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De tafel is opgemaakt en de spelers zit-
ten klaar. De kaarten worden nog even 
goed geschud. De laatste grondige her-
verdeling ervan werd doorgevoerd op een 
warme zondagnamiddag in mei. De ver-
schillende partijen hebben daar weet van 
en kijken elkaar voor de laatste keer nog 
eens diep in de ogen. Hier komt men niet 
ongehavend uit. Dit is een spel die bakens 
zal verschuiven en krijtlijnen moet vast-
leggen. Wezenlijke veranderingen zullen 
doorgevoerd worden op alle tafels in de 
vele Vlaamse huizen. De belanghebben-
den in het spel zijn de overheid, de hogere 
onderwijsinstellingen en de studenten, of  
beter, hun vertegenwoordigers. Ze zitten 
klaar, vast geriemd 
om te doen what 
needs to be done.

Maar niet al-
les is wat het lijkt. 
Het ongemeen har-
de spel blijkt een 
speler te tellen die 
naast zijn eigen 
rol ook die van croupier beoefent. Regels 
vastleggen is haar natuurlijke habitat, een 
taak die zij in het verleden bijzonder goed 
leek te vervullen. Ze kiende op voorhand 
een onverbiddelijke machtspolitieke stra-
tegie van divide et impera uit. Die lijkt te 
werken. De overheid kent de zwaktes van 
haar tegenstanders en lijkt van daaruit nu 
te ageren. Niets eenvoudiger te bespelen 
dan een verdeeld middenveld.

De andere speler, de instellingen, dra-
gen hun waarden hoog in het vaandel. 
Verzekeren van democratische toegang 
tot het onderwijs en het afleveren van 
een optimale kwaliteit ervan zien zij als 
hun centrale doelstelling. Dit verdedigen 
hangt echter af  van het politieke klimaat 
waarin ze vertoeven. Ze leven al jaren 
met het mes op de keel. Door een onde-

rindexatie en een budgettair pad dat het 
aantal inschrijvingen niet volgde, moeten 
ze nu teren op hun reserves. De een al wat 
meer dan de ander. Zwakke kaarten en een 
intern verdeelde groep bezorgen hen een 
benadeelde positie.

De derde partij, de studentenvertegen-
woordiging, wierp zich slechts een aantal 
decennia geleden op als medespeler en 
heeft zijn positie enkel en alleen aan zich-
zelf  te danken. Doordat men meespeelt op 
hoog niveau moet men zich daardoor wel 
in min of  meerdere mate houden aan de 
heersende groepsconsensus. Bij elke afwij-
king daarvan wordt ze mogelijks bestraft 
door de andere twee. De kracht van pro-

test zou zo reper-
cussies kunnen 
hebben op hun 
onderhandelings-
positie. Maar net 
de eenvoudige 
kracht van het 
getal maakt hen 
mogelijks tot de 

sterkste actor van hun drieën. Een kracht 
die recentelijk echter steeds meer wordt 
geassocieerd met verroest conservatisme 
en bijgevolg anti-productief  beleid.

Kortom, het maakt de overheid tot 
heerser van het spel. In de ene groep ko-
men de strubbelingen er door de onder-
gefinancierde instellingen gecombineerd 
met de politiek van individuele verant-
woordelijkheid. In de andere groep leidt 
de geïnstitutionaliseerde studentenverte-
genwoordiging tot een verregaande vorm 
van pragmatisme. Een stoel aan de tafel is 
beter dan een stem op de straat. En de stu-
dent zelf ? Die betaalt hoogstwaarschijn-
lijk het gelag. Al lijkt de Koekenrevolutie 
voor het eerst sinds lang een ware ver-
nieuwing in het denken. ■

“Niets is eenvoudiger 
te bespelen dan een ver-

deeld middenveld”

Heeft een grote mond
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KORT

ml Ik lig er verlaten bij. Waarom lig ik 
hier eigenlijk nog? Geen ziel die mij be-
zoekt, laat staan nog maar durft denken 
aan de laatste keer dat we elkaar tegen-
kwamen. “Ach, het hoort er nu eenmaal 
bij”, hoor ik vaak. Ze hebben een punt. Ik 
overbrug het weekend dan maar mijme-
rend over wat er zich rondom mij zal af-
spelen de volgende dagen.

Op 22 september in de Porterhouse 
bijvoorbeeld. Chemica geeft daar een ope-
ningsvat. Bezwete lijven die zich een weg 
richting tapkraan kronkelen, op zoek naar 
een pint bier. Je weet hoe dat gaat: zeg 
een student dat iets gratis is en hij zou er 
ironisch genoeg haast zijn leven voor ge-
ven. Een paar uurtjes later is het al aan de 
Vlaamse Technische Kring met hun ope-

ningsgoliarde. Evenveel zweet, evenveel 
bier, zo mogelijk nog meer sfeer.

Op 24 september is het tijd om het 
nieuwe vlees in de kuip eens te keuren tij-
dens Student Kick-off. Dé start van het 
nieuwe feestjaar. Of  dat is toch wat ze ons 
willen doen geloven. Als je er nog niet ge-
weest bent, ga dan vooral zelf  oordelen. 
Probeer niet vertrappeld te worden en 
organiseer een pre-drink: Nicole en Hugo 
missen hun effect in nuchtere toestand.

Pas op, ik hoor soms van de buren dat 
het niet altijd om ter zatst hoeft te zijn. 
Op 25 september organiseert de Gentse 
Biologische Kring een stadswandeling. 
Geef  toe, zo erg is een  wandeling door 
het wonderlijk schone Gent nog niet. En 
op 30 september stelt het Gents Uni-
versitair Koor zijn deuren open voor een 
open repetitie. Voilà, wie erin slaagt zich 
langsheen zweterige dansvloeren, geurige 
toiletten en potten kokend vet vol gouden 
satés te manoeuvreren, vindt soms een ac-
tiviteit waar al eens een colaatje of  water-
tje kan gedegusteerd worden. Zelfs ik vind 
dat dat moet kunnen.

Ik zou echter mezelf  niet zijn als ik je 
niet zou waarschuwen voor het volgende: 
te veel ernst fnuikt het leven. Kom dus af  
en toe nog maar eens langs. We hebben 
hier muziek, pintjes en frieten. Ja, ze heb-
ben hier zelfs Grey Goose voor als papa 
een extra centje heeft toegestopt.

De mannen en vrouwen van Denta-
lia laten dat zich duidelijk geen twee keer 
zeggen. Op 1 oktober houden ze een ope-
ningscantus. Bij de Vlaamse Geschied-
kundige Kring hebben ze het ook niet 
verkeerd begrepen met hun Bierbowl op 
2 oktober. Sport en spel met sloten bier 
en amicaliteit, daarvoor zet ik graag mijn 
deuren open. Moeders mooiste zijn, is hier 
ook zeker geen vereiste voor een geweldi-
ge avond. op 2 oktober brengt de Brugse 
Universitaire Kring het zeetje naar Gent 
met troela Beach.

Ik verheug mij al op maandag. Ik heb 
jullie gemist, trouwe studenten.

Tot dan,
De Overpoort. ■

door Maxim Lippeveld
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ON THE ORIGIN OF

Feesten in Gent

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: de Gentse Feesten. door Aaricia Lambrigts

We mogen ze vol trots rekenen onder 
de grootste volksfeesten van Europa. Ja, 
de gentse feesten zijn de gelijke van ok-
toberfest en ander grootschalig volksver-
tier.

Wie had dat gedacht? Maar dat laatste 
is ook waar het uiteindelijk om draait. Het 
is een volksfeest. Het was de 
bedoeling om het volk aan het 
feesten te krijgen. En liefst al-
lemaal op één dag, zodat ze de 
dag erna weer aan het werk 
konden gaan.

Arbeiders in de pAs lA-
ten lopen

We schrijven anno 1843. 
Het Gentse stadsbestuur en de 
rijke industriëlen zochten een 
oplossing voor de verschillen-
de volksfeestjes die in de stad 
gegeven werden en de arbei-
ders op maandag van hun werk 
hielden. En dat op verschil-
lende momenten natuurlijk. 
De mensen konden elke week 
wel ergens heen om de bloeme-
tjes buiten te zetten. Vergelijk het met de 
buurtfeesten van nu, die als paddestoelen 
uit de grond schieten en hele stadsdelen 
bezetten. Maar we vermoeden dat er toen 
geen subsidies aan te pas kwamen.

Zo ontstond de Algemene Kermis. 
Deze werd gehouden op de site van de 
huidige flanders expo. Het was louter 
volksvertier. De industriëlen die voorstan-
der van deze kermis waren, hielden zich 
ondertussen bezig met de paardenkoers. 
En zo bleef  er meer tijd over voor de ar-
beiders om te gaan werken, want nu waren 
ze minder afwezig op maandag. 

Begin twintigste eeuw werd het volks-
feest dan naar het centrum verhuisd. Daar 
konden de mensen van de ene kant van de 
Kouter naar het aristocratische ‘Bal Popu-
lair’ kijken. Maar al snel wist het ‘gewone’ 
volk hier een stevig feestje van te maken.

een feest voor iedereen

De grote oorlogen van de twintigste 
eeuw maakten een einde aan de popula-
riteit van het volksvertier. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd het voornamelijk ge-
dragen door een aantal volkszangers en na 
de tweede bleek er nog weinig interesse te 
zijn voor het Gentse feest.

In de jaren zestig van vorige eeuw wis-
ten enkele kunstenaars in café Het tref-
punt nieuw leven in de Gentse Feesten te 
blazen. Ze gebruiken satire om de rijke be-

volking te hekelen. Zo groeide het lang-
zaam terug uit tot een volksgebeuren.

In de jaren daarna kwam er steeds meer 
belangstelling, en cafés en andere instel-
lingen wilden hier graag aan mee doen. Zo 
opportunistisch waren ze wel. Door deel te 
nemen aan het feestgebeuren groeide zo-

wel het feest als de hoeveel-
heid mensen. Bier en pensen 
vloeiden rijkelijk.

Het imago werd in de 
jaren 90 bijgeschaafd door 
meer nadruk op cultuur 
te leggen. En zo kwam er 
opnieuw meer elan op de 
Gentse Feesten om uit te 
groeien en verschillend volk 
aan te trekken.

En die feesten bestaan uit 
heel wat ‘attracties’. Jong 
volk mag de handen uit de 
mouwen steken. Zoals dit 
jaar, toen ze een kartonnen 
replica van de Sint-Niklaas-
kerk in elkaar zetten. Toe-
gegeven, de regen strooide 
roet in het eten, maar toch, 
men was bezig geweest.

Jonge groepen krijgen een kans, maar 
ook klassiek mag mee doen in de Konink-
lijke Academie voor Taal- en Letterkunde. 
Je kunt zelfs rondleidingen verwachten 
zoals in de Vooruit. Waar gaat dat heen?!

Zelfs over tuinieren kan je wat leren 
terwijl je feest, zoals in de Green Bastards 
Garden.

Wat we vooral van de Gentse Feesten 
moeten onthouden? Een enorm feest voor 
iedereen.■
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Toen geert Bourgeois (N-VA) op 25 
juli het Vlaams regeerakkoord goedge-
keurd zag door het parlement, daverde het 
Vlaamse hoger onderwijs op zijn grond-
vesten. De Morgen pakte die ochtend uit 
met het nieuws dat de nieuwe regering een 
inschrijvingsgeld van 1.072 euro accepta-
bel vond. Rectoren, docenten, onderwijs-
specialisten en de studenten reageerden 
massaal. Nu — bijna twee maand later 
— blijkt dat de studenten lang niet vol-
doende bij het overleg betrokken werden. 
Bram roelant, voorzitter van de VVS, en 
Jelle Heyvaert, kersvers voorzitter van 

de Gentse Studentenraad (GSR), reageren 
ontzet. 

Wat denken jullie van de aangekon-
digde besparingen?

roelant: “Alle 23 Vlaamse studenten-
raden zijn formeel gekant tegen de bespa-
ringen. We zijn verontwaardigd door de 
vooropgestelde plannen en zullen duide-
lijk maken aan de minister van Onderwijs 
Crevits (CD&V), aan de samenleving en 
aan onze medestudenten dat we niet met 
onze toekomst willen laten spelen. We ei-
sen al jarenlang dat er nog meer en beter 

geïnvesteerd kan en moet worden in kwa-
liteitsvol, democratisch onderwijs; en dat 
dreigt nu niet te gebeuren. Dan moeten 
wij reageren, daarom organiseren we een 
nationale betoging op 2 oktober te Brus-
sel. Dit is onaanvaardbaar.”

omdat jullie aan de onderhande-
lingstafel niet gehoord worden?

