
eerlijk voor atleten die verder weg staan.

sociale junks

In eigen huis, ten slotte, toonde psycholoog 
Alain Van Hiel dat Facebook wel degelijk 
verslavend kan zijn. In een vragenlijst die 250 
studenten moesten invullen, ging ongeveer 
een kwart akkoord met stellingen die in 
verband stonden met verslaving. Toch maakt 
de sociale netwerksite ons niet asocialer. 
We spreken met andere woorden nog 
steeds voldoende af met onze vrienden. De 
resultaten gaven verder aan dat we denken 
ons niet anders voor te doen dan we werkelijk 
zijn op internet, maar ook dat we denken dat 
anderen zich wél vaak anders voordoen. Het 
idee dat Facebook introverte mensen helpt 
sociaal te zijn, blijkt niet volledig te kloppen. 
Introverte mensen zullen zich vaker anders 
voordoen op internet en lijken gemakkelijker 
afhankelijk te worden van een sociale 
netwerksite. ■

door Fabrice Luyckx

schaatserdeschaats.
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Voor 
eens 
en 
voor 
altijd

door Park Meeters
opgetekend door Tine Eeckelaert

cartoon Robbe Verschueren

Als moderne kruisvaarder 
van de waarheid, trekt Park 
Meeters tweewekelijks ten 
strijde tegen de onwetendheid 
van de massa. Zijn nobele doel: 
het volk weer kritisch laten 
nadenken. En op zijn eentje de 
volksgezondheid opkrikken. 

Nu het tweede semester voor de studenten 
weer van start is gegaan en ik hen van hot 
naar her zie koersen op levensgevaarlijke 
tweewielers, word ik altijd een beetje 
nostalgisch. Toen ik zelf nog een onschuldig, 
maar ook al überkritisch pagadderke was, 
gingen we op donderdagmiddag in de rij 
staan om te vertrekken naar de zwemles. 
De juf stond doodsangsten uit op het enige 
kruispunt van ons dorp, maar wij vonden 
het geweldig. Een heel uur met je vriendjes 
in het water ploeteren en elkaar proberen te 
verdrinken. O jeugd! O tijd van smarten! Van 
vreugd en wilde harten!

Nu voltrok ditzelfde patroon zich het 
hele jaar, ook als het vroor dat het kraakte. 
De legendarische waarschuwing van mijn 
moeder luidde: “Zet een muts op, want van 
rondlopen met nat haar word je ziek!” Met 
ziek bedoelde ze dan een verkoudheid of 
griep. Kijk, niets slechts over mijn moeder, 
maar dat mens wist van toeten noch blazen. 
Je wordt niet ziek van de kou, anders hadden 
alle mensen boven de poolcirkel permanent 
een loopneus. Het wordt eens hoog tijd 
dat er een aantal misverstanden de wereld 
worden uit geholpen. Zeker nu de nieuwe 
griepepidemie voor de deur staat. 

Een volwassene krijgt gemiddeld één tot 
vijf keer per jaar een verkoudheid. Kinderen 
krijgen er zelfs tot tien per jaar. De dokter 
van wacht uit zijn bed bellen is absoluut 
overbodig want ons lichaam kan het klusje 
zelf opknappen. Daar hebben we immers 
ons immuunsysteem voor. Verkoudheden en 
de griep worden veroorzaakt door een virus, 
meestal het rhinovirus of influenza A of B. 
Deze veroorzaken welbekende symptomen als 
niezen, loopneus, hoesten, koorts enzovoort. 
Je gaat er niet van dood, al is het soms knap 
vervelend om je met een verkoudheid door 
een berg werk heen te ploeteren. Het virus 
wordt dan weer doorgegeven via minuscule 
hoest- en niesdruppeltjes afkomstig van een 
besmet persoon. 

Tot hiertoe nog geen sprake van de kou als 
oorzaak van een verkoudheid. Je kan je wel 
afvragen waarom mensen vooral in de herfst 
en winter ziek worden, er is een duidelijke 
correlatie tussen temperatuur en symptomen. 
Daar zit het volgende achter: mensen kruipen 
in de donkere jaargetijden veel dichter tegen 
elkaar en vergroten zo de kans dat vanalles 
wordt doorgegeven. Daarnaast schijnt de zon 
een pak minder waardoor we lang niet zoveel 
vitamine D aanmaken. Dit heeft zijn weerslag 

op ons immuunsysteem. Het is in België 
soms moeilijk te geloven, maar koude lucht 
kan minder vocht vasthouden. Een lagere 
luchtvochtigheid is precies wat virussen leuk 
vinden, zo kunnen ze zich beter verspreiden. 
Onze neusslijmvliezen drogen geleidelijk 
aan uit en daarmee verdwijnt er nog een 
barrière voor de virussen. Door de koude 
vernauwen ook onze bloedvaten zodat het 
bloed trager stroomt. De virusbestrijdende 
witte bloedcellen komen minder snel tot bij 
een infectiehaard. 

Kortom, de kou zorgt voor aanpassingen 
in ons lichaam en gedrag zodat virussen 
vrij spel krijgen. En dan word je ziek. 
Als nieuwsgierige en immer kritische 
kruisvaarder van de waarheid heb ik de 
proef op de som genomen. Niet helemaal 
vrijwillig, de verwarming is stuk. Maar wat 
blijkt, na drie dagen van kamperen in een 
onverwarmde kamer: zo gezond als een vis. 
Maar om op veilig te spelen zal ik tot april alle 
persoonlijk contact vermijden. ■
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Intelligent 
textiel

Wanneer je T-shirt meer weet dan jijzelf

Voorlopig hoeft u zich nog geen zorgen te maken: het moment 
dat uw T-shirt slimmer wordt dan uzelf is nog niet voor 
vandaag. Maar dat de evolutie in intelligent textiel voorlopig 
niet te stoppen is, valt niet te ontkennen.

door Fabrice Luyckx en Arno Vanhollebeke, foto's UGent

De vakgroep Textielkunde behoort mis-
schien niet tot de meest sexy vakgroepen 
van onze UGent, maar vergis u niet: in haar 
vakgebied behoort ze tot de wereldtop. Op-
gericht in 1929, behoort ze tot één van de 
oudere vakgroepen van de Faculteit Inge-
nieurswetenschappen en Architectuur. Na 
meer dan tachtig jaar onderzoek omvat hun 
onderzoeksveld dan ook een breed spec-
trum: van intelligent textiel tot kunstgras. 
Dr. ir. Carla Hertleer legt ons uit wat intel-
ligent textiel precies inhoudt: “We spreken 
van intelligent textiel als het textiel een actief 
proces uitvoert, in tegenstelling dus tot onze 
gewone kledij. Het draagbaar textielsysteem 
bestaat voornamelijk uit vijf elementen: sen-
soren, actuatoren, energievoorzieningen, een 
gegevensverwerkingseenheid en een com-
municatiemiddel.” Vermits het om draagbare 
technologie gaat, is enig comfort absoluut 
welkom. Om dat comfort te bekomen is het 
kwestie de verschillende onderdelen in om-
vang te minimaliseren en hun gebruiksvrien-
delijkheid te optimaliseren, bijvoorbeeld door 
ervoor te zorgen dat de elektronica flexibel en 
wasbaar is. 

van baby tot brandWeerman

UGent werd een pionier op het vlak van 
intelligent textiel onder leiding van prof. dr. 
ir. Lieva Van Langenhove. In 2000 richtte zij 
een nieuwe tak op aan de faculteit. “Het idee 
om intelligent textiel te ontwikkelen ontstond 
een vijftiental jaar geleden”, vertelt ze. “Toen 
mijn dochter met een longontsteking in het 
ziekenhuis terecht kwam, was een complex 
kluwen aan draden en elektrodes nodig om 
haar toestand op te kunnen volgen. Aange-
zien de technologie toen al een zeker niveau 
bereikt had, vroeg ik me af of dit niet mak-

kelijker kon.” Na contact met het diensthoofd 
van de pediatrie, vatte prof. Van Langenhove 
het idee op om textiel en elektronica samen 
te brengen zodat al die kabels niet meer no-
dig zijn. 