Heyvaert: “Tot nu toe werd er zeer wei-
nig informatie verstrekt. We weten niet 
exact waar de minister naar toe wil gaan, 
maar de richting wordt steeds duidelijker. 
Het is tijd om te reageren.” 

Alea iacta est. Na weken van relatieve stilte, laat de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) van 
zich horen. De aangekondigde besparingen van Bourgeois I zullen niet aanvaard worden. “De 
instellingen staan met hun rug tegen de muur, de kwaliteit van ons hoger onderwijs ligt onder 
vuur.” door Arno Vanhollebeke en Frédéric Piccavet

Rien ne va plus?
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roelant: “We hadden al eerder een con-
structief  overleg met de minister. Want laat 
het duidelijk zijn, we zijn niet volledig tegen 
het beleid van minister Crevits gekant. In 
sommige zaken kunnen we elkaar zeker vin-
den, kijk maar naar de oriënteringskwestie. 
Maar wat betreft de financiering en de bespa-
ringen, zitten we niet op dezelfde golflengte. 
Bovendien zijn we de voorbije veertien dagen 
niet altijd actief  bij het overleg betrokken ge-
weest. Dat zien we als een ondermijning van 
het participatiemodel. Maar niet alleen door 
minister Crevits, ook de onderwijsinstellin-
gen zelf  betrokken ons niet bij het overleg. 
Beide partijen hebben ons ondertussen wel 
gegarandeerd dat dit niet meer zal voorval-
len.

Heyvaert: “Het overleg met de rectoren 
vond recent plaats; maar dat bleef  voorlo-
pig zeer beperkt. Zoals blijkt op het volledige 
Vlaamse niveau zijn wij hierin geen uitzon-
dering.”

maar door een betoging te organiseren 
lijkt het alsof  jullie nog steeds niet over-
tuigd zijn van jullie onderhandelingsposi-
tie?

roelant: “Het discours dat momenteel 
overheerst, waarbij het vanzelfsprekend is 
om te besparen op hoger onderwijs, willen wij 
doorbreken. Via een nationale manifestatie 
kunnen we aantonen wat de gevolgen kunnen 
zijn van die besparingen. In 2008 had een in-
stelling nog 8.600 euro budget per student, in 
2013 was dat nog maar 7.300 euro. Er wordt 
al jaren bespaard op hoger onderwijs, daar-
voor komen we ook al twee jaar op straat. Als 
je nu voorstelt om nog verder te gaan bespa-

ONDERWIJSRien ne va plus?
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ren ondergraaf  je het hoger onderwijs en 
de toekomst van onze samenleving.”

procrAstinAtie  

men kijkt te veel naar de korte ter-
mijn? 

roelant: “Weigeren grondig te inves-
teren in hoger onderwijs is nefast voor je 
economie. En die gevolgen zullen binnen 
twintig jaar wel voelbaar zijn. Ofwel zul-
len er te weinig hoogopgeleiden zijn, wat 
cruciaal is in onze Vlaamse kennisecono-
mie, ofwel zal de kwaliteit van je hoger 
onderwijs drastisch gedaald zijn. Op het 
moment dat je een stap vooruit moet zet-
ten, zet je er een achteruit.”

Heyvaert: “Op de lange termijn betaal 
je veelvuldig de rekening. Deze regering 
presenteert zich als de regering die doet 
wat ze moet doen en die durft besparen 
om de toekomst een kans te geven, maar 
eigenlijk verschuiven ze de rekening door 
naar de volgende generatie.” 

Worden jullie voldoende gerugge-
steund door de universiteiten en de ho-
gescholen?

roelant: “Het staat vast dat er over 
de hele legislatuur meer dan 200 miljoen 
euro moet bespaard worden. De instellin-
gen moeten hun begroting doen kloppen 
en dat gat moet met iets opgevuld wor-
den.”

met de opbrengsten door een hoger 
inschrijvingsgeld?

roelant: “Als het inschrijvingsgeld 
verhoogd wordt tot ongeveer 1.100 à 
1.200 euro, dan kan dit gebrek aan inkom-
sten slechts voor een deel gecompenseerd 
worden. De enige logische conclusie vol-
gens ons is dat er te veel bespaard zal wor-
den op onderwijs.” 

en leggen de instellingen zich vol-
gens jullie neer bij die conclusie?

Heyvaert: “Dat zou ik niet meteen dur-
ven stellen. Rector de Paepe gaf  meer-

maals expliciet mee dat ze zich verzet te-
gen een verhoging van het inschrijvings-
geld.”

roelant: “Alle rectoren zijn tegen de 
besparingen. Maar als die toch moeten 
gebeuren, dan moet er gesnoeid worden 
waar dat eigenlijk niet meer kan.”

Geen studieleninG

Is een verhoging van het inschrij-
vingsgeld nog te vermijden?

Heyvaert: “Ja. Tuurlijk, waarom niet? 
Mocht het niet zo zijn, waar zijn we nog 
mee bezig? Natuurlijk vinden wij dat.”

Zijn jullie tegen de democratische 
beslissingen van een meerderheid?

roelant: “Een regering, die altijd door 
een meerderheid wordt gestemd, krijgt 
meerdere keren in een legislatuur van de 
samenleving, de wind van voren. Wij ge-
ven in dit dossier als studenten de rege-
ring de wind van voren. En het is aan de 
samenleving om mee te bepalen in welke 
mate ze aansluit.”

Behoort een studielening aangaan 
tot de mogelijkheden om zo de nefas-

te effecten van een verhoogd inschrij-
vingsgeld tegen te gaan?

Heyvaert: “Gelukkig ziet momenteel 
niemand aan de onderhandelingstafel het 
nut in van studieleningen.”

roelant: “Laat mij ook stellen dat er 
niets ondemocratischer is dan studielenin-
gen. Het is schone schijn. Niets meer dan 
dat.”

en wat met de uitbreiding van het 
beurssysteem? Zoals de Vlaamse rege-
ring zelf  ook oppert.

Heyvaert: “Ons huidig beurssysteem 
bevat eigenlijk al heel wat problemen. De 
stevigste schouders dragen lang niet de 
zwaarste lasten. Het beurssysteem zou 
heel drastisch aangepast moeten wor-
den. En daar is simpelweg geen financiële 
ruimte meer voor.”

Piekens troef

Concreet, welke stappen onderne-
men jullie?

Heyvaert: “In Gent werd vrijdag al door 
een van de stuvers een speech gehouden 
met een duidelijke mening. Alle aanwezige 
stuvers droegen het schoppen-symbool.”

roelant: “Met die schoppen willen we 
zeggen dat de politici niet met onze toe-
komst mogen spelen. Dat symbool zal 
vanaf  nu gebruikt worden door alle stu-
dentenraden en door alle studenten die 
democratisch en kwaliteitsvol onderwijs 
verdedigen. We zullen dit ook verspreiden 
met een zekere knipoog naar festivalband-
jes. “

en wat met de nationale manifesta-
tie?

roelant: “Op 2 oktober zullen we van-
uit alle studentensteden, vanuit alle ho-
gescholen — van de Kempen tot Kortrijk 
— naar onze hoofdstad trekken. Geen les-
sen, het enige dat dan telt is het bescher-
men van het hoger onderwijs.”

maar niet alle studenten (zie kader-
stuk) volgen diezelfde gedachtegang?

roelant: “Onze mening is zeer duide-
lijk. Op 2 oktober zijn wij allemaal studen-
ten. Wat de persoonlijke achtergrond ook 
is. Wat ook je politieke kleur is, wat ook 
je politieke banden zijn, we gaan er allen 
heen in het algemeen belang van de stu-
dent.” ■

ONDERWIJS

"Dit is niet besparen op 
de toekomst. Dit is de re-

kening doorschuiven."

www.scHamPer.UGent.be8          scHamPer 543 UGent



ONDERWIJS

De kwaliteit van de Gentse koten

Het is een eeuwigdurende affaire in 
een studentenstad: toenemende aantal-
len studenten moeten degelijke huisves-
ting vinden op een huisvestingsmarkt die 
niet steeds kan volgen. Stad Gent beweert 
evenwel dat er steeds voldoende koten zijn 
voor haar studentenpopulatie, wat correct 
is. Zo waren er op 12 september nog 252 
beschikbaar op Kot@Gent. Niettemin zijn 
deze eerder van een lage kwaliteit of  zijn 
de huurprijzen hoger dan gemiddeld. De 
kwaliteit van koten is dan ook vaak het 
slachtoffer van een toenemende druk op 
de kotenmarkt. Verder heeft de stad Gent 
slechts vier à vijf  controleurs voor koten. 
Dit aantal is weliswaar in de laatste jaren 
toegenomen maar het blijft weinig gezien 
er rond de 30.000 kotstudenten in Gent 
verblijven.

studenten versus Gezinnen

Veel studenten zoeken dan ook hun 
heil op de private huurmarkt. Deze biedt 
hen vaak meer flexibiliteit, naast een be-
tere prijs en een hogere kwaliteit. Volgens 
een studie van Kot@Gent uit 2010 zouden 
circa zevenduizend studenten gewone ap-
partementen of  gezinswoningen huren. 
Dit is echter illegaal en volgens stad Gent 
worden zo gezinnen uit de reguliere huur-
markt weggeduwd. Een belangrijk punt 
van een nieuw studentenhuisvestings-
plan, dat op 21 en 22 september gestemd 
zal worden door de gemeenteraad, is dan 
ook het weghouden van studenten uit de 
private markt.

Dit moet gebeuren door meer gediversi-
fieerde en betere huisvesting aan te bieden. 
Bijvoorbeeld door samenwonen mogelijk 
te maken op kot of  door studenten te laten 
inwonen bij gezinnen. De vraag blijft ech-
ter wat er gedaan zal worden om blijven-
de problemen rond kwaliteit te verhelpen, 
Eén van de voornaamste redenen waarom 

studenten naar de private markt gaan. 
Daarnaast is het nog steeds onduidelijk 
hoe zevenduizend studenten van de private 
naar de kotenmarkt overgeheveld moeten 
worden zonder grote problemen met stij-
gende prijzen, dalende kwaliteit, of  zelfs 
tekorten aan koten te veroorzaken. 

niet vAn de ene dAG op de 
Andere

Schepen van Stadsontwikkeling, Wo-
nen en Openbaar Groen tom Balthazar 
benadrukt dat deze overheveling “niet van 
de ene dag op de andere” zal gebeuren. 
Verder geeft hij toe dat verwijzingen in het 
plan naar kwaliteit “spaars” zijn, maar dat 
het aantal controleurs in de komende ja-
ren gradueel opgedreven zal worden. Tot 
slot zijn er voorzieningen in het plan om 

de capaciteit van de studentenhuisvesting 
te vergroten.

Een sociale provisie binnen dit plan, 
waarbij de stad Gent aan verhuurders zou 
opleggen om minstens 20% van de koten 
aan een verminderd tarief  aan te bieden, 
werd eerder al als ongrondwettelijk ver-
klaard. Een vervangende maatregel is er 
volgens schepen Balthazar op dit moment 
niet. Wel zouden de universiteit en hoge-
scholen deze maatregel kunnen opleggen 
aan koten gebouwd op gronden die eigen-
dom zijn van hen. Daarnaast zijn zowel de 
stad Gent als de afdeling studentenhuis-
vesting van de UGent voorstander van een 
kwaliteitslabel voor koten en van de ver-
plichting dat verhuurders die adverteren 
op kot@Gent automatisch een conformi-
teitsattest moeten kunnen voorleggen. ■

Het begin van het academiejaar staat weer voor de deur. Wat naast een (prettig) weerzien met 
medestudenten, proffen en je cursussen ook de terugkeer van een aanslepend Gents probleem 
betekent: de kotenproblematiek. door Tom Cassauwers
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ACHTERKLAP

Coaching & Diversiteit
Binnenkort iedereen mentor/mentee?

Ondanks de besparingsplannen van Vlaamse gemeenschapsregering-Bourgeois I, maakt de 
UGent middelen vrij om het keuzevak Coaching en Diversiteit uit te breiden van vier naar zes 
faculteiten. Maar wat houdt dat keuzevak precies in?

door Laura Massa en Jonas De Schaut

Het concept is simpel: een oudere-
jaarsstudent (mentor) probeert een so-
ciaal kwetsbare nieuwkomer (mentee) 
heelhuids door het eerste jaar aan de 
unief  te loodsen. Ondertussen leert 
een ouderejaarsstudent hoe hij die jon-
gere studenten moet coachen.    Het 
idee ontstond uit een succesvol project 
waarbij studenten uit hogere jaren op 
vrijwillige basis (studie)hulp aan eer-
stejaarsstudenten gaven. 

Vandaar het engagement van de 
UGent en de beleidscel Diversiteit en 
Gender om die ouderejaarsstudenten 
met professionele begeleiding te om-
ringen, binnen het kader van een ‘echt’ 
vak dat — niet onbelangrijk — drie 
studiepunten waard is. Naast de vier 
faculteiten (Rechtsgeleerdheid, Lette-
ren en Wijsbegeerte, Economie en Be-
drijfskunde, Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur) waarin het vak vorig 
jaar reeds werd onderwezen, kun je nu 
ook terecht bij de faculteiten Politieke 
& Sociale Wetenschappen en Psycho-
logie & Pedagogische Wetenschappen. 
Vanaf  academiejaar 2014-2015 wordt 
het keuzevak universiteitsbreed. Coa-
ching & Diversiteit geeft de mentors 
een theoretische basis, waarmee direct 
in de praktijk aan de slag gegaan kan 
worden.

Naast de vele diversiteitsprojecten 
die de universiteit al ondersteunt, blijft 
de nood blijkbaar hoog om kansen-
groepen te stimuleren in hun stap naar 
hoger onderwijs. Dit kunnen o.a. stu-
denten zijn met een functiebeperking, 
een emigratieverleden of  faalangst. 

Projectmedewerkers van de beleids-
cel Diversiteit en Gender guillaume 
tuytschaever en  Sünbül Karakaya 
beklemtonen dat het vak — naast aca-
demische kennis — vooral een unieke 
kans biedt om interpersoonlijke vaar-
digheden te leren ontwikkelen. Zo 
wordt er verwacht dat je regelmatig 
afspreekt met je mentee en deze in 
de breedste zin van het woord kennis 
laat maken met de universiteit en wat 
daarbuiten valt. Coaching en diversi-
teit is dus ook meer dan het peter- en 
meterschap zoals dat door de studen-
tenverenigingen georganiseerd wordt. 
Zo houdt de mentor een logboek bij 
en wordt er geëvalueerd door middel 
van een portfolio waarbij gereflecteerd 
wordt over het hele begeleidingspro-
ces. Anderzijds wordt verwacht dat de 
mentee na één academiejaar voldoende 
gewapend is om de volgende jaren op 
eigen benen te staan. “Het sleutelbegrip 
voor het hele project is ‘zelfregulerend 
leren’,” klinkt het bij de cel Diversiteit 
en Gender, “er kunnen uiteraard blij-
vende vriendschappen ontstaan, maar 
de professionele begeleiding is beperkt 
tot één academiejaar.”  

Wie zich geroepen voelt om een eer-
stejaarsstudent onder zijn vleugels te 
nemen, gaat best eens luisteren op de 
infosessie op 30 september in de facul-
teit Ingenieurswetenschappen. De ses-
sie voor mentees die een mentor zoeken 
vindt plaats op 2 oktober. Meer infor-
matie is beschikbaar op de website van 
de UGent (doorklikken naar Diversi-
teit & Gender). ■

T.J. De resultaten van onze korte rond-
vraag bij de politieke studentenverenigin-
gen (p. 7) over de besparingen in het hoger 
onderwijs leverden weinig verrassende 
resultaten op. De rechtse tak van de stu-
dentenpopulatie bleek voor bezuinigingen 
te zijn, de rest tegen. Opvallende uitzon-
dering waren de Christendemocratische 
Studenten (CDS). Die kunnen zich niet 
vinden in de besparingen van de nochtans 
Christendemocratische minister van On-
derwijs Hilde Crevits (CD&V). 

Nog meer nieuws over Hilde van de 
tsjeven: de slogan die haar website siert, is 
een citaat van thierry du Bois: “Zij die 
klagen over putten in de weg, klagen ook 
als er gewerkt wordt omdat ze dan in de 
file staan.” Dat is mogelijk een nogal slecht 
gekozen citaat, want onze huidige Vlaam-
se minister van Onderwijs was in de vo-
rige regering, u raadt het al, minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken.

De onderwijsminister haar website ver-
toont trouwens nog meer lacunes. Zo is 
haar agenda de komende weken volgens 
haar webstek compleet leeg en dat terwijl 
ze tegen Schamper meermaals beweerde 
dat ze het momenteel veel te druk had voor 
een interview. Ook volgens haar website 
trekt Hilde regelmatig naar het Torhoutse 
Groenhovebos voor een loopje. Misschien 
moet  de redactie haar loopschoenen maar 
eens van onder het stof  halen om een ont-
moeting te forceren... ■
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Op avontuur in Zuid-Korea
Op 1 september kreeg de UGent er een kleine zus bij: de Ghent University Global Campus (GUGC), 
gelegen in de Zuid-Koreaanse stad Incheon. Hiermee wil Zuid-Korea de braindrain tegengaan 
en creëert de UGent een afzetmarkt voor haar postdocs.

Vijf  jaar geleden werd de UGent gecon-
tacteerd door de Zuid-Koreaanse overheid 
met de vraag een samenwerking op poten 
te zetten: zij zouden gedurende vijf  jaar 
voor het geld zorgen, wij voor de know-
how. Na een ruime studieperiode stapte 
onze alma mater in het project. Volgens 
professor Kristiaan Versluys, directeur 
van de Directie Onderwijsaangelegenhe-
den, zijn de voordelen legio: “Eerst creë-
ren we een aantal posities voor onze jonge 
postdocs. Bovendien kunnen we de beste 
studenten naar hier halen, wat de pool van 
mogelijke PhD-studenten vergroot. Idea-
liter gaan zij later terug om in Korea aan 
de slag te gaan als onderzoeker of  profes-
sor. Daarnaast speelt ook de strategische 
locatie van Zuid-Korea tussen China en 
Japan, economieën die nog steeds aan het 
groeien zijn.” Ook rector Anne de Pae-
pe bevestigt dit. “Wij komen daar terecht 
in een totaal nieuwe, bruisende regio. De 
stad waar wij gevestigd zijn, ligt net on-
der Seoel. Het is een gebied waar op een 
paar jaar tijd heel wat nieuwe industrieën 
en steden uit de grond zijn gerezen. Het 
is een grote en groeiende markt met een 
enorme populatie die we op die manier 
kunnen aanboren. UGent zal actief  zijn in 
het nieuw geplaatste innovatief  centrum 

voor onderwijs en onderzoek.” Dat onder-
zoekscentrum zou voor de rector moeten 
dienen als middel om de onderzoeksacti-
viteiten van haar universiteit verder uit te 
bouwen en daarnaast ook nieuwe bedrij-
ven aan te trekken. “Die samenwerking zal 
zorgen voor een belangrijke spin-off  en 
een financiële return doordat we dat on-
derzoek daar zullen kunnen valoriseren.” 
Het is echter vooral de grotere visibiliteit 
en de uitstraling van de UGent die de rec-
tor belangrijk acht. “Die zal groeien op 
internationaal niveau. Dat wil zeggen dat 
we beter bekend worden in het buitenland 
waardoor we op die manier zelf  ook even-
tueel gesolliciteerd kunnen worden. Op 
die manier kunnen we, met andere woor-
den, meer studenten naar onze instellin-
gen krijgen.”

torenhooG inschrijvinGsGeld

Ondanks alle investeringen is onder-
wijs in Zuid-Korea naar Belgische normen 
peperduur, ook aan de GUGC. Op vier na 
betalen de 53 ingeschrevenen elk 19.000 
dollar per academiejaar. Dit is exclusief  
huisvesting, levensonderhoud en cursus-
materiaal. Bovendien gaat het hier over 
opleidingen, namelijk voedseltechnologie, 

milieutechnologie en moleculaire biotech-
nologie, die men aan de UGent kan volgen 
voor een fractie van dit bedrag. Met dat 
verschil dat de bachelor gedoceerd wordt 
over vier jaar, tegenover drie jaar bij ons.

De enorme bedragen zijn verwonder-
lijk, zeker in vergelijking met het stand-
punt van het rectoraat over een eventuele 
verhoging van de Vlaamse inschrijvings-
gelden: “Voor de basisopleiding is dat een 
slecht idee. Financiële drempels zorgen 
voor een sociale selectie, en dat is nefast,” 
aldus De Paepe in het jongste nummer 
van Durf  Denken. Niettemin meent men 
enige sociale selectie wel te kunnen ver-
antwoorden in een land waar het bbp 
slechts 17.074 dollar per hoofd bedraagt, 
of  een kleine tweeduizend dollar onder 
het inschrijvingsgeld. Ter vergelijking: in 
België is het bbp 43.533 dollar per hoofd. 
Nochtans kwam een audit uit op 12.250 
dollar als minimum en 20.000 dollar als 
maximumbedrag voor het gevraagde in-
schrijvingsgeld. De Paepe legt uit waarom 
dan toch gekozen werd voor 19.000 dol-
lar: “Het onderwijssysteem is daar volle-
dig anders. Wij hebben hier universiteiten 
die voor een groot deel publiek gefinan-
cierd worden. De filosofie rond de finan-
ciering in Zuidoost-Azië is daar veel meer 
gebouwd rond de privatisering. Daarom 
zijn dat daar normale bedragen.” Profes-
sor Versluys vult de rector aan: “Het is in-
derdaad een hoog inschrijvingsgeld, maar 
de pool van studenten die we willen aan-
spreken zijn de studenten die anders van-
uit Zuid-Korea naar het buitenland zouden 
gaan, vooral naar de VS. Daar betalen ze 
nog veel hogere inschrijvingsgelden, dus 
ons bedrag houdt het midden tussen het 
Koreaanse inschrijvingsgeld dat ergens 
rond de zes- à zevenduizend euro ligt, en 
het Amerikaanse dat soms het dubbele is 
van wat wij vragen.” De Paepe vindt dat 
die hoge bedragen niet onmiddellijk in-
druisen tegen het democratisch aanbieden 
van hoger onderwijs, één van de kernwaar-
den van de UGent. “Je moet alles wat naar 
verhouding zien. Het is onmogelijk om dit 

door Jessie Van Cauter en Frédéric Piccavet
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te vergelijken met een land als België. Zij 
werken namelijk met een systeem waar on-
derwijs veel meer geprivatiseerd is. Zuid-
Korea is daarnaast ook een welvarend land 
geworden.” tanya Vanbesien, bestuurslid 
Onderwijs van de Gentse StudentenRaad, 
voegt hieraan toe: “Het inschrijvingsgeld 
is volgens de audit ook nodig om van de 
campus een financieel haalbare onderne-
ming te maken en in 2019 een break-even 
te bereiken.”

plurAlisme enkel op eiGen 
bodem?