Het eerste prototype dat gelanceerd werd, 
was een pakje voor borelingen dat wiegen-
dood moest voorkomen. Prof. Van Langen-
hove verduidelijkt: “Via dat pakje konden we 
de hartslag en ademhaling van de pasgebo-
renen meten. Een kleine spoel, bedoeld voor 
energie, werd ingenaaid in het babypakje. De 
voornaamste technologie zat toen vooral in 
de matras waarop ze sliepen.”

Daarna spitste het onderzoek zich voor-
al toe op geleidende materialen. Het eerste 
grote project met intelligent textiel was een 
Europese samenwerking waarbij men de uit-
rusting van de brandweer wou verbeteren. 
Vermits het pak dat gedragen wordt door 
brandweermannen en -vrouwen hen zoda-
nig goed beschermt, komt het voor dat zij het 
gevaar verkeerd inschatten, soms zelfs onbe-
wust. Dit brengt soms extra gevaren met zich 
mee. “De bedoeling was om aan de hand van 
fysiologische parameters — waaronder hart-
slag en temperatuur binnen en buiten het pak 
— preventief en adviserend te werk te gaan. 
Zo konden we bijvoorbeeld elk individu raad 
geven over de situatie waarin ze zich bevon-
den. Zo ver is het uiteindelijk nooit gekomen”, 
aldus prof. Van Langenhove.

De draad werd onlangs weer opgepikt. 
Volgens de Europese Commissie is bescher-
mende kledij één van de markten waarin 
Europa kan uitblinken. Brandweerpakken 
intelligenter maken, past perfect binnen dat 
plaatje. “Naast betrouwbaarheid, heb je dan 
bijvoorbeeld de vraag naar het opladen van 
de batterijen. Je wil niet dat die mensen toe-
komen in een brand en dan plots merken dat 

platte antenne.
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ze hun batterijen zijn vergeten opladen. Dan 
moet je oplossingen bedenken waarbij via 
een inductieve koppeling een jas ergens op-
gehangen wordt aan een kapstok en dat er in 
de muur een tweede antenne zit die de batte-
rij automatisch oplaadt wanneer die jas daar 
hangt. Het laatste wat je wil is dat iedereen 
met dat systeem bezig is. Het systeem moet 
compleet onzichtbaar zijn. Dat moet maar 
zichtbaar worden op het moment dat iemand 
iets moet doen.”

te koud of te Warm

Intelligent textiel draait niet enkel om het 
integreren van elektronica in de kledij: che-
mische reacties vallen evengoed onder die 
noemer. Prof. Van Langenhove illustreert: 
“Wintersporters gebruiken soms kledij waar 
een bepaalde hoeveelheid was in microcap-
sules verwerkt zit in het textiel. De was smelt 
of stolt, naargelang de temperatuur, en kan zo 
een beperkte hoeveelheid warmte opslaan.” 
In de medische sector kunnen chemische re-
acties eveneens hun nut bewijzen. Een grote 
zorg bij brandwondenverzorging is een in-
fectie van de brandwonde. Om te controleren 
of er geen infectie aanwezig is, moet het ver-
band losgemaakt worden van de wonde. “Ui-
terst pijnlijk voor de patiënt en je loopt iedere 
keer het risico daar een infectie op te lopen”, 
waarschuwt Van Langenhove. “De zuurte-
graad van de wonde volgt een bepaald traject 
bij een normale genezing. In het geval van 
een infectie is dat traject afwijkend. Wij ge-
bruiken kleurstoffen die van kleur verande-
ren in functie van die zuurtegraad. Dan kan 
je gewoon aan de buitenkant van het wond-
verband zien of de wonde goed geneest.”

Op een abstracter niveau loopt een pro-
ject om de receptoren in de vingertophuid te 
simuleren. In het model wordt dan gekeken 
hoe gereageerd wordt op verschillende soor-
ten textiel. “We proberen met dat model in-
zicht te krijgen in de parameters die bepalend 

zijn”, vertelt Van Langenhove. Die parame-
ters gaan over gladheid, dikte enzovoort. “Op 
basis daarvan kunnen we dan tegen textiel-
firma’s zeggen welke parameters aangepast 
moeten worden opdat mensen de stof aange-
naam zullen vinden.”

samen sterk

Vermits textiel zowel comfortabel als 
wasbaar moet zijn, wordt er grondig onder-
zoek verricht naar hoe elk van de vijf com-
ponenten die eigenschappen kunnen krijgen. 
Op die manier ontwikkelde dr. Hertleer een 
antenne die in kledij kan verweven worden: 
“Door te werken met het concept van platte 
antennes — zoals die ook in smartphones 
verwerkt zijn — slaagden we erin een anten-
ne die draadloze communicatie toelaat in een 

jas te integreren. Voor mijn doctoraatsonder-
zoek ging ik de mogelijke dimensies van zo’n 
antenne en de gevolgen voor zijn functionali-
teit na. Uiteindelijk slaagden we erin een elek-
trisch geleidende patch te ontwikkelen die als 
antenne fungeert.” Naast het overdragen van 
data, moet de technologie vaak voorzien wor-
den van energie en naar die batterijen wordt 
ook onderzoek verricht. Door speciale inkt 
te drukken op het textiel kan momenteel al 
voor beperkte duur 1,5 volt vastgehouden 
worden.

Niet alle kennis over intelligent textiel zit 
in de vakgroep Textielkunde. Andere onder-
zoeksgroepen aan de UGent werken ook aan 
technologie die in textiel kan verwerkt wor-
den. Het Centre for Microsystems Technology 
(CMST), onder leiding van prof. dr. ir. Jan 
Vanfleteren, specialiseert zich bijvoorbeeld 
in flexibele elektronica. In INTEC is er nog 
zo’n groep, onder leiding van professor Hen-
drik Rogier, die ondertussen al veel verder 
staat in de ontwikkeling van vlakke textiel-
antennes. Vaak wordt dan samengewerkt met 
deze onderzoeksgroepen.

oneindiGe moGelijkheden

Wat houdt de toekomst voor intelligent 
textiel in? Prof. Van Langenhove stelt enthou-
siast het nieuwste project van de onderzoeks-
groep voor: “We werken sinds kort samen met 
een kunstenaar. Er bestaat al zeer veel tech-

nologie, maar we benutten het veel te weinig. 
Kunstenaars zijn getraind om alles in vraag te 
stellen. De Vlaamse regering en de Europese 
Commissie stimuleren trouwens zo’n samen-
werkingen met kunstenaars.” Doel van het 
project is om de sjaal en handtas opnieuw uit 
te vinden. “De sjaal is altijd al een veelzijdig 
object geweest, puur esthetisch of functioneel 
tegen de kou. We gaan proberen de sjaal om 
te vormen tot een handtas. Daarbij kunnen 
we dan kijken hoe we intelligent textiel kun-
nen integreren in die handtas.” Voor het pro-
ject wordt een partnerschap aangegaan met 
modemerken Xandres en Delvaux.