Het aandeel beursgerechtigden dient 
op termijn wel te verhogen: “We besteden 
zelf  een deel van onze inkomsten uit stu-
diegelden aan beurzen. Er zijn vier studen-
ten die dit academiejaar gratis studeren 
(van de 53 abituriënten, n.v.d.r.) en dus geen 
inschrijvingsgeld betalen. Dat is natuur-
lijk nog niet veel, maar er is in Korea ook 
een systeem van studiebeurzen die gege-
ven worden door de industrie. We zijn ac-
tief  aan het werken om dit soort beurzen 
binnen te halen. Momenteel hebben we er 
al een”, aldus professor Versluys. Het lijkt 
er dus op dat de UGent in Zuid-Korea in 
bepaalde mate afwijkt van haar pluralisti-
sche kernwaarden, namelijk dat men “aan 
elke persoon optimale ontwikkelingskan-
sen [moet] bieden” en dat de universiteit 
“open staat voor alle studenten ongeacht 
hun levensbeschouwelijke, politieke, cultu-
rele en sociale achtergrond”.

de rekeninG

Afgezien van een beperkt aantal stu-
diebeurzen worden de inkomsten uit in-
schrijvingsgelden ook besteed aan lonen 
van de onderwijzende en administratieve 
staf, die de komende jaren zal aangroeien 
met een vijftigtal personen. Tot 2019 wor-
den de werkingsmiddelen aangevuld door 
de Zuid-Koreaanse overheid, maar daarna 
trekt ze zich terug en moet de GUGC fi-
nancieel op eigen benen staan. Om dit te 

bereiken wordt in de meest optimistische 
scenario’s gemikt op een inschrijvingsaan-
tal van tweehonderdvijftig studenten per 
jaar vanaf  jaar vier. Ook professor Ver-
sluys geeft deze noodzaak toe, wil men 
niet van een kale reis terugkomen: “Alles 
hangt in hoge mate af  van de hoeveelheid 
inschrijvingen. We hebben nog wat flexi-
biliteit in die zin dat we een twaalftal pro-
fessoren nodig hebben die daar vast gaan 
resideren, aangevuld met een aantal dat 
over en weer gaat vliegen. Maar de hoe-
veelheid assisterend personeel kunnen we 
laten afhangen van de inschrijvingsaantal-
len. Het is duidelijk dat we een zekere kriti-
sche massa aan studenten moeten hebben. 
Anders zal het niet lukken.” De profes-
sor wil ook graag benadrukken dat er op 
geen enkele wijze Vlaams geld naar Korea 
vloeit. UGent en GUGC zijn immers wet-
telijk en financieel gescheiden middels een 
vzw. Daardoor is ze wettelijk in geen enkel 
geval aansprakelijk en draagt ze dus ook 
niet de financiële gevolgen, noch in het ge-
val dat de campus winst zou maken, noch 
in het geval dat de campus verlies zou ma-
ken. Al bij al zit het risico hem dus niet in 
het financiële. Toch investeerde de UGent 
reeds middelen in het project. Zo werd in 

2013 een bedrag van 159 322 euro besteed 
aan netwerken tussen Korea en professo-
ren van de UGent.

toekomstperspectieven

Op korte termijn wil men ook master-
opleidingen instellen aan de GUGC, vol-
gend op de drie huidige bachelors. Maar 
staat men ook open voor soortgelijke sa-
menwerkingen in andere delen van de we-
reld? “We gaan dat niet uitsluiten, want 
we hebben al aanzoeken gekregen, onder 
andere uit het Midden-Oosten, maar die 
hebben we afgewezen omdat dit project zo 
veel energie en tijd opslorpt en we moe-
ten eerst zien hoe dit loopt”, zegt professor 
Versluys. “We hebben goede condities ge-
kregen van de Zuid-Koreaanse overheid. 
Omwille van het groot aantal Koreaanse 
studenten dat jaarlijks naar het buitenland 
trekt, is daar echt een gat in de markt ont-
staan, dus willen we eerst daarop inzet-
ten en niet onze aandacht verdelen en nog 
eens een tweede avontuur beginnen. We 
gaan afwachten. Als dit goed loopt, wie 
weet?  Maar tegen dan ben ik met pensi-
oen.” (lacht)■
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Faculteit Wetenschappen groeit gestaag
Sinds 2012 zou het beruchte STEM-actieplan ervoor zorgen dat we met meer ingenieurs en 
dokters zullen eindigen dan met afrikanisten en filologen. Een nobel doel dat langzaamaan be-
reikt zal worden. Dat leren ons de voorlopige inschrijvingscijfers aan de Universiteit Gent.

door Arno Vanhollebeke en Suzan Grootveld

Samengetroepte blandino’s, sociologen 
en psychologen teisterden jarenlang de 
universiteitsgebouwen. In 2012 kon je met 
moeite een spaghetti in de Brug bestellen 
zonder dat ze in je nek aan het discuteren 
zijn over wat zij als wetenschap aanzien. 
Toen Pascal Smet (sp.a) in 2009 aantrad 
als Vlaams minister van Onderwijs had hij 
genoeg van dat geleuter over literatuur-
wetenschap en het eeuwige gejank over 
statistiek. Samen met een volledig voetbal-
elftal aan onafhankelijke experts lanceerde 
Smet in 2012 het STEM-actieplan (Sci-
ence, Technology, Engineering en Mathe-
matics). Dit om het structureel tekort aan 
technische en exact wetenschappelijk op-
geleiden op te vangen om zo aan de vraag 
van de arbeidsmarkt te voorzien. Daarbij 
wordt vooral gefocust op richtingen zo-
als Archeologie, Geneeskunde, Chemie, 
Informatica, Ingenieurswetenschappen, 
Wiskunde, etc. Dit wilden ze realiseren 
door zowel die richtingen aantrekkelijker 
te presenteren tijdens de secundaire op-
leiding, als het grondig begeleiden van 
scholieren die uit het secundair komen bij 
hun studiekeuze. Iets wat ook versbakken 
minister van Onderwijs Hilde Crevits 
(CD&V) hoog op de agenda plaatst. 

op het GemAk

Bij de voorstelling van het STEM-actie-
plan werd benadrukt dat de lange termijn 
van tel is, en dat blijkt ook uit de voorlo-
pige inschrijvingscijfers van de generatie-
studenten aan de UGent voor het komende 
academiejaar. Daaruit blijkt dat de meeste 
STEM-richtingen het in vergelijking met 

vorig academiejaar niet spectaculair beter 
doen, maar richtingen aan de faculteit We-
tenschappen, zoals Fysica (+12%), Chemie 
(+26%), Geologie (+63%) en Geografie en 
Geomatica (+19%), trekken gestaag meer 
studenten. 

De opleiding Wiskunde (-17%) valt wat 
uit de boot. Vakgroepvoorzitter Van mal-
deghem verklaart: “Vaak wordt onze op-
leiding gelieerd met de lerarenopleiding, 
die in het algemeen aan populariteit in-
boet. En daar merken wij ook de gevolgen 
van.” Opleidingen zoals Geografie en Geo-
matica, Fysica en Wiskunde ondernemen 
concrete initiatieven om hun opleiding bij 
de scholieren te krijgen, in het kader van 
het STEM-actieplan. Zo wordt vaak aan 
‘cursuscruisen’ gedaan. Professor ryckbo-
sch, voorzitter van de vakgroep Fysica en 
Sterrenkunde, legt uit: “Bij cursuscruisen 
krijgen jongeren de kans om mee te lopen 
met de studenten. Zo kunnen ze een les-
dag volgen en zien wat de practica precies 
inhouden.” Een ander initiatief, zoals de 
GeoMobiel, moet jongeren het mooie aan 
geografie en cartografie tonen. Professor 
de maeyer van de vakgroep Geografie en 
Geomatica: “Een wetenschappelijk mede-
werker trekt op tour bij enkele secundaire 

scholen waar hij dan verschillende sessies 
houdt over het aantrekkelijke aan het be-
roep als geograaf. Vooral met de recente 
evoluties op het vlak van GPS en derge-
lijke, blijkt dat onze sector enorm aan het 
groeien is. We kunnen daarom altijd meer 
studenten gebruiken.”

hoe meer tsunAmi’s, hoe beter

De opleidingen zelf  gaan dus bewust 
op zoek naar meer studenten, maar of  dat 
de enige reden is waarom meer studenten 
voor die studierichting kiezen, blijft koffie-
dik kijken. “Er zijn altijd actuele gebeurte-
nissen die daar ook een rol in spelen. Het 
feit dat françois englert als Belgische fy-
sicus een Nobelprijs wint, speelt zeker ook 
mee bij de toenemende populariteit.” Ook 
in de vakgroep Geologie klinkt eenzelfde 
vaststelling, professor Van rooij: “Als er 
meer tsunami’s of  aardbevingen plaats-
vinden, komt ons onderzoeksgebied onder 
de aandacht. Dat kan ook meespelen met 
het feit dat we voorlopig gestaag stijgen, 
want vorig jaar hadden we een dip. De stij-
ging dit jaar is dus op zich niet heel specta-
culair, maar we zijn er zeker blij mee.”■

"We kunnen altijd meer 
studenten gebruiken"
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Xavier Samyn, Student Kick-Off

door Willem-Jan Persoons en Silke Beurms

De ene student spendeert zijn vrije tijd in de Overpoort, de andere blokt zich dag in dag uit 
kapot. Toch zijn er andere manieren om je extracurriculaire activiteiten in te vullen. Student-
ondernemer zijn is daar een van. 

Faculteit Wetenschappen groeit gestaag

Het nieuwe academiejaar lijkt nog ver, 
maar toch is het druk in het hoofdkwartier 
van Student Kick-Off. Daar werken ver-
schillende studenten hard aan de voorbe-
reidingen van het evenement. Een van de 
organisatoren, Xavier Samyn, neemt ons 
mee naar buiten. Even tijd voor wat frisse 
lucht.

Xavier kwam in 2009 bij de Kick-Off te-
recht, toen hij nog student aan de Hoge-
school Gent was. Zijn taak was toen het 
werven en inplannen van medewerkers. 
Een jaar later besloot Xavier een meer or-
ganiserende functie op te nemen. Sinds-
dien is hij nooit weggegaan.

uitwAAien in frAnkrijk

Een groot evenement als Student Kick-
Off organiseren is geen sinecure. Er kruipt 
veel werk in de maanden die eraan vooraf-
gaan. “Wij schrikken er ieder jaar opnieuw 
van hoeveel werk er in de organisatie van 
die ene dag kruipt. Mensen denken dat we 
daar in augustus mee beginnen. Ze zijn er 
verbaasd over als we hen zeggen dat we 
eigenlijk al in het voorjaar beginnen.”

De organisatie start officieel op 1 febru-
ari, zij het dat we niet op volle kracht wer-
ken. Toch wordt er dan al wat geregeld, 
zoals het zoeken van bands en het uitwer-
ken van nieuwe ideeën. Naarmate de maand 
augustus nadert, wordt het steeds drukker. 
“Het is een fulltime job. Weekends kennen 
we niet. Soms heb ik wel eens behoefte om 
aan al de drukte te ontvluchten. Zo ben ik 
onlangs nog gaan fietsen in Frankrijk.” 

iets om fier op te zijn

Het valt zeker niet gemakkelijk te com-
bineren met hogere studies. Vooral wan-
neer je een verantwoordelijke functie hebt 
zoals Xavier, die nu televisieregie studeert 
aan het RITS in Brussel. “In principe 

moest ik al afgestudeerd zijn. Maar door 
de voorbereidingen tijdens het jaar heb ik 
sommige zaken voor school moeten laten 
vallen. Op het vlak van studies is dat na-
delig.”

Je zou je nog afvragen waarom je het 
zou doen, maar de voldoening achteraf  is 
groot. “Al die studenten op het plein, wan-
neer het vol staat, daar doe je het voor. Ie-
der jaar ga ik eens op het podium staan en 
een kijkje nemen. Dat geeft zo’n kippenvel, 
en dan weet je waarvoor je het doet. Het 
maakt het iets om fier op te zijn.”

prAktijk is de beste 
leerschool

Daarnaast is de Student Kick-Off een 
goede leerschool. Wat je hier opsteekt, 

ondervind je niet op de schoolbanken. Als 
verantwoordelijke van een team leer je een 
team aansturen. Je moet soms hard zijn en 
mensen terechtwijzen indien ze tekortko-
men op bepaalde punten. “Het leuke van de 
Kick-Off is dat het een speeltuin is. In ver-
gelijking met het bedrijfsleven is er meer 
ruimte voor experimenten. Als je een paar 
jaar in de organisatie hebt meegedraaid, 
kan je met een grote bagage in het profes-
sionele leven stappen.”

“Een tip: beperk je niet enkel tot het 
schoolgebeuren. Je leert een vak niet altijd 
op de schoolbanken. Hou je naast je school-
werk dus nog bezig met je passie. De prak-
tijk is nog altijd de beste leerschool.” ■

Reeks: Studentenondernemer
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ONDERWIJS
Leer je arm
Tegenwoordig is een middelbare opleiding niet genoeg om aan een goede job te geraken. Een 
universitair diploma is een must. Maar wat als de opleiding zo duur is dat je een lening moet 
aangaan en na twintig jaar nog steeds schulden hebt?

Dat is het lot van vele Amerikaanse 
jongeren, die twee jobs nodig hebben om 
hun opleiding te betalen en daarom nog 
moeilijk tijd vinden om werkelijk te stude-
ren. De maatschappij verplicht hen om te 
gaan studeren omdat het de enige manier 
is om een welvarende toekomst te verzeke-
ren, maar een universitaire opleiding blijft 
onbetaalbaar voor een groot deel van de 
jeugd. 

Enkele cijfers: een jaar studeren in de 
Verenigde Staten kost gemiddeld $28.500. 
Aangezien de meeste opleidingen daar 
vier jaar duren, ben je na het afstuderen 
ongeveer $114.000 kwijt. En dat is nog 
maar het gemiddelde, want bij sommige 
topuniversiteiten zoals Harvard Univer-
sity kan de prijs per jaar oplopen tot boven 
de $40.000. Daar komen bovendien nog tal 
van andere kosten bij kijken: een slaap-
plaats, eten, boeken en dergelijke. Naar 
schatting moet een gemiddelde student 
$240.000 ophoesten voor zijn of  haar 
studies. 

Zo een grote hoeveelheid geld bij el-
kaar krijgen is niet gemakkelijk, en dus 
kunnen studenten een studentenlening 
aangaan. Er zijn twee soorten leningen: 
private studentenleningen en studenten-
leningen gesponsord door de overheid. 
Die laatste soort is goedkoper en popu-
lairder. De student die afstudeerde in 
2014 moet gemiddeld $33.000 afbetalen. 
Dat is het dubbele van de groep studen-
ten die afstudeerde in 1994. Maar vergeet 
ook niet dat er een groep rijkere jongeren 
is die geen studentenlening hoeft aan te 
gaan. De kloof  tussen arm en rijk groeit 
al voor het afstuderen. 

Terugbetaling kan naast de traditio-
nele manier gebeuren via ‘Income-Based 
Repayment’. Dat systeem laat de student 
maandelijks een bedrag betalen op basis 
van hun eigen salaris, niet op basis van de 

grootte van de lening. Ook kunnen studen-
ten aanvragen indienen om hun terugbe-
talingstermijn te verlengen. Hoewel men 
dan een kleinere hoeveelheid per maand 
moet afbetalen, wordt het totaal te betalen 
bedrag wel hoger. 

Deze systemen zorgen er voor dat een 
groot deel van de leningen traag wordt 
terugbetaald. Zo bedraagt de totale hoe-
veelheid schulden in verband met stu-
dentenleningen één biljoen dollar, wat 
neerkomt op zo’n $24.000 per persoon. Het 
wordt tegenwoordig de student loan debt 
crisis genoemd. De schulden zijn hoog en 
lopen alleen maar op. Toch is er een win-
naar in deze uitzichtloze situatie: de Ame-
rikaanse overheid. Want ondanks het feit 
dat een groot deel van de schulden nooit 

terugbetaald wordt, haalt de overheid toch 
nog winst uit de interest van deze studen-
tenleningen. De evidente oplossingen voor 
dit probleem zijn ofwel het verlagen van 
de kosten door de universiteiten, ofwel het 
verlagen van de interest door de overheid. 
De kans dat dit ooit zal gebeuren in onze 
kapitalistische samenleving, is echter vrij 
klein.

Er wordt volop gezocht naar andere op-
lossingen voor het probleem. Zo probeert 
men studenten beter te informeren over de 
verschillende leningen. Ook moedigt men 
universiteiten aan om de schuldenlimiet te 
verlagen en minder opties in verband met 
terugbetaling aan te bieden. ■

Internationaal 

door Nicolas Van Laere
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W.D.R. Ah. De eerste week aan de universiteit in de grote stad. 
Een tijd van beloftes. Een tijd van idealen. Een tijd van dromen. 
Boeiende discussies met gepassioneerde professoren. Lange 
avonden in bruine kroegen waarin u elke nacht opnieuw de re-
volutie plant. Nieuwe interesses met gelijkgestemde zielen. Uw 
eerste grote liefde. En aan het eind van de rit een mooie job in een 
groene omgeving. Voelt u het al kriebelen? Wel, we hopen voor u 
van niet, want bij Schamper moeten we niets weten van dergelijk 
hol geneut dat geschreven werd door een ingehuurde copywriter 
van dat overbetaalde UGent-magazine boekske dat allicht bij uw 
inschrijvingspakket zat. Boeiende discussies met gepassioneerde 
professoren? We hopen voor u dat u in de les Statistiek in het Ufo 
uit alle negenhonderd mogelijkheden niet net naast die collega 
van u zult zitten met het ruftige reggaehaar. Overigens, als u een 

les Statistiek volgt en de naam van uw richting eindigt niet op 
‘conomie’ of  ‘iskunde’, dan kunt u dat van die mooie job best ook 
vlug vergeten. Dan beter gewoon op café. Welke dat zijn? In het 
onderstaande kaartje zijn we zo vrij geweest om de voornaamste 
plekken aan te geven langs waar u uw tocht richting het complete 
morele verval kunt aanvangen. Als u na vier jaar met wallen en 
een kater in een les zit die u niet interesseert, en u zich emotio-
neel en geestelijk zo leeg voelt als Marcello Mastroianni aan het 
einde van La Dolce Vita, dan weet u dat uw studentenjaren nuttig 
besteed zijn geweest. Dat laatste was van Fellini, overigens. Ont-
houd die naam, want de nodige pretentie zult u ook ontwikkelen 
om indruk mee te maken op het gemokkelte. U zult ons dankbaar 
zijn wanneer uw hand in het broekje van een Sint-Lucas’er ver-
dwijnt. ■









WETENSCHAPSKORT

door Maxim Lippeveld

superclusters

De Therminal, Gent, België, Europa, 
Aarde, Melkweg, Universum. Tot voor 
kort was dat de meest exacte beschrijving 
van waar het Schamperhoofdkwartier zich 
bevindt. Dankzij een internationale groep 
van astronomen kunnen we daar nu een ni-
veau aan toevoegen. De Melkweg bevindt 
zich namelijk in een supercluster genaamd 
Laniakea. De naam heeft Hawaïaanse 
roots en betekent vrij vertaald ‘ruime he-
mel’. Veel makkelijker wordt het er voor 
eventuele buitenstaanders niet op om ons 
terug te vinden, want de supercluster La-
niakea heeft een doorsnee van vijfhonderd-
miljoen lichtjaar. De ontdekking biedt ons 
wel nieuwe inzichten in de grote structu-
ren van het heelal en vertelt ons misschien 
zelfs meer over donkere energie, een van 
de vraagstukken waar veel astronomen 
zich al jaren het hoofd over breken. Wel-
kom in Laniakea in elk geval!

superhArd

De superlatieven vlogen ons ook dit 
jaar om de oren tijdens de Apple Keynote in 
Cupertino. Alles was weer eens beter, snel-
ler, mooier en innovatiever dan ooit. Eén 
eigenschap van de nieuwe Watch is vanuit 
wetenschappelijk oogpunt zeker het be-
kijken waard. De horloges zijn uitgerust 
met wel erg sterk, krasbestendig glas, 
het zogeheten saffierglas. Hoe sterk? Om 
dit te kunnen begrijpen, introduceren we 
de hardheidsschaal van Mohs. Dat is een 
niet-lineaire schaal van één tot tien die de 
sterkte van een mineraal aangeeft. Een mi-
neraal met een bepaalde score kan schade 
aanbrengen aan elk mineraal met een la-
gere score. Een metalen voorwerp, zoals je 
sleutels of  wat wisselgeld, heeft ongeveer 
een score van vijf  à vijf  en een half. Saffier, 
de grondstof  waaruit het saffierglas van 
Apple grotendeels is vervaardigd, heeft 

een score van negen. De enige tot nu toe 
gekende stof  die een hogere score heeft is 
diamant. Draag dus altijd je juwelen, rin-
gen en met diamant bezette boksbeugel 
aan de ene hand en je smartwatch aan de 
andere als je krassen wil vermijden.

superstrAk

De Britse onderzoekster Helen Col-
lier stelt ons met haar nieuwste onder-
zoek voor een hartverscheurende keuze: 
geen rimpels of  een degelijke emotionele 
ontwikkeling. Volgens haar onderzoek 
heeft het gebruik van botox wanneer je 
jonger bent dan vijfentwintig een invloed 
op je verdere emotionele ontwikkeling. 
Botox verlamt namelijk de gelaatsspieren 
waardoor je minder goed in staat bent je 
emoties over te brengen naar anderen. 
Hierdoor wordt het moeilijker voor ande-
ren om ons te begrijpen en is een gesprek 
voeren heel wat minder aangenaam. Col-

lier roept plastische chirurgen dan ook op 
om niet al te snel naar botox te grijpen bij 
jongeren. Al wordt gevreesd dat die op-
roep het gerinkel van de dollars en euro’s 
die uiteraard gepaard gaan met botox niet 
zal overstemmen. 

superecoloGisch

Enkele jaren geleden had de nu negen-
tienjarige Boyan Slat een idee: de oceaan 
opruimen. Terwijl zijn moeder waarschijn-
lijk onderaan de trap nog stond te roepen 
dat hij beter eerst eens met zijn kamer be-
gon, trok Slat zijn stoute schoenen aan en 
zette The Ocean Cleanup op poten. Met een 
grote trechter van wel honderd kilometer 
lang wil hij het vuil opvangen met behulp 
van de oceaanstromingen. Via crowdfun-
ding wilde hij twee miljoen dollar inza-
melen om een eerste kleinschalige test te 
kunnen uitvoeren. 37.400 donaties later is 
het bedrag bereikt en kan het project ver-
der ontplooid worden. Er zullen nu eerst 
tests uitgevoerd worden in een zwembad 
en later op de oceaan. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd! ■
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Een nieuw Schamperjaar, een nieuw jaar voor de wetenschapssectie. Een goeie manier om af  
te trappen, leek ons om de vraag te stellen wat wetenschap nu in feite is. maarten Boudry 
(UGent) nam ons mee op reis doorheen de ‘philosophy of  science’.

door Pieterjan Schepens, Lieselot Le Comte en Laurens Speeckaert

"Wetenschap is geen nieuwe religie"

Als de basis van wetenschap de ma-
nier waarop ze beoefend wordt, is, wat 
is dan die wetenschappelijke methode?

“Er bestaat niet echt zoiets als dé we-
tenschappelijke methode. Er zijn verschil-
lende methodes om kennis te vergaren 
over de wereld, die bepaalde eigenschap-
pen met elkaar delen maar ook bijzondere 
werkwijzen hebben, en die noemen we al-
lemaal wetenschap.”

maar waarom is wetenschap dan zo 
belangrijk?

“Er zijn meerdere redenen. Weten-
schap is de meest betrouwbare manier om 
onderzoek te voeren. Haar grote sterkte 
tegenover andere vormen van kennisver-
werving is namelijk dat ze geen definitieve 
waarheden verkondigt. Het is een project 
dat steeds in wording is — dit neemt na-
tuurlijk niet weg dat sommige theorieën 
ondertussen al zo gevestigd zijn dat de 
kans heel klein is dat ze nog ontkracht 
zullen worden. Op die manier stelt we-
tenschap ons in staat iets te weten over de 
wereld waarin we leven, en ze naar onze 
hand te zetten. De wereld rondom ons is 
er immers van doordrongen — alles wat 
je wilt verwezenlijken vergt kennis over 
de wereld en dus wetenschap. Dit geldt 
zowel bij het kijken naar het verleden, het 
heden als naar de toekomst. Het kan ook 
dienen om ons tegen allerhande illusies te 
beschermen.” 

geldt dat ook voor minder “harde” 
wetenschappen, zoals de sociale en hu-
mane branches?

“In principe komt dat op hetzelfde neer: 
mens, maatschappij of  economie kunnen 
net zo goed bestudeerd worden als quarks 
of  eencellige organismen. Het probleem 
hierbij is dat het over gigantisch ingewik-
kelde systemen gaat. Deze lenen zich om 
praktische en ethische redenen niet altijd 
tot gecontroleerde experimenten. Dit be-
tekent dat het makkelijker is voor niet-
wetenschappelijke, ideologische biases om 

erin binnen te dringen. Een wetenschap 
als fysica heeft ook veel minder directe im-
plicaties voor ons wereldbeeld. Deze ideo-
logische besmetting is niet onvermijdelijk, 
maar kan misschien ook nooit compleet 
worden uitgezuiverd. Er zijn natuurlijk 
wel gradaties. Het ideaal blijft echter het-
zelfde, en dat is op een objectieve manier 
aan wetenschap doen.