In principe zijn de mogelijkheden voor 
toepassingen eindeloos. De ouderenzorg zou 
voordeel kunnen halen uit technieken die li-
chaamsparameters monitoren, zonder al te 
veel in de weg te zitten. In de gamingwereld 
zou een console vervangen kunnen worden 
door een pak waar alle sensoren in verwerkt 
zitten. Een nieuw project staat mogelijk op 
til om een systeem in kledij te integreren dat 
blinden helpt om beter in hun omgeving te 
navigeren (zie artikel ‘In het land der blinden’, 
p22). Kortom, het laatste woord over intelli-
gent textiel is nog lang niet gezegd. ■

minder intelligent textiel

“we gaan de sjaal 

heruitvinden”

Geen dode baby's meer.
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In het land der blinden
Nu de machine stilletjes het werk van de mens overneemt, komt de dierenwereld in het vizier. 
Nog even en ook blindengeleidehonden zitten zonder werk. En dat allemaal dankzij een appa-
raat dat het leven van een blinde danig moet vereenvoudigen. door Fabrice Luyckx,

illustratie Fabrice Luyckx

Begin november 2013 ging Range-IT van 
start, een Europees project met als doel een 
systeem te ontwikkelen dat het bereik van 
een blinde moet vergroten. Naast enkele be-
drijven en buitenlandse onderzoeksgroepen, 
sprong ook de UGent mee op de kar met twee 
onderzoeksgroepen. Professor Jelle Saldien 
van het Industrial Design Center (IDC), één 
van de twee groepen aan de UGent, geeft ons 
een beeld van wat we mogen verwachten.

“Het doel van het systeem is de mobiliteit 
van blinden en slechtzienden te verhogen”, 
vertelt Saldien. “Blinden maken nu gebruik 
van een blindenstok of een assistentiehond. 
Maar het is voor hen vooral heel belangrijk 
dat ze hindernissen kunnen detecteren en 
weten welke richting ze uit moeten.” Het is 
op die aspecten dat het systeem zal werken. 
Een blindenstok blijft beperkt tot anderhal-
ve meter en kan enkel obstakels op de grond 
ontdekken. Het nieuwe systeem zal gebruik-
maken van een 3D-camera, die ook in de ga-
mingwereld wordt gebruikt. “Die camera kan 
veel verder zien, ongeveer zeven à acht meter. 
Zo kan de camera informatie geven aan de 
gebruiker waar er objecten of hindernissen 
zijn. Daarenboven kan de camera gebruik-
maken van algoritmes om bepaalde objecten 
te gaan identificeren. We spreken dan vooral 
over deuropeningen en trappen, omdat die 
bij navigatie heel belangrijk zijn.” Het appa-
raat zou volkomen extern zijn en kan moge-
lijk geïntegreerd worden in kledij.

tactiele feedback

Vraag blijft hoe die informatie kenbaar 
gemaakt kan worden aan de blinde. Ver-
schillende pistes zijn mogelijk. “Dat kan via 
tactiele of auditieve feedback. In een eerste 
onderzoek werd al duidelijk dat het auditie-
ve heel moeilijk zal worden. Een blinde ver-
trouwt namelijk al heel sterk op zijn gehoor 
en daar moet niet veel extra informatie bij 
komen. Daar zoeken we zeker naar oplossin-
gen.” Een tweede piste, met tactiele feedback 
lijkt veelbelovender. Dergelijke feedback is 
minder storend en wordt nu al gedeeltelijk 

benut bij een blindenstok of blindengeleide-
hond die stuurt.

De informatie over mogelijke barrières 
in de ontwikkeling halen de onderzoekers 
rechtstreeks bij de eindgebruikers. “We wer-
ken in co-creatie met blinden. Daar zijn wij 
van de UGent verantwoordelijk voor, het zo-
genaamde User Centered Design proces. Het is 
heel belangrijk om goed te begrijpen hoe een 
blinde navigeert en hoe die de wereld waar-
neemt.” Er wordt gekeken hoe de gebruiker 
kan betrokken worden in het volledige ont-
werpproces, hoe testen met de gebruikers 
opgezet kunnen worden en hoe het systeem 
draagbaar kan gemaakt worden, bijvoorbeeld 
door de integratie in textiel. Via simulaties 
met de blinden bekijkt men dan wat werkt en 
wat niet.

mooie toekomst

Voor de 3D-technologie wordt samenge-
werkt met zowel commerciële bedrijven als 
onderzoeksgroepen. Zij zullen vooral kennis 
aanbrengen rond de analyse van 3D-beelden, 

het ontwikkelen van de algoritmes, het ont-
werpen van tactiele displays en, voor de be-
drijven, de commerciële verkoop. Stopt het 
project voor de UGent dan na die twee jaar? 
Als het van professor Saldien afhangt, niet. 
“Het is onze ambitie om, concreet voor dit 
systeem, een draagbaar systeem te hebben dat 
werkt. Dan kunnen we in een volgende stap 
in twee richtingen gaan. Ten eerste kunnen 
we kijken naar hoe we de integratie kunnen 
verbeteren zowel naar het comfort als naar de 
esthetiek. Blinden hebben zelf al aangebracht 
dat het er ook stijlvol moet uitzien.” Dat zou 
dan kunnen gebeuren in samenwerking met 
de vakgroep Textielkunde, waar volgend se-
mester al enkele projecten mee worden opge-
start. (Lees meer over intelligent textiel in het 
artikel ‘Intelligent textiel’, p20). “Anderzijds is 
het een techniek die niet alleen interessant is 
voor blinden en slechtzienden. Blind navige-
ren zou voor veel andere doelgroepen inte-
ressant kunnen zijn, zoals bij de brandweer. 
Zo hoef je niet continu gefocust te zijn op 
je weg en mogelijke obstakels.” Zicht op een 
mooie toekomst dus. ■
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Patients, meet scientists

Voor patiënten met astma is het soms moeilijk te begrijpen waarom ze precies een aanval 
krijgen wanneer ze een bed verschonen of de kat aaien. Dokters hebben zelden tijd om alles uit 
te leggen en daarom stelde het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zijn deuren open 
om patiënten kennis te laten maken met het wetenschappelijk onderzoek rond hun ziekte: 
astma. door Tine Eeckelaert, foto Arthur Joos

In de tempel van de moderne biotechno-
logie vinden we het Inflammation Research 
Center. Zo’n 250 onderzoekers houden zich 
er bezig met onderzoek naar ontstekingsziek-
ten zoals astma en de ziekte van Crohn. “Pas 
in de laatste jaren is gebleken hoe soortgelijk 
deze ziekten wel zijn en daarom is het een uit-
gelezen kans om in hetzelfde gebouw te kun-
nen werken en expertise uit te wisselen”, zegt 
Bart Lambrecht, hoofd van het IRC en onze 
gids voor vandaag. Hij loodst ons door de 
gangen van het VIB en door het onderzoek 
van zijn laboratoria. 

astma, Wat is dat nu eiGenlijk?

Slechts vijftien jaar geleden waren weten-
schappers ervan overtuigd dat astma een psy-
chologische ziekte was met stress als oorzaak. 
Compleet achterhaald, want vandaag weten 
we dat het een chronische ontsteking van de 
lagere luchtwegen is met een overgevoelig-
heid voor bepaalde stoffen tot gevolg. Deze 
stoffen zijn dan triggers die een aanval kunnen 
uitlokken. De meest voorkomende zijn huis-
stofmijt, pollen, katten- of hondenhaar, voed-
sel en medicatie. De aanleg zit in de genen en 
in omgevingsfactoren. Mensen met astma 
hebben een fout in een gen dat instaat voor 
de communicatie tussen verschillende delen 
van ons immuunsysteem. Het onderzoek van 
prof. Lambrecht focust zich op dendritische 
cellen. Dat zijn cellen die net onder het long-
oppervlak liggen. Met uitlopers ‘vangen’ ze 
stoffen die de longen zijn binnengekomen en 

geven een signaal aan het immuunsysteem 
als het om een schadelijke stof gaat. Het zijn 
de ‘verkennerstroepen’. Bijvoorbeeld na de-
tectie van een molecule endotoxine wordt het 
immuunsysteem correct geactiveerd om de 
indringers te bestrijden. Endotoxine wordt 
gevonden in de wand van bepaalde bacteriën 
die welig tieren op dierlijke uitwerpselen. Dit 
soort bedreigingen is voor ons lichaam ge-
makkelijk te weerstaan, maar in een te steriel 
milieu gaan de dendritische cellen zich bezig-
houden met onschadelijke stoffen. Ons im-
muunsysteem reageert verkeerd door slechte 
communicatie en zal een afweerreactie op 
gang brengen. De patiënten hebben last van 
benauwdheid, een piepende ademhaling, taai 
slijm in de longen en hoesten. 

epidemie

Na de Tweede Wereldoorlog is het aan-
tal diagnoses verdrievoudigd. We kunnen 
zelfs van een epidemie spreken. Dat terwijl 
het aantal infectieziektes zoals tuberculose 
en hepatitis A afneemt. In België heeft een 
op de acht kinderen astma. Wereldwijd zijn 
dat er zo’n 700 miljoen, vooral in de stede-
lijke gebieden. De vraag is dan: wat zijn de 
triggers en risicofactoren in onze huidige om-
geving? Antwoorden vinden we in het on-
derzoek. Zo is de val van de Berlijnse Muur 
interessant gebleken voor het onderzoek naar 
astma. De Berlijnse bevolking, die door die 
muur in twee genetisch identieke popula-
ties werd opgedeeld, werden tijdens WO II 

blootgesteld aan andere allergenen. In Oost-
Duitsland stonden veel vervuilende fabrieken 
die verantwoordelijk waren voor een slechte 
luchtkwaliteit. Toch kwamen er minder al-
lergieën voor dan in het zuivere Alpengebied 
van West-Duitsland. Contradictorisch? Al-
leen op het eerste gezicht. In Oost-Duitsland 
moesten jonge moeders verplicht na zes we-
ken weer aan het werk en junior werd naar 
de crèche gestuurd, samen met soms wel dui-
zend andere kinderen. Opgroeien tussen an-
dere kinderen verlaagt het risico op astma en 
andere infectieziekten. Dit valt ook duidelijk 
te zien in families met drie of meer kinderen. 
Er wordt dikwijls gezegd dat we te proper zijn 
en dat is juist. Het is gebleken dat kinderen 
die opgroeien in nauw contact met dieren 
(zoals op de boerderij) minder last hebben 
van astma en allergieën. De grootste risi-
cofactor voor het ontwikkelen van astma is 
echter roken en in het bijzonder een rokende 
moeder. 

Voor de patiënten is het helaas al te laat 
en kan de ziekte niet meer genezen worden. 
Zij zijn veroordeeld tot medicatie die vaak 
enorme bijwerkingen heeft. Dankzij onder-
zoek naar de werking van dendritische cellen 
kunnen er in de toekomst gelukkig aange-
paste therapieën ontwikkeld worden die het 
leven van duizenden Belgen kunnen veraan-
genamen. ■

Wil je meer weten over dit en ander on-
derzoek? Word lid van de Facebookgroep 
“Dit is biotech” of “VIB”.
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cultuur
agenda

door Yana Morren

Van het weekje niets doen blijft niets meer 
over, buiten misschien wat vage herinnerin-
gen, sneeuwvlokjes en après-skimuziek die 
is blijven hangen in je hoofd. Wees niet ge-
treurd, de Gentse cultuurwereld heeft zich 
niet overgegeven aan het weekje nietsdoen. 
Onze theatergangers worden in de watten 
gelegd en kunnen tot en met 1 maart in NT-
Gent gaan luisteren naar een theatrale lezing 
voorgedragen door Bernard Dewulf. Deze 
columnist voor De Standaard, dramaturg 
voor NTGent én stadsdichter van Antwerpen 
leest voor uit zijn bekroonde novelle ‘Kleine 
dagen’. Geen klassiek stuk met een happy end, 
wel een andere kijk op onze wereld met een 
passie voor het alledaagse. 

Boekliefhebbers en andere geïnteresseer-
den kunnen tussen 20 februari en 23 februari 
voor de vierde keer op rij komen snuffelen en 
luisteren naar tal van interessante auteurs en 
sprekers op Mind the Book in Vooruit. Geen 
saai geleuter, maar actuele thema’s op een ori-
ginele manier vertolkt en uitgediept.  

Op 21 februari stelt de Gentse muziek-
groep MannGold in de Charlatan hun aller-
eerste full album voor. Absoluut geen rustig 
avondje dat je te wachten zal staan, maar in 
ruil krijg je wel een muziekcocktail getrak-
teerd bestaande uit twee drummers, vliegen-
de gitaren, baswerk én acht hoorns. Naast dit 
alles wordt de avond nog compleet gemaakt 
door het swingende Antwerpse collectief 
Condor Gruppe. Zij brengen een ode aan 
de Italiaanse soundtrackmuziek van de jaren 
70.     

en dan noG dit

1/02-7/05: Tussen februari en mei kan je 
terecht in de Film Plateau voor het Congo 
Filmfestival. Al wie dacht dat het jaarlijkse 
filmfestival van Gent al voorbij zou zijn, heeft 
het volledig mis. Er zijn er meerdere in Gent, 
en wat voor eentje deze keer. Verwacht je nu 
niet aan een rode loper en een gigantische re-
ceptie, maar veelal aan een specifiek thema 
waar enkele pareltjes rond straatproblema-
tiek in Kinshasa worden vertoond. 

19/02: For Noah in de Kinkystar: Vijfkop-
pige band brengt pop en melancholiek samen 
in deze Gentse danstent. Het laat je wat den-
ken aan Sigur Rós. En wat nog beter is: het 
kost je geen rotte cent! 

20/02: Dat onze Gentse toptalenten uit 
hun oevers aan het treden zijn, weten we al 
een tijdje. Deze keer waagt de Gentse illus-
trator Musketon zijn kans. Bert Dries, de 

man achter Musketon, werkte onder andere 
samen met Nike en Steve Aoki. Vanaf 20 fe-
bruari kan je het werk van Bert komen be-
wonderen op zijn allereerste exclusieve expo 
in de Aloft in Brussel.

We nemen afscheid van

Gelinkt: de collectie netwerkt (tot 2/03): 
Lieven Daenens, de vertrekkende directeur 
van het Design museum van Gent, creëerde 
zelf voor zijn afscheid een imposante en unie-
ke tentoonstelling van al zijn hoogtepunten 
die hebben plaatsgevonden gedurende zijn 
carrière. Het draait niet uit op een saaie boel 
want hun collectiestukken worden verbon-
den met stukken die van buiten het museum 
komen. Zo krijg je geen dingen te zien die je 
misschien eerder al eens was gaan bekijken, 
maar juist nieuwe creaties met een persoon-
lijk tintje van de oud-directeur zelf. Je kan 
nog op ontdekkingstocht tot 2 maart! ■

musketon niet aanraken aub.
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Tweeduizend jaar 
boeken 

“Classic. A book which people praise and don’t read”, wist Mark Twain ons indertijd te vertellen. 
Dat is wat magertjes en daarom wordt vanaf nu elke week een lezing gehouden over een van de 
grote meesterwerken uit de literatuurgeschiedenis. Enkel het lezen hoeft u nog zelf te doen. 

door Wouter De Rycke

Het komende semester organiseren de 
letterkundigen aan de Blandijn onder de iet-
wat onbescheiden naam ‘Great Books’ elke 
woensdagavond een lezing over klassiekers 
uit de literatuurgeschiedenis. In elf weken 
worden evenzoveel werken besproken, be-
ginnend bij de statige dactylische hexameters 
van de klassieke Griekse en Romeinse epen, 
langsheen de Middelnederlandse listen van 
den vos Reynaerde en de tragische val in de 
waanzin van Hamlet, doorheen het oorlogs-
verscheurde Rusland van Tolstoj en de don-
kere Duitse romantiek, om te eindigen in de 
late negentiende eeuw bij het sociaal bewo-
gen theater van Hendrik Ibsen. Dat is om 
maar enkele van de op het programma staan-
de titels te vermelden. Voor elk wat wils dus. 
Professor Koen De Temmerman organiseert 
mee de lezingenreeks en verklaart de keuze 
voor boeken met een lange geschiedenis ach-

ter zich: “Zowel vanuit een pedagogisch als 
een cultuurhistorisch oogpunt is het belang-
rijk om dergelijke werken te blijven bestude-
ren en door te geven. Het is cultureel erfgoed. 
Zeker in een tijd waarin onderwijs steeds 
vaker gekoppeld wordt aan nuttigheid is het 
belangrijk om het belang en de zinvolheid te 
onderstrepen van de studie van de letteren en 
wijsbegeerte.”