“Je kunt in de geschiedenis van de sociale 
wetenschappen wel meer spreken van een 
soort slingerbeweging, wat je veel minder 
ziet in pakweg de fysica. In de psychologie 
kenden we bijvoorbeeld een slingerbewe-
ging tussen nature en nurture: in de Victo-
riaanse tijd was het eerder nature, daarna 
de volledige omslag naar nurture met het 
behaviorisme. Daar zijn we weer van te-
ruggekomen. Nu denken we weer dat er 
meer dingen aangeboren zijn. Maar ik heb 
de indruk dat die slingerbeweging minder 
groot wordt. Ik denk ook dat dat proces 
zelf  nuttig is geweest. Het is soms goed 
dat wetenschappers heel extreme stand-
punten innemen en zien hoe ver ze kun-
nen komen. We leren uit onze fouten en 
nu weten we ook dat de behavioristen alle 
moeite van de wereld hebben gedaan om 
aan te tonen dat alles geconditioneerd was, 
maar daarin niet geslaagd zijn. Veel expe-
rimenten van behavioristen zijn bovendien 
nog steeds geldig, dus het was zeker geen 
verloren moeite. De wetenschappelijke 
methodes worden ook steeds verfijnder en 
er komen steeds meer data bij, wat er ook 
voor zorgt dat de extremen verder worden 
afgevlakt.”

Zijn pogingen tot kwantificatie bin-
nen de sociale wetenschappen — zoals 
Cliometrie in de geschiedenis — een 
superieure vorm van wetenschap?

“Niet noodzakelijk: in de mate van het 
mogelijk wel, want getallen zijn veel mak-
kelijker bewerkbaar, vergelijkbaarder, 
tastbaarder, en minder vaag. Maar ik wil 
hierbij wel een kanttekening maken. Soms 
is kwantificatie niet mogelijk en is een 

kwalitatieve, wetenschappelijke aanpak dat 
wel. Maar ik zie soms wel een tendens om 
te doen alsof, ook wanneer het niet kan. 
Dit is wat Stephen Jay gould physics envy 
noemde. Zo gaat men bij Shakespeare alle 
woorden of  grammaticale structuren tel-
len: je kunt hier zeker iets uit leren, maar 
je kan verre van alles begrijpen door het in 
cijfertjes te gieten.” 

de wetenschap is zich steeds sneller 
aan het opsplitsen in deeltakken. riske-
ren we door de bomen het bos niet meer 
te zien?

“Dat zie ik als een van de taken voor fi-
losofen. Gespecialiseerde wetenschappers 
hebben vaak geen tijd om het overzicht te 
behouden. Het zou ook geen goede zaak 
zijn mochten ze dat wel doen, omdat ze 
zich dan minder kunnen toespitsen op hun 
eigen onderzoeksveld. Wanneer ik zelf  
schrijf  over een onderwerp als evolutie-
biologie, probeer ik het overzicht te bewa-
ren en lees ik de overzichtsartikelen. Met 
precieze methodologie en specifieke empi-
rische onderzoeken hou ik mij niet bezig. 
Als filosoof  kan je juist een paar stappen 
achteruit zetten en alles vanaf  een afstand 
bekijken. Dat is ook nuttig om de gelijke-
nissen en verschillen in aanpak tussen de 
verschillende wetenschappen te zien, en 
die met elkaar in contact te brengen. De 
rol van filosofen en mensen die wetenschap 
populariseren is dus evengoed noodzake-
lijk. Het Engels spreekt in deze context 
nog steeds over lumpers en splitters.”

Welke verhouding tot de wetenschap 
zie je verder nog voor de filosofie weg-
gelegd?

“Een steeds belangrijker wordende 
stroming binnen de filosofie is het natura-
lisme, waar ik mij zelf  ook toe reken. Die 
stroming is eerder bescheiden en werpt 
zich niet op als fundament van de weten-
schap, maar tracht zich juist te baseren 
op de beste wetenschappelijke kennis. Zo 
stappen we af  van het principe van een 
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WETENSCHAP

“beginpunt” voor onze kennis zoals in het 
cartesianisme of  positivisme. De natura-
listische aanpak voor dit probleem wordt 
vaak vergeleken met een kruiswoordraad-
sel: je kan bepaalde hokjes oplossen en 
zelfs met mekaar verbinden, maar er is 
geen “beginpunt”. Kijk bijvoorbeeld naar 
het inductieprobleem. We moeten dat niet 
eerst in abstractie oplossen, vanuit onze 
leunstoel. We gaan daarentegen stelselma-
tig werken in een systeem van wederzijd-
se bekrachtiging: we doen observaties en 
merken dat het principe van inductie be-
houden blijft. Neem als voorbeeld de zon: 
deze komt elke dag op en gaat elke dag 
weer onder. De beste verklaring hiervoor 
is dat er een soort fysisch mechanisme aan 
het werk is. Dit geeft ons een zekere be-
trouwbaarheid, maar ook niet meer dan 
dat: het werkt pragmatisch. We krijgen 
dus een voorlopig resultaat, dat als een 
soort werkhypothese dient. Als die weer 
wordt bekrachtigd, blijft ze behouden. 
Wordt ze bekrachtigd in andere domei-
nen wordt ze nog sterker, en ze wordt nog 
aannemelijker indien er technologieën uit 
worden afgeleid.”

Hoe sta je tegenover de rol van pseu-
dowetenschappen in de maatschappij? 
Kunnen of  moeten we daar iets tegen 
beginnen?

“In principe geloof  ik dat mensen recht 
hebben op hun irrationele overtuigingen 
zolang deze niemand anders schaden. We-
tenschappers kunnen het publiek enkel zo 
goed mogelijk voorlichten — zonder pater-
nalisme of  dwang, want dat heeft meestal 
een averechts effect. We moeten zeker ook 
aandacht hebben voor intuïtieve misvattin-
gen en daar begrip voor opbrengen. Neem 
vaccinaties: we kunnen het niet zomaar als 
een vorm van irrationalisme afschrijven 
dat mensen zich ongemakkelijk voelen bij 
dokters in witte jassen die steriele naalden 
in kinderarmpjes ploffen, en bij zo’n schim-
mige organisatie als Volksgezondheid die 
daar dan over beslist. Om de schade van 
dergelijke perceptieproblemen te beperken 
spreekt het dus voor zich dat we relevante 
informatie op een zo helder mogelijke ma-
nier aan het publiek moeten voorstellen. 
Dit kan al door heel kleine ingrepen: het 
is psychologisch aangetoond dat natural 
frequencies — bijvoorbeeld 1 op 100 of  1 
op 500 — een stuk bevattelijker zijn dan 
percenten. Maar we mogen ons ook niet 

tot statistieken beperken: soms zijn anek-
dotes nu eenmaal het enige dat werkt. Een 
emotioneel argument kan gerechtvaardigd 
zijn om een empirisch onderbouwd argu-
ment kracht bij te zetten. Als we dit niet 
doen, is er gewoonweg geen gelijke strijd: 
wij komen af  met cijfers en pseudoweten-
schappelijke complotdenkers met pakken-
de verhalen. We weten dat dat laatste veel 
meer blijft hangen. Uiteraard is het nooit 
de bedoeling mensen te manipuleren: het 
doel heiligt de middelen zeker niet.”

tot slot: wat denk je over het idee 
dat wetenschap de nieuwe religie van 
onze maatschappij is?

“Het klopt uiteraard dat ons wereld-
beeld nu bepaald wordt door wetenschap. 
Maar wetenschap kan je moeilijk als een 
religie omschrijven: er is niemand die we-
tenschap aanbidt of  blind aanhangt. De 
redenen om tot de wetenschap te komen 
zijn ook anders dan die om op een priester 
te vertrouwen. Wetenschap werkt niet met 
dogma’s of  heilige boeken en heeft geen 
onfeilbare waarheden. Iedereen kan er bij 
betrokken worden. In die opzichten is het 
dus geen nieuwe religie.” ■
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ALS: Hype of actie uit menslievendheid?
De waarheid achter de ALS en Ice Bucket Challenge

We zijn nu wel allemaal collectief  bakken met ijswater over onze hoofden aan het gieten, maar 
waarom eigenlijk? Wat is ALS? Hoe kom je aan deze ziekte? Wat zijn de symptomen en is er al 
een geneesmiddel voor? En vooral: heeft dat zin, al die Ice Bucket Challenges?

ALS is in essentie een progressieve 
aandoening van de motorische zenuw-
cellen en zenuwbanen in de hersenstam 
en in het ruggenmerg. Veel mumbo-
jumbo, maar het resultaat is dat je eerst 
je handen niet meer zal kunnen gebrui-
ken, dan je benen en na verloop van tijd 
laten ook andere spieren het afweten. 
Voorlopig is er zowel over de oorzaak 
als de mogelijke behandeling van ALS 
weinig bekend. De overlevingsduur en 
het beloop van de ziekte verschillen 
sterk van patiënt tot patiënt, wat voor-
spellingen moeilijk maakt. De aandoe-
ning is vaak fataal binnen twee à vijf  
jaar na diagnose door verlamming van 
de ademhalings- of  slikspieren. 

voorkomen en erfelijkheid

ALS treft ongeveer zes tot zeven 
mensen op de honderdduizend en komt 
overal ter wereld voor. De meesten krij-
gen ALS tussen vijftig en vijfenzeventig 
jaar, maar er zijn ook tieners met ALS. 
De diagnose kan enkel worden gesteld 
nadat alle andere neurologische aan-
doeningen zijn uitgesloten. In België 
lijden ongeveer achthonderd à duizend 
mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden 
er meer dan tweehonderd patiënten en 
komen er minstens evenveel bij. Bij on-
geveer een tiende van de ALS-gevallen 
is er een erfelijk patroon. Hier is ALS 
meestal een dominant erfelijke ziekte, 
wat betekent dat elke nakomeling van 
iemand met ALS een kans van 50 % 
heeft om ziek te worden. Personen met 
erfelijke ALS zijn ook vaak jonger wan-
neer de eerste verschijnselen zich voor-
doen.

symptomen

Een van de eerste symptomen is het 
verlies van kracht in de hand of  in de 
schouders en bovenarmen. In een la-
ter stadium wordt het spreken ondui-
delijker, de stem zachter en het slikken 
en kauwen gaan moeilijker. Eten en 
drinken gaat moeizamer en sommigen 
hebben ook last van kwijlen. Hierdoor 
bestaat er bij vele patiënten de kans 
op verslikken. Die kans neemt toe bij 
vermoeidheid, emoties en spreken tij-
dens het eten en drinken. Uit angst 
voor verslikken of  uit beschaamdheid 
voor het kwijlen hebben zij dan ook 
een verminderde eetlust, soms met 
zwaar gewichtsverlies als gevolg. Door 
het verminderen van de kracht van de 
ademhalingsspieren hoopt het kool-
zuurgas zich op in het bloed waarbij 
symptomen als nachtmerries, onrus-
tig slapen, ochtendhoofdpijn, sufheid, 
kortademigheid en zelfs longontstekin-
gen zich voordoen. Ook vermindert het 
uithoudingsvermogen en neemt ver-
moeidheid toe.