“We hebben dan ook een breed publiek 
voor ogen. Het staat open voor een geïnteres-
seerd lekenpubliek dat gewoon op basis van 
persoonlijke interesse enkele lezingen of de 
hele reeks wil meepikken. Mensen die ooit 
wel eens op school stukken uit de Ilias van 
Homerus of Don Quijote van Cervantes gele-
zen hebben, maar er niet noodzakelijk meer 
professioneel mee bezig zijn. Het is zeker niet 
de bedoeling om een professorenonderonsje 
te organiseren (lacht).”  

literaire 
tradities

De tijdspanne die be-
handeld wordt, beslaat 
meer dan tweeduizend 
jaar en er kunnen maar 
een heel beperkt aantal 
werken uitgekozen wor-
den: “Er was zeker een 
andere selectie mogelijk 
geweest. De uiteindelijke 
lijst is een mengeling van 
persoonlijke voorkeu-
ren en inhoudelijke mo-
tieven, zonder dat we de 
pretentie hebben dat dit 
de enige mogelijke reeks 
‘great books’ is. Het was 
vooral de bedoeling om 
van elke taal een heel inte-
ressant, rijk boek te heb-
ben. We probeerden er 
namelijk voor te zorgen 
dat alle talen uit de nieu-
we vakgroep Letterkunde 

aan bod zullen komen. Tot enkele jaren gele-
den was er voor elke taal aan de faculteit een 
aparte vakgroep. Nu die allemaal versmolten 
zijn tot twee grote vakgroepen Taalkunde en 
Letterkunde, willen we die wat zichtbaar ma-
ken. Maar er is natuurlijk ook een belangrijke 
inhoudelijke motivering. Het zijn allemaal 
klassiekers die elk op hun manier een stem-
pel hebben gedrukt op de literaire tradities. 
In deze lezingenreeks is het de bedoeling 
tekst per tekst na te gaan op welke manieren 
die teksten zo invloedrijk zijn geweest. Hoe 
die werken zijn uitgegroeid tot zogenaamde 
‘great books'. We zullen daarbij voor een ge-
varieerd palet aan methodologische benade-
ringen zorgen doorheen de ganse reeks.”

Een veelgehoorde kritiek op canonlijsten 
is dat het altijd om dezelfde ‘dead white Eu-
ropean males’ gaat: “Dit jaar is het inderdaad 
zo’n lijst, zou je kunnen zeggen. Volgend jaar 
zal het allicht iets anders zijn.  Er worden ook 
enkele vrouwelijke auteurs behandeld en er is 
het plan om een reeks ‘great poems’ te organi-
seren met gelijkaardig opzet. Wellicht zal het 
opnieuw om Europese letterkunde gaan.” 

slaG om ilium

Vorige week woensdag werd aangevan-
gen met een voordracht over de Ilias van 
Homerus, volgens velen het startschot van 
de westerse literatuurgeschiedenis. Profes-
sor Kristoffel Demoen wist op een boeiende, 
soms droog-humoristische toon het publiek 
in anderhalf uur in te leiden tot Homerus’ 
vertelling van tien dagen uit het laatste jaar 
van de belegering van Troje — of Ilium zo-
als het zoveel mooier in het Grieks heet. Dat 
er vraag was naar een dergelijke introductie 
tot de wereldliteratuur, blijkt uit de bezette 
trappen en de ongeplande verplaatsing naar 
een groter auditorium. Daaruit blijkt eens te 
meer dat de klassieken nog springlevend zijn. 
Of zoals een van hen het ooit verwoordde: 
“Exegi monumentum aere perennius.” ■

classy as fuck.
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Lam Gods krijgt 
stevige beurt

Gedurende meer dan vijfhonderd jaar werd het Lam Gods van hot naar her verhuisd. Door de 
Duitsers gestolen tijdens Wereldoorlog II werd het in 1945 in een Oostenrijkse zoutmijn terug-
gevonden. Al die verplaatsingen kwamen dit pareltje van de Vlaamse Primitieven niet ten goede 
en in oktober 2012 startte een grondige restauratie. door Arno Vanhollebeke,

afbeeldingen KIK-IRPA Brussel

De restauratie van het meesterwerk van 
de gebroeders Van Eyck zou tot 2017 moe-
ten duren. De voornaamste objectieven van 
deze restauratie bestaan uit de conservatie 
van het kunstwerk door het verwijderen van 
vergeelde vernislagen — o.a. bij de restaura-
tie in 1951 aangebracht — en het uitvoeren 
van enkele retouches die de esthetische praal 
van het werk meer in de verf moeten zetten. 
Gedurende honderden jaren werd het polyp-
tiek veelvuldig bewerkt en aangepast. Meer-
dere vergeelde vernislagen en verschillende 
overschilderingen belemmeren onze percep-
tie van het originele Lam Gods. Daarenbo-
ven bleek dat de verflagen los kwamen van de 
panelen en dus was een restauratie meer dan 
nodig.

De restauratie wordt uitgevoerd door een 
achttal restaurateurs die verbonden zijn met 
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium (KIK). De restauratiewerken zijn live 
te volgen in het MSK en elke laatste woens-
dag van de maand vindt een ‘ontmoeting 
met de restaurateurs’ plaats waarbij er dui-
ding voorzien wordt omtrent het verloop van 

de werken. Bart Devolder, coördinator van 
het project en zelf restaurateur, verduidelijkt 
hoe de werken verlopen: “Momenteel zitten 
we nog in de eerste van drie fases waarbij we 
de buitenluiken onder handen nemen. Veel 
documentatiewerk, waaronder het nemen 
van röntgenfoto’s en infrarode reflectogram-
men, ging vooraf aan de effectieve restaura-
tiewerken.” Die röntgenfoto’s tonen aan waar 
er beschadigingen aanwezig zijn en met de 
infraroodbeelden kan men de oorspronke-
lijke ondertekeningen van de gebroeders Van 
Eyck bestuderen. Na al dit vooronderzoek 
begon men de panelen te reinigen. “Eerst 
moesten we de panelen afstoffen. Het is on-
gelofelijk hoeveel stof er op die schilderijen 
zat, ondanks het feit dat ze in een beschermd 
omhulsel zitten in de Sint-Baafskathedraal. 
We vonden zelfs enkele initialen in het stof 
getekend”, verduidelijkt Devolder.  

van kaki tot stralend Wit

Na het afstoffen begon men de vernislagen 
te verwijderen. “Het was het ideale moment 

om die vernislagen weg te nemen omdat het 
vernis aan de reeds loszittende verf aan het 
trekken was en er eventueel nog meer scha-
de zou worden aangericht.” Om het vernis te 
verwijderen, maken de restaurateurs gebruik 
van wattenstaafjes die ze in solvente mengsels 
dompelen. Door met de wattenstaafjes zacht 
over het werk te strijken, kan elke vernislaag 
apart oplossen. Voor elke vernislaag wordt 
een specifiek solvent gebruikt. Het resultaat 
is opvallend: de profeet Zacharias ruilt zijn 
vergeelde kaki hermelijnen jas voor een stra-
lend wit exemplaar, Dash kon het niet beter. 
Bovendien komt de driedimensionaliteit van 
het werk beter tot zijn recht dan toen de ver-
nislagen nog aanwezig waren. 

“Door de vernislagen laag per laag te ver-
wijderen kunnen we de restauraties en retou-
ches dateren en op die manier realiseren we 
ons eigen archeologisch onderzoek van het 
Lam Gods”, aldus Devolder. Bij het verwijde-
ren van de vernislagen constateerden de res-
taurateurs dat er verschillende plekken op de 
schilderijen waren die anders waren dan de 
rest. Die oude overschilderingen — die mo-
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gelijk dateren uit de 18de eeuw — worden nu 
via microscopisch scalpelwerk weggenomen. 
Deze retouches werden waarschijnlijk uit-
gevoerd om beschadigingen te maskeren of 
om het werk aan te passen aan tijdsgebonden 
smaakvoorkeuren. “Een andere hypothese 
is dat Van Eyck ook slachtoffer is geworden 
van zijn eigen mythe. Simpele penseelstreken 
van Van Eyck worden vaak moeilijk verteerd 
door kunstcritici: ze werden als onaf beoor-
deeld, iets dat niet past bij een werk van Van 
Eyck. Op dat moment ging men die onvol-
maaktheden verfijnen, maar we veronder-
stellen dus wel dat die simpele penseelstreken 
ook van de hand van Van Eyck afkomstig zijn 
en hij dus mogelijks niet altijd zo complex en 
perfect moet zijn geweest zoals we allen wen-

sen.” De virtuositeit ligt hem vaak in de snel-
le soberheid van Van Eyck die door weinig 
verf een gelaagd beeld weet te creëren. Door 
de overschilderingen weg te nemen komen 
de picturale kwaliteiten van deze Vlaamse 
grootmeesters meer tot hun recht want soms 
zit die pracht en praal verborgen onder ou-
dere retouches. 

enGelenGeduld

Dat het hier voor de restaurateurs om pre-
cisiewerk gaat, behoeft geen betoog. “Per dag 
kunnen we een viertal vierkante centimeter 
herstellen. Het gaat dus traag vooruit, maar 
we maken wel vorderingen”, aldus Devolder. 
De overschilderingen beperken zich ech-
ter niet tot sporadische plekken, vaak zijn 
er grotere vlakken volledig overschilderd. 
“Momenteel zijn we die verschillende over-
schilderingen aan het bekijken want de mo-
gelijkheid bestaat altijd dat er daaronder nog 
meer beschadigingen de kop opsteken. Mid-
den maart komen we dan weer samen met de 
internationale expertencommissie om te be-
spreken wat we zullen doen met die vlakken. 
Verschillende monsters worden nu geanaly-
seerd en dan zien we wel”, volgens Devolder. 
Als er beslist wordt om de overschilderingen 
niet te verwijderen, zullen we vervolgens 
nieuwe röntgenfoto’s nemen vermits het werk 
nu naakt is en men het werk zo nog beter in 
kaart kan brengen.

Vooraleer er geretoucheerd wordt, moe-
ten de restaurateurs de verflaag fixeren. Dit 
fixeren bestaat in het aanbrengen van na-

tuurlijke lijm tussen het houten paneel en de 
oorspronkelijke verflaag opdat het werk be-
ter geconserveerd kan worden gedurende de 
komende eeuwen. Daarna wordt er een tus-
senvernis aangebracht en vervolgens kunnen 
de restaurateurs beginnen met het herstellen 
van de schade. “Het gaat dus vooral om be-
schadigingen die nu duidelijk goed zichtbaar 
zijn aangezien we nu op de originele verflaag 
zitten. We overschilderen het originele werk 
zeker niet: we werken enkel in de lacunes en 
brengen verwijderbare materialen aan — dus 
geen olieverf — zodat het eventueel over een 
zeventigtal jaar weer verwijderd kan worden”, 
verzekert Devolder ons.

GrondiGe restauratie van de 
lijsten

Deze restauratie heeft dus zowel een es-
thetisch als een conserverend doel: enerzijds 
het werk tegen de tijd verdedigen en ander-
zijds de visuele perceptie van het Lam Gods 
nog aangenamer maken voor het publiek. 
Devolder verklaart: “Eens we zo dicht bij de 
oorspronkelijke verflaag gekomen zijn, zou 
het zonde zijn daar geen gebruik van te ma-
ken om enkele beschadigingen te herstellen. 
De schoonheid van de Vlaamse Primitieven 
zit hem trouwens vaak in die heldere kleuren 
en dieptewerking die niet meer zichtbaar was 
door die doffe vernislaag.” 

Retoucheren is echter pas voor een later 
stadium van de restauratie. Globaal gezien 
stelt Devolder ons gerust dat ze op schema 
zitten met de restauratiewerken. “We zitten 
inderdaad op schema, maar we zullen wel 
vier maanden langer bezig zijn aan deze eer-
ste fase. Normaal zouden we de lijsten rond 
de panelen vlug bewerken maar na verder 
onderzoek besloten we deze lijsten ook zorg-
vuldig onder handen te nemen.” Daardoor 
zullen de buitenpanelen niet af zijn tegen ok-
tober 2014 zoals eerder gepland, maar tegen 
januari 2015. Voor de restauratie van de lijs-
ten werd een extra 150.000 euro toegevoegd 
aan het oorspronkelijke budget van 1,26 mil-
joen euro. Dat wordt voorzien door o.a. de 
private sponsor Inbev Baillet-Latour en voor 
80% door de Vlaamse overheid. Zo komt het 
totale budget van de restauratie op 1,4 mil-
joen euro. “We mogen zeker niet klagen over 
het beschikbare budget. De middelen zijn er 
en we proberen er zo goed mogelijk naar te 
handelen, maar als ik het vergelijk met ande-
re landen merk ik toch dat het niet altijd even 
makkelijk is sponsoring te vinden in België, 
in vergelijking met bijvoorbeeld de VS. Een 
breder budget is altijd welkom”, zegt Devol-
der.

Het restaureren van de lijsten bleek ab-
soluut noodzakelijk. Momenteel zijn ze met 
verschillende lagen overschilderd, waardoor 
het polychrome origineel verloren is. “We 
hadden gepland ze snel in orde te brengen, 
maar we hebben dus wat meer tijd gevraagd 
omdat er bijvoorbeeld een kwatrijn te lezen is 
op de lijst dat een referentie bevat naar Hu-
bert Van Eyck waarin gezegd wordt dat niet 
enkel Jan Van Eyck het Lam Gods schilder-
de, maar zijn broer Hubert begon met het 
gigantische retabel. Bovendien vormen de 
lijsten en de schilderijen duidelijk een ge-
heel bij Van Eyck.” Van Eyck speelt ook met 
die aanwezigheid van zijn kaders: zo zien we 
donker geschilderde stukken die duidelijk de 
slagschaduw weergeven van de lijsten. Zowel 
esthetische beweegredenen als cultuurhisto-
rische motieven verantwoorden deze vertra-
ging met andere woorden.

binnenpanelen

De bekendere binnenpanelen van het Lam 
Gods zijn voorlopig nog te bezichtigen in de 
Sint-Baafskathedraal zelf. De bovenste rij pa-
nelen wordt in fase twee onder handen ge-
nomen en de onderste rij panelen wordt als 
laatste bewerkt. Maar wat met de kopie van 
de Rechtvaardige Rechters door Vanderve-
ken dat het oorspronkelijke vermiste paneel 
vervangt? Sowieso zal het werk eruit sprin-
gen eens de restauratie af is. Vanderveken 
baseerde zijn kleurenpalet op de andere pa-
nelen, toen deze echter nog vergeeld waren 
door die vernislagen. Bovendien schilderde 
hij met eiwit, een materiaal dat niet zo goed 
bewaart in de kathedraal. “Men stelde mij 
al voor een eigen kopie te schilderen, maar 
dat zal moeilijk worden”, lacht Devolder het 
voorstel weg. ■

“van eyck moet  

niet altijd zo  

perfect zijn”
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Imperfecte beslissingen

Volgende week spreekt Noreena Hertz in de Vooruit in Gent over hoe we dagelijks meer dan 
tienduizend beslissingen nemen. In haar recentste boek Eyes Wide Open rijkt de vooraanstaan-
de Engelse econome tal van tips aan om in een complexe samenleving vol onzekerheid en met 
een wirwar aan informatie toch tot betere beslissingen te komen. door Tobe Steel, foto Thron Ullberg

Noreena Hertz (46) wordt door onder 
meer The Observer beschouwd als één van 
de meest vooraanstaande linkse denkers ter 
wereld. Ze doceert aan verschillende gerepu-
teerde universiteiten en schreef onder andere 
over kapitalisme in een geglobaliseerde we-
reld, het gevaar van excessieve schulden, ar-
moede en ongelijkheid.