Hoewel ALS eigenlijk geen lichame-
lijk pijnlijke ziekte is, kunnen krampen 
en stijfheid wel pijn in armen, schouders 
en benen veroorzaken. Gewrichtspijn 
vloeit voornamelijk voort uit verlies 
van spierkracht, uit stijfheid door ge-
brek aan beweging of  door te lang in 
dezelfde houding te blijven. Ook con-
stipatie is een vaak voorkomend symp-
toom en kan komen door vochtgebrek, 
verminderde lichaamsbeweging en 
het gebruik van bepaalde medicijnen. 
Mensen met ALS zijn meestal geneigd 
minder te drinken uit angst voor slik-
problemen of  omdat ze beschaamd zijn 
om steeds hulp te vragen bij toiletbe-
zoek. Dwangmatig huilen, lachen en 
geeuwen zijn andere typische sympto-
men. Vaak begint het als een normale 

door Suzan Grootveld en Helena Van Den Driessche
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reactie op iets verdrietigs of  grappigs, 
maar nadien wordt deze reactie ongecon-
troleerd. Niet zelden leidt dit tot schaamte 
of  zelfs sociale isolatie.

de hype: inzichten vAn een 
Gezondheidseconoom

Maar wat betekent de commotie rond 
die gehypete ‘the Ice Bucket Challenge’ nu 
precies voor de patiënten? De Ice Bucket 
Challenge zorgde in augustus 2014 in vier 
weken tijd voor $79,9 miljoen aan donaties 
aan de ALS Association, waar dat in diezelf-
de periode een jaar eerder amper $2,5 mil-
joen betrof. In België en Nederland alleen 
al haalden fondsen dit jaar meer dan een 
miljoen euro binnen via donaties. De stich-
tingen moesten zelfs extra vrijwilligers 
inzetten om de hoeveelheid binnengeko-
men donaties te verwerken. Naast het feit 
dat wij elkaar de altruïstische loef  af  wil-
len steken door een emmer ijswater over 
ons hoofd te gieten, is het duidelijk dat het 
opgehaalde geld een concreet doel heeft: 
de verbetering van het onderzoek naar 
behandelingen en de ondersteuning van 
mensen die lijden onder neuromusculaire 
aandoeningen. Twee gezondheidsecono-
men, dominique Vandijck (UGent en 
UHasselt) en Lieven Annemans (UGent 
en VUB), vertelden ons waar het geld voor 
het onderzoek nu eigenlijk vandaan komt 
en waar onze rillend afgestane centen uit-
eindelijk zijn beland.

de laatste tijd wordt er veel geld ge-
doneerd aan fondsen die instaan voor 
het onderzoek naar ALS en de onder-
steuning van patiënten. mogen we trots 
zijn dat we collectief  zoveel voor onze 
medemens over hebben?

Lieven: “Op korte termijn maken do-
naties een verschil, maar op een langere 
termijn verandert er structureel niks. Ei-
genlijk horen donaties niet thuis in een 
ideale wereld. In zo een ideale wereld is er 
voldoende geld voor de financiering van 
onderzoek en ondersteuning van de pati-
ent. Mensen die aan een zeldzame ziekte 

lijden moeten ook in België nog een groot 
deel van de gezondheidszorg zelf  betalen. 
Denk hier niet alleen aan medicatie, maar 
ook aan noodzakelijke aanpassingen aan 
de woning. Dit moeten we willen veran-
deren door het recupereren van verspild 
geld binnen de gezondheidssector. Er val-
len nog veel te veel mensen systematisch 
uit de boot”

dominique: “Door de hoge bedragen 
die opgehaald zijn dankzij de hype zitten 
verschillende fondsen met een ‘luxepro-
bleem’. Wat doe je als je opeens zoveel geld 
binnenkrijgt zonder dat je er goed op bent 
voorbereid? Eerst en vooral moet er goed 
gekeken worden naar een duidelijk proto-
col. Een zoektocht naar de best mogelijke 
manier om hulp te bieden aan patiënten en 
onderzoek te verrichten naar de onderlig-
gende mechanismen van deze ziekte. ”

Aangezien ALS een zeldzame en mo-
menteel ongeneesbare aandoening is, 
zou je — als je het zwart-wit bekijkt — 
kunnen stellen dat alle donaties uitein-
delijk weinig zullen opleveren?

Lieven: “Er moet niet zozeer gekeken 
worden naar de zeldzaamheid van een 
ziekte. Belangrijker nog is kijken naar het 
leed dat een patiënt ondervindt, door de 
impact op zijn of  haar levenskwaliteit of  
door een dalende levensverwachting. Voor 
patiënten met ALS is die impact hoog. Ge-
zondheid is een publiek goed en iedereen 
heeft er recht op. Momenteel bestaan er 
geen goede behandelingen voor deze ziek-
te of  andere ziektes in dezelfde categorie. 
Dat moet veranderen.”

dominique: “Als je louter vanuit een 
besparingsstandpunt kijkt, zou je welis-
waar kort door de bocht, kunnen stellen 
dat we een patiënt een dodelijke pil moe-
ten geven zodra hij geld begint te kosten. 
Niet bepaald ethisch verantwoord. Ook in 
ongeneesbare en zeldzame ziektes moet 
geïnvesteerd worden. Binnen het onder-
zoek moet er gekeken worden naar de af-
remming van de evolutie van de ziekte. 
Doordat er tot nu toe te weinig onderzoek 
geweest is, kost het veel geld een patiënt te 

ondersteunen. Met meer onderzoek naar 
het verhogen van de levenskwaliteit en af-
remmen van de symptomen bij patiënten 
is er een verhoging ontstaan in de levens-
kwaliteit van de patiënten en bekomen we 
uiteindelijk een gezondheidswinst.”

er zijn rond de hype ook negatieve 
stemmen te horen, zo wordt er gezegd 
dat de effecten van eenmalige donaties 
miniem zijn, dat deze hype een kor-
te kracht heeft maar ook snel weer in 
kracht afneemt. Zijn dit pessimisten of  
bevat het een kern van waarheid?

Lieven: “In principe ben ik tegen het 
idee van een hype en had ik ook niet snel 
verwacht mee te doen. Maar een dag voor-
dat ik uitgedaagd werd voor de Ice Bucket 
Challenge had ik de column van Jan Herto-
gen ALS, een ijsdouche, litanie of  tirade ge-
lezen, waarin gepleit wordt dat water over 
je hoofd kappen geen verschil maakt, hoe 
goed bedoeld ook. Ook de donaties zullen 
na een korte tijd niet veel veranderingen 
meer teweegbrengen. In plaats daarvan 
zouden we eens kunnen beginnen met een 
bezoek te brengen aan iemand met ALS. 
Maar om het idee en de tekst van Herto-
gen te promoten heb ik uiteindelijk toch 
meegedaan aan de hype!” 

dominique: “Zolang hypes niet lou-
ter bedoeld zijn als sensatie, maar als doel 
hebben om bewustzijn te creëren bij een 
groot publiek kan ik er wel begrip voor 
opbrengen. Wat de mensen ook denken, de 
Ice Bucket Challenge is er in geslaagd nood-
zakelijke aandacht te schenken aan een 
zeldzame aandoening als ALS en deze op 
de kaart te zetten.” ■
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Voor eens en voor altijd
Als een moderne kruisvaarder van de Verlichting trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde 
tegen de onwetendheid van de massa. Zijn doel: het volk van zijn bijgeloven en waanbeelden 
ontdoen. Immer kritisch brengt hij u in zijn column de naakte waarheid.

door Simon Hoebeke

Elk jaar krijg ik een stuiptrekking van 
weemoed en hartzeer wanneer de Drui-
velaar boven mijn wasbak genadeloos de 
maand september aangeeft. Niet alleen 
door de herinnering aan mijn eerste me-
disch schoolonderzoek, maar vooral om-
dat duizenden studentenschaapjes naar 
de kennisslachtbank van de universiteiten 
en — voor zover daar effectief  iets gedaan 
wordt — hogescholen worden geleid. In 
tegenstelling tot wat de schaamteloze slo-
gans, verhoogde inschrijvingsgelden en 
uw eigen ouders u willen doen geloven, 
vullen die instellingen uw weke hersenpan 
enkel met onwaarheden. Zakkenvullerij op 
de kap van de wetenschap! En terwijl de 
valse profeten auditoria ter beschikking 
krijgen om hun op PowerPoint gezette 
hersenspinsels uit te braken, kan ik, de eni-

ge die überhaupt durft denken, enkel in 
de woestijn prediken. En in Schamper. 

De dikste sluier der onwetendheid 
hangt nog steeds rond het menselijk 
lichaam en haar favoriete bezigheid: 
de copulatie. Zo voer ik al jaren strijd 
tegen de misconcepties over de pil. Nu 
de waarheid over dat chemisch paard 
van Troje stilaan algemeen aanvaard 
is, richt ik mij op een ander populair 
misverstand: seks voor de wedstrijd. 
De trainer van mijn scholierenploeg 
was indertijd onverbiddelijk. Geen ge-
rampetamp voor de match. Hij had zich 
ongetwijfeld laten inspireren door de 
waarschuwing van bokscoach mickey 
goldmill aan zijn pupil, ene rocky 
Balboa: “Women weaken legs”. Maar 
voor u denkt ‘het is ook altijd iets met 
die vrouwen’, laat ons kijken wat de we-
tenschap te zeggen heeft.

De weinige studies gewijd aan dit 
volksmysterie lijken aan te geven dat 
Mickey het niet bij het rechte eind had. 

Zo lieten onderzoekers Boone en gilmo-
re midden jaren negentig elf  mansperso-
nen tweemaal een loopbandtest afnemen. 
Voor de eerste test werden ze zonder seks 
naar bed gestuurd. De tweede keer werd 
hen opgedragen minimum twaalf  uur 
voordien de paringsdans te walsen. Tel-
kens werd het zuurstofopnamevermogen, 
de zuurstofpols en het dubbelproduct — 
het product van de hartslag en de bloed-
druk — gemeten. Dit zijn fysiologische 
variabelen die aangeven welke prestaties 
ons lichaam kan leveren. Wat bleek? Sek-
suele activiteit had voor geen enkele vari-
abele negatieve gevolgen. Daarnaast toont 
recenter onderzoek aan dat ook het reac-
tievermogen, het uithoudingsvermogen en 
de grijpkracht niet lijden onder een potje 
vrijen de avond voordien. Nu hoor ik de 
kritische geesten onder u denken: “Alle-

maal goed en wel, meneer meeters, maar 
daalt mijn testosteron, de brandstof  van 
mijn fysieke kunnen, niet van al dat voge-
len?” Allerminst! Uw testosterongehalte 
zakt net als u lange tijd niet seksueel ac-
tief  bent. 

Voor de leden van het sterke geslacht 
die bij het lezen van al dat gelul over tes-
tosteron hun eierstokken voelen samen-
trekken en mij in een feministische bui 
van misogynie zouden beschuldigen, heb 
ik volgende boodschap: als vrouw heeft u 
dubbel chance. Niet alleen ondervindt ook 
u geen negatieve gevolgen, het vrouwelijk 
orgasme kan zelfs voor betere sportpres-
taties zorgen. Komen dus. En liefst zoveel 
mogelijk.

Is de mythe nu ontmaskerd? Niet hele-
maal. De competitiebeesten onder u weten 
dat ook mentale factoren zoals gemoeds-
toestand, concentratie en stress een be-
langrijke rol spelen. De psychologische 
impact van seks is echter moeilijk te me-
ten en voor elk individu verschillend. Voor 
sommigen kan seks een welgekomen ont-
spanning zijn die negatieve stress weg-
neemt. Voor anderen die sowieso weinig 
last hebben van stress, kunnen de zen ef-
fecten van het ritmisch op en neer bewe-
gen de focus dan weer verzwakken. En 
voor nog anderen werkt het idee dat seks 
tot slechtere resultaten kan leiden als een 
self-fulfilling prophecy. Een speciaal kastje, 
dat brein van ons.

Conclusie? Als u en uw instemmende 
partner zin hebben in een vertederd knuf-
felspel, laat u dan niet tegenhouden door 
die match van de volgende dag. Op fysiek 
vlak zal u geen verschil merken. Wel zal u 
moeten ondervinden of  het een weerslag 
heeft op uw mentale sterkte. Dat komt u 
enkel te weten door empirisch te werk te 
gaan. Bij deze kent u uw huiswerk voor de 
komende week. Leve de wetenschap! ■
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CULTUURAGENDA
door Selin Bakistanli

The nexT big Thing
Managementbureau Keremos organiseert een showcase in de Charlatan om zes talentvolle acts 

voor te stellen. De opener van de avond is YAWnS, een band die popnummers in een Lo-Fi en psy-
chedelica-jasje steekt. Daarna spelen indierockband Humble flirt, het powerpoptrio High Hi, St. 
grandson en ShyLips. Hekkensluiter Whiz vervolledigt de line-up met poppy melodieën met  groovy 
invloeden. De showcase wordt georganiseerd op 25 september.

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Zo ook aan Gent Festival, dat in stijl afsluit met 
odegand By night. Op 27 september zullen muzikanten uit twee totaal verschillende 
werelden elkaar opzoeken: componisten duiken het nachtleven in, electrowizards en diri-
genten slaan de handen in elkaar. Dit alles is te bezichtigen op zes verschillende podia, 
waaronder de Minard Schouwburg en Studio Skoop.