Wat bracht jou er als econome toe een 
boek te schrijven over de psychologie van 
het kiezen?

“Zes jaar geleden kreeg ik zware gezond-
heidsproblemen. In drie maand tijd verloor 
ik ongeveer 13,5 kg. Ik raadpleegde verschil-
lende artsen die allemaal andere diagnoses 
stelden en diverse behandelingen adviseer-
den. Daar ontstond mijn interesse in hoe we 
beslissingen nemen, de gebreken die we daar-
bij vertonen — ook dokters — en vooral de 
vraag: wie moet ik vertrouwen?”

“In deze wereld van massa-informatie en 
extreme complexiteit geloven we te makkelijk 
dat specialisten beter in staat zijn om infor-
matie te verwerken en tot voordeligere beslis-
singen te komen. Daarmee ruilen we onze 
angst voor onzekerheid in voor de illusie van 
zekerheid die experten ons geven.”

Is het niet contradictorisch dat u als ex-
pert besluitvorming komt vertellen dat we 
experten niet blindelings mogen volgen?

“Ik zeg niet dat je mijn advies zomaar moet 
accepteren. Ook ik heb geen glazen bol.”

De Engelse titel van uw boek is Eyes wide 
open, in de Nederlandse vertaling werd dat 
Deze beslissing verandert je leven, en dat 
terwijl u schrijft dat nuances in taal mensen 
een heel andere richting uit kunnen sturen.

“Mijn uitgever vond ‘Ogen wijd open’ niet 
goed klinken in het Nederlands. Hij zal wel 
beter geplaatst zijn dan ik als Engelstalige om 
dat te beoordelen.”

U volgt dus ook soms het advies van ex-
perten?

“Ik zeg niet dat je nooit deskundigen mag 
vertrouwen, maar je moet heel zorgvuldig 
kiezen wiens advies je opvolgt. Je moet raad 
van zogenaamde experten niet negeren, maar 
met een kritische blik zelf beoordelen hoe be-
trouwbaar de informatie is die ze geven.”

tips & tricks

Uw boek staat vol tips en tricks om tot be-
tere besluitvorming te komen. Heeft u daar 
zelf iets aan in uw dagelijkse leven?

“Sinds ik het boek heb geschreven, gebruik 
ik veel van de tips zelf om tot betere beslissin-
gen te komen. Soms plug ik mezelf bijvoor-
beeld voor lange tijd uit van het internet. Ik 
plan momenten om na te denken en probeer 
bewuste keuzes te maken. Door bijvoorbeeld 
bewuster om te gaan met het manipulatieve 
karakter van advertenties heb ik al veel geld 
uitgespaard. Het is belangrijk steeds te be-
seffen dat taal en beeldvorming belangrijke 
sturende effecten kunnen hebben. Je moet 
niet alleen aandacht hebben voor wat gezegd 
wordt, maar ook voor wat mensen net niet 
vermelden.”

U schrijft dat we per dag meer dan tien-
duizend beslissingen nemen. Dat kan toch 
niet steeds weldoordacht gebeuren? We 
zijn dan toch gedwongen ons te beroepen 
op heuristieken en ervaringen uit het ver-
leden? 

“We moeten ook niet iedere triviale keuze 
bewust maken. Dat is niet houdbaar. Of ik nu 
die blauwe of die rode jurk zal kopen, is niet 
van belang en bij zulke keuzes hoef ik dan 
ook niet lang stil te staan. Alleen al over eten 
nemen we dagelijks 227 beslissingen. Het zijn 
de belangrijke beslissingen - die onze carriè-
re, relaties, financiën enzovoort beïnvloeden -  
die we weldoordacht moeten nemen. Voor 
die cruciale beslissingen moeten we de tijd 
nemen en beseffen welke menselijke tekort-
komingen ons besluitvormingsproces beper-
ken.”

Welke tekortkomingen?
“Het is in de huidige tijdsgeest bijvoor-

beeld mainstream om te focussen op al-
les wat in cijfers en grafieken valt samen te 
vatten. Daardoor wordt belangrijke niet-
kwantificeerbare informatie vaak genegeerd. 
Economen die enkel focussen op het BBP en 
economische groei, zien niet langer het to-
taalplaatje. Het BBP vertelt niets over hoe dat 
inkomen gegenereerd en verdeeld wordt.”

Hoe kunnen we onze menselijke onvol-
komenheden bij het nemen van beslissin-
gen overwinnen?

“Het is heel belangrijk onszelf in vraag te 
durven stellen en tegenspraak van anderen te 
dulden. Door ons te omringen met een net-
werk van andersdenkenden kunnen we tot 
creatievere keuzemogelijkheden komen. We 
moeten niet steeds onze eerste ingeving vol-
gen, maar de tijd nemen om andere alterna-
tieven in overweging te nemen.” ■

Donderdag 20 februari spreekt Noreena 
Hertz op het Mind the Book festival in 
de Vooruit. Tickets zijn te verkrijgen via  
www.mindthebook.be
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film

BoekDe staD Der blinDen/zienDen - saramago

the wolf of wall street - scorsese
AV Geld, drugs en seks. Dat zijn de basis-

ingrediënten van de recentste prent van Mar-
tin Scorsese. Jordan Belfort, fenomenaal 
vertolkt door Leonardo DiCaprio, profiteert 
maximaal van de kleine investeerder en leeft 
een — zacht uitgedrukt — exuberant leven. 
In The Wolf of Wall Street, op waargebeurde 
feiten gebaseerd, zien we hoe Jordan de ka-
pitalistische ladder opklimt om er vervolgens 
weer onverbiddelijk vanaf te donderen. Arro-
gant, egoïstisch en gestoord: Leonardo DiCa-
prio vertolkt dit complexe personage alsof de 
rol hem op het lijf geschreven is. Van dwerg-
werpen op het kantoor tot bacchanalen in 
een vliegtuig: geld wordt hier aan werkelijk 
alles gespendeerd. Door als stockbroker spe-

culanten te misleiden en een hoge commissie 
op te strijken, lijkt Jordan Belfort zijn onver-
zadigbare geldzucht te bevredigen. Hij leeft 
om te consumeren en om te ontsnappen aan 
dit aardse leven: allerhande drugs en alcohol 
vormen zijn ontbijt en zijn avondmaal. 

Dat The Wolf of Wall Street vijf Oscarno-
minaties binnenhaalde, is wel degelijk op-
merkelijk gezien het aantal fucks en ontblote 
decolletés. Dat Jordan Belfort eigenlijk een 
miserabel leven leidt en Martin Scorsese dit 
lamentabel bestaan schetst in deze satire, 
speelt zeker een rol. The Wolf of Wall Street is 
dan ook voor interpretatie vatbaar: komisch 
ridicuul tot zielig meelijwekkend, voor beide 
reacties valt wat te zeggen. De scène waarin 

Jordan Belfort zichzelf — danig gedrogeerd 
— naar zijn dure bolide sleept, is schrijnend 
voor de een en hilarisch voor de ander. Deze 
film is zeker het bekijken waard: alleen al voor 
de overtuigende acteerprestaties, de meesle-
pende plot en enkele fantastisch absurde dia-
logen. Jammer genoeg duurt de film iets te 
lang waardoor het laatste halfuur — dat emo-
tioneel zeer sterk is — op de achtergrond ver-
drukt wordt door de erotische uitspattingen 
van de eerste twee uren. Verder valt er weinig 
op de film aan te merken. Zowel dyonisisch 
rampetampen en copieus hallucineren als 
deplorabel ten onder gaan aan economisch 
goed, elke fase van kapitalistische adoratie 
wordt gerepresenteerd: welke prefereert u? ■

tDm Nobelprijswinnaar José Saramago 
is al jaren een gevestigde waarde. Uitgeverij 
Meulenhoff brengt zijn werk opnieuw onder 
de aandacht door deze dubbeluitgave eerder 
dit jaar uit te brengen. Beide boeken draaien 
rond een voor Saramago typerende ‘wat als’-
premisse, respectievelijk: wat als elke inwo-
ner van een stad plotseling blind zou worden, 
en, wat als de meerderheid van die inwoners 
blanco stemt bij de eerstvolgende verkiezin-
gen? Als je in het achterhoofd houdt dat Sa-
ramago een ex-revolutionair en vrij linkse 
rakker was, hoeft het niet te verbazen dat het 
verhaal doorspekt is met maatschappijkritiek 
en de rol van de samenleving niet al te fraai 
wordt afgeschilderd. De mysterieuze blind-
heid wordt snel als epidemie afgeschilderd 
en de slachtoffers in quarantaine geplaatst 
onder militaire bewaking. Tot de situatie on-
houdbaar wordt wanneer — oh ironie — de 
militairen zelf één voor één blind worden. 
Doden vallen, huizen worden geplunderd, 
de stad raakt in verval. Uiteindelijk verdwijnt 

de blindheid in een plotse scène van cathar-
sis. Uiteraard stemt daarna de meerderheid 
blanco: de ziende blinden waren de blinde 
zienden geworden (herkauwt u even voor u 
verder leest). De overheid slaat in paniek en 
vlucht, en faalt om de stemmende minder-
heid te evacueren van de ‘terroristische’ blan-
costemmers, die kalm blijven onder het hele 
gebeuren. Wat zegt u, dit is Orwell light? Inte-
gendeel, Saramago zoomt afwisselend in op 
de psyche van de verschillende personages en 
werkt als een meester detailbeschrijvingen en 
symboliek uit. De blindheid werkt Sarama-
go ook vormelijk uit. Personages en de stad 
blijven naamloos, er is geen historisch kader 
en last but not least gebruikt hij geen punc-
tuatie in zijn dialogen. Saramago vermengt 
onverbiddelijke beschrijving met stream of 
consciousness, wat een bevreemdende indruk 
geeft waar je toch even aan moet wennen. 
Niettemin, SF met een hoger literair gehalte 
vind je zelden. ■



Professoren dienen klacht in 

tegen te domme studenten
Verschillende professoren van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw hebben een klacht 
neergelegd tegen hun studenten. Ze menen dat velen onder hen onterecht geslaagd zijn. Maar 
liefst drie kwart van de studenten heeft een tien. “Dat is niet meer ernstig”, vinden de lesgevers. 

Vorige week woensdag hebben professoren 
verbonden aan de architectuurfaculteit van 
de UGent bij de examencommissie een klacht 
ingediend tegen enkele tientallen geslaagde 
studenten. De docenten vinden het niet 
kunnen dat jaar na jaar opnieuw aanzienlijke 
aantallen studenten voldoende punten 
bijeensprokkelen om in eerste zit voor 
de examens te slagen, zodat ze van een 
lange zomervakantie kunnen genieten. 
“Toen ik de punten zag, dacht ik eerst 
dat er een fout gemaakt was”, vertelt 
professor Stedenbouwkundige Techniek 
Dirk Balzac. “Ik heb nog nooit van 
mijn leven zelf een tien gehaald. En 
dan stel ik vast dat er zekere sujetten 
in mijn les zitten die er een sport van 
maken om elk academiejaar met de 
minst mogelijke hoeveelheid aan inzet 
toch te slagen. Kunt u geloven dat ik 
op de feedback studenten effectief 
hoor klagen dat ze met meer dan een 
veertien op twintig geslaagd zijn? Een 
teken dat ze te weinig tijd doorgebracht 
hebben op café of in bed met hun lief 
en kostbare tijd van hun jeugd hebben 
verspild aan cursusmateriaal. (pauze) 
Ik heb twintig jaar van mijn leven aan 
dat vakgebied gespendeerd. Twintig 
jaar. Probeert u zich dat eens voor te 
stellen. Twintig jaar doorgebracht in 
mijn studeerkamer. Twintig jaar papers 
gelezen. Twintig jaar wetenschappelijke 
congressen bijgewoond en in deprimerende 
hotelkamers als een kind zitten huilen na 
onbevredigende geslachtsgemeenschap met 
de enige aanwezige vrouw waar half het 

auditorium achteraan zat. Dat alles als offer 
aan het altaar van de academische wetenschap. 
Van de menselijke vooruitgang. Om dan die 
kennis op een uitdagende en intellectueel 
prikkelende wijze door te kunnen geven aan 
een geïnteresseerde nieuwe jonge garde. Enfin. 

Dat is de theorie. Na twee decennia ervaring 
ben ik intussen tot het besef gekomen dat die 
nogal van de praktijk kan verschillen. (Lange 
pauze) Weet u dat ik op mijn veertigste nog 
steeds bij mijn moeder woonde?” 

pandapunten

Omdat zoveel professoren van zich lieten 
horen, werd beslist dat wie nog voor de zomer 
en de tweede zit eens van de grond wil gaan, 
zich kan inschrijven voor de online dating 

die intern binnen de interuniversitaire 
samenwerking wordt georganiseerd. 
“De professoren verzamelen doorheen 
het jaar heel wat pandapunten en we 
moeten hen de kans geven om dat 
stilaan af te bouwen”, zegt Wilhelmina 
Spleet, vicedecaan en voorzitter van de 
examencommissie. “Daarom werken 
we aan een oplossing voor  deze 
situatie, maar tegelijkertijd zullen de 
professoren ooit wel de zelfzekerheid 
moeten hebben om met het feit te 
leren omgaan dat niet iedereen een 
natte broek krijgt van de ingenieuze 
verwijzingen naar verdere literatuur 
omtrent de betonkundige technieken 
in de laatmiddeleeuwse architectuur 
van Oost-Moravië.” Niet iedereen gaat 
evenwel akkoord. Docent Bouwfysica 
Fabrice Baerdewyf meent dat zulke 
oplossing slechts het symptoom 
bestrijdt, maar niet het onderliggende 
attitudeprobleem: “Kijk, zoals ik het 
zie, zitten we met een fundamentele 
dichotomie tussen de student die met 
zijn studie vooral een diploma, een 

Audi A8 en een heet lief wil bekomen, en 
anderzijds de prof die zijn maagdelijkheid tot 
na zijn tweede doctoraat aan Oxford intact 
heeft weten te houden en zich elke nacht in 
slaap weent.” ■

door Wouter De Rycke



door Lorenz Kempeneers

door Michiel Geldof en Wouter De Rycke, 

origineel E.P. Jacobs.
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 DE GSR IS DE OFFICIËLE ORGANISATOR VAN DE STUDENTEN VERKIEZINGEN EN 
BIEDT ELKE KANDIDAAT DEZELFDE ONDERSTEUNING. 
DE GENTSE STUDENTENRAAD IS JOUW STEM AAN DE UGENT! 

studentenverkiezingen

– Meer info? gsr.ugent.be of mail naar participatie@gsr.ugent. be –

–  Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraad –

Stel je kandidaat!  
31 maart 2014 - 4 april 2014

wees de stem van 

jouw faculteit

 Stem!  
5 mei 2014 - 9 mei 2014