Het toneelstuk een lolita beschrijft de verboden liefde tussen een volwassene, gespeeld door frank 
focketyn, en een jonge puber, een rol die els dottermans op zich neemt. Het stuk is geschreven door 
Bernard dewulf en geregisseerd door Julie Van den Berghe. Een lolita werd al bekroond met de 
Cutting Edge Award als beste podiumvoorstelling en met de Taalunie Toneelschrijfprijs. Te bezich-
tigen in de ntgent Schouwburg op 3 en 4 oktober. 

In het Huis van Alijn loopt al sinds juni de expo Chapeau. Hierin nemen we een kijkje 
in de wereld van enkele internationaal geroemde goochelaars, tot wel 150 jaar terug in de 
tijd. Uit privé-archieven en officiële bewaarinstellingen toont het Huis van Alijn de meest 
bijzondere affiches, unieke foto’s en filmbeelden, kostuums en goochelattributen. De expo 
loopt nog tot 16 november. 

Singer-songwriter Jolie Holland en collega maggie Bjorklund zakken af  naar België. De Deense 
Bjorklund is een Americana-muzikante die in 2011 haar solodebuut maakte met het succesvolle album 
Coming Home. Holland combineert op een geslaagde manier folk-, country-, jazz- en blueselementen 
tot een harmonieus geheel en mag grote namen als tom Waits en Sage francis tot haar fans reke-
nen. Beide dames zijn op 7 oktober te bewonderen in de Centrale.  ■

Odegand by nighT

een lOliTa

Chapeau

jOlie hOlland en maggie bjOrklund
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Balanceren tussen journalistiek en fictie
Interview met Ann De Craemer

door Tom De Maerschalck en Simon Hoebeke

Haar onderzoek over Perzische cultuur 
en denkbeelden in het werk van Kader 
Abdollah inspireerde Ann de Craemer 
om te debuteren met een reisverslag over 
Iran. Ze werkt als journaliste maar heeft 
intussen drie romans uit die allen te maken 
hebben met haar roots in West-Vlaanderen. 
Haar romandebuut Vurige tong rekent af  
met de Vlaamse kerktorenmentaliteit. De 
seingever gaat over de spanning tussen De 
Craemers bewondering voor het wielren-

nen en de louche praktijken in het circuit. 
In augustus verscheen ten slotte Kwikzil-
ver, waarin ze het verhaal vertelt van haar 
grootmoeder Paula, die uit haar huis ge-
zet werd en figuurlijk moest plaatsmaken 
voor nieuwe waarden. Over De Craemers 
persoonlijke leven is al genoeg gezegd en 
geschreven. Leest u daarvoor haar romans 
zelf. Interessant is vooral haar balance-
ring tussen journalistiek en literatuur, het 
schrijversleven en het dorpse bestaan.

Kwikzilver  is uw derde 
roman, maar u bent eigen-
lijk doorgebroken met non-
fictie?

“Met een beurs van het 
fonds Pascal Decroos (voor 
bijzondere journalistiek, n.v.d.r.) 
heb ik een reis gemaakt door 
Iran. Ik twijfel altijd tussen 
fictie of  non-fictie schrijven. 
Mijn drie boeken zitten er-
gens tussenin, gebaseerd op 
feiten want pure fictie is niks 
voor mij. Mijn volgend boek 
zal opnieuw non-fictie zijn.” 

de ondertitel van uw vo-
rige boek De seingever is ‘een 
vertelling’, onder dit boek 
staat er ‘roman’. Wat is er 
veranderd?

“Dat is vooral een keuze 
van de uitgever, lezers von-
den ‘een vertelling’ te ondui-
delijk. Je ziet dat niet veel op 
de kaft van een boek. Ik vind 
Kwikzilver ook meer een ro-
man door de manier waarop 
het geschreven is. De vorige 
boeken waren veel afstande-
lijker geschreven, en je zag 
er meer de journalistiek in. 
In De seingever zit veel van de 

geest van Karel Van Wijnendaele (stich-
ter van Sportwereld en de eerste Ronde van 
Vlaanderen, n.v.d.r.). En Vurige tong was 
eigenlijk helemaal geen roman, meer een 
journalistiek pamflet.”

Kwikzilver bouwt dus op voort op uw 
vorige boeken?

“Ja, het zijn drie verhalen die zich afspe-
len in de nabije omgeving, het woord Tielt 
komt er nu niet letterlijk in voor, maar al-
les speelt zich wel af  in West-Vlaanderen. 
Het zal waarschijnlijk nog even duren voor 
ik daar nog iets over schrijf. Ik beweer niet 
dat het een trilogie is, maar ik beschouw 
dat nu als af.”

een kritische lezer zou van Kwikzilver 
kunnen zeggen dat het geen literatuur 
is, doordat het zodanig biografisch en 
beschrijvend geschreven is, en er amper 
literair-technische elementen inzitten. 

“Dat is natuurlijk moeilijk: wat is een ro-
man? De Scandinavische auteur Karl ove 
Knausgård schrijft nog veel autobiografi-
scher dan dit, maar hij wordt ook gezien 
als een romanschrijver. Moet iets ver-
zonnen zijn om een roman te zijn? Wim 
Brands van het boekenprogramma op de 
Nederlandse zender VPRO verwonder-
de het ook al: “Zo raar, je bent eerst naar 
Iran geweest en redacteur geweest van de 
Perzische website en dan schrijf  je plots 
drie boeken die over zo een kleine wereld 
gaan”. Maar ik zie dat niet als tegenge-
steld. Mensen zien dat als een stap terug. 
Ik vind van niet. In een dorp zit evengoed 
een hele wereld.”

“Je merkt het ook aan de receptie van 
autobiografisch werk bij ons. In Nederland 
krijg ik positieve recensies en in Vlaande-
ren slechte. dirk Leyman van De Mor-
gen bijvoorbeeld is hier berucht voor. Het 
is opvallend dat als Vlamingen iets over 
Vlaanderen schrijven, iets dat zich afspeelt 

Journaliste en schrijfster Ann De Craemer publiceerde onlangs haar derde roman. Na een de-
buut waarin ze verslag deed van haar reis door Iran, speelt Kwikzilver zich af  in de kleine wereld 
van een West-Vlaams dorp. Toch weerlegt ze de kritiek van ‘banale Vlaamse Heimatliteratur’. 
“In een dorp zit evengoed een hele wereld.”
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in hun eigen Vlaamse omgeving, dat de re-
censenten onmiddellijk klaarstaan om dat 
af  te branden als Heimatliteratur. Voor een 
buitenlandse auteur maken ze daar geen 
probleem van. Omdat het verhaal en de 
omgeving niet herkenbaar zijn, is het boek 
plots minder banaal en stuit het minder te-
gen de borst, of  vinden ze dat geen criteri-
um om te zeggen dat het ‘te makkelijk’ zou 
zijn. Vooral dorpsliteratuur krijgt die con-
notatie: als Herman Koch over Amster-
dam schrijft of  Joost Vandecasteele over 
Brussel, is het plots geen ‘Heimat’ meer. Ik 
plaats daar graag een citaat van gustave 
flaubert tegenover: ‘Il n’y a pas en litté-
rature de beaux sujets d’art, et qu’Yvetot 
donc vaut Constantinople.’”

literAire selfies 

Vindt u dat als u iets oprecht uit 
uzelf  wil brengen, u het beste begint bij 
wat het dichtst bij u staat? Het lijkt wel 
een recente evolutie in de hedendaagse 
Vlaamse literatuur, om autobiografisch 
te schrijven. 

“Het Iran-verhaal was ook heel per-
soonlijk uiteindelijk. Maar je hebt daar ge-
lijk in, ik heb daar zelf  nog niet zo over 
nagedacht. Vroeger was dat inderdaad 
ondenkbaar. Het is een algemene evolutie 
dat we minder schroom hebben om dingen 
over onszelf  te vertellen. Denk maar aan 
Facebook, selfies en dergelijke meer. Vóór 
social media zouden we er niet eens over 
gedacht hebben om zo open te zijn over 
ons persoonlijke leven.”

Welke schrijvers bewondert u het 
meest? 

“Stefan Hertmans, en niet alleen om-
wille van Oorlog en Terpentijn. Ik vind het 
spijtig dat het zo lang heeft geduurd voor 
mensen zijn oeuvre ontdekt hebben. Van 
mijn generatie vind ik Christophe Van 
gerrewey, die vorig jaar de Debuutprijs 
gewonnen heeft, echt goed. In de non-fic-
tie vind ik dat dan van Pascal Verbeken 
met Arm Wallonië. In Nederland is hij he-
laas minder bekend, maar dat geldt voor 

bijna alle Vlaamse auteurs buiten Stefan 
Hertmans, tom Lanoye en dimitri Ver-
hulst. Maar dat is omgekeerd ook zo. Net 
zoals Waalse schrijvers weinig bekend zijn 
in Vlaanderen en omgekeerd, al speelt daar 
natuurlijk het taalverschil mee. 

Qua buitenlandse auteurs ben ik fan van 
Philip roth en nog meer van Saul Bel-
low. Roth is ook iemand die balanceert 
tussen de journalistiek en het literaire. Hij 
heeft heel zijn leven over zichzelf  geschre-
ven, maar heeft het anders verpakt, hijzelf  
is niet het hoofdpersonage. Als je zijn bio-
grafie Roth Unbound leest, dan zie je dat ie-
der detail en iedere anekdote die je in zijn 
boeken vindt, terug te voeren is op iets dat 
hij persoonlijk meegemaakt heeft.”

kruisbestuivinG 

Heeft u als schrijfster die balanceert 
tussen journalistiek en fictie er nog 
niet over gedacht om zelf  recensies te 
schrijven?

“Ik denk dat schrijvers per definitie 
slechte recensenten zijn, omwille van het 
besef  hoeveel moeite erin kruipt. En om-
dat veel auteurs goede vrienden zijn van 
elkaar. Dat kan niet anders dan meespe-
len.”

dat valt misschien ook in breder ka-
der te vatten, dat mensen geen negatie-
ve recensies meer willen lezen?

“Dat speelt waarschijnlijk ook mee. 
marc reugebrink bijvoorbeeld, die te-
gelijk schrijft en recenseert, pleit voor het 
afschaffen van negatieve recensies, ik niet. 
Schrijvers willen elkaar ook niet voor de 
voeten treden, velen ervan zijn vrienden 
van elkaar die samenkomen in Antwerpen-

Zuid. Mij spreekt dat veel minder aan, ik 
bevind me zelden in die kringen. gerrit 
Komrij heeft altijd gezegd: “begeef  je niet 
onder schrijvers”. Het concurrentiegevoel 
speelt ook meer mee dan de mogelijke 
kruisbestuiving die ze zouden kunnen on-
dervinden door ideeën over elkaars werk 
uit te wisselen. Uiteindelijk weet je dat ook 
door gewoon de boeken te lezen.”

“In augustus was ik op Theater Aan 
Zee. Literaire interviews werden afgeno-
men door Carlos Alleene, die alle groten 
nog gekend heeft. Hij had nog Hugo Claus 
geïnterviewd en met Louis Paul Boon op 
café gezeten. Die man zei dat schrijvers 
toen echt nog maten waren die uitvoerig 
discussieerden, en dat dit nu niet meer het 
geval is sinds de opkomst van de sociale 
media. Iedereen kent elkaars visie en wil 
elkaar niet beledigen. Er worden ook geen 
polemieken meer geschreven, dat genre 
is gestorven samen met Komrij. Christof  
van Gerrewey is een van de weinigen die 
dat nog durft Hij heeft bijvoorbeeld mar-
nix Peeters en griet op de Beeck met 
oprechte verontwaardiging afgebroken, 
ook al zitten ze bij dezelfde uitgeverij.”

Wat wordt uw volgende project?
“Ik overweeg een soort satirisch pamflet 

over taal te schrijven, met een professor-
emeritus in de taalkunde in de hoofdrol, 
die vertelt over hoe hij de taal heeft zien 
veranderen en hoe hij zich aan bepaalde 
zaken kan ergeren. Ik wil iets doen met 
taal, maar als ik dat als mezelf  doe, dan 
herhaal ik wat ik al gedaan heb (De Crae-
mer heeft een column in De Morgen over taal, 
n.v.d.r.). Als ik in het vel van zo’n professor 
kan kruipen, heb ik veel meer vrijheid om 
scherp te zijn. Ik zie in die hoofdrol wel 
een Johan taeldeman, of  een magda de 
Vos (beide legendarische Blandijn-figuren op 
pensioen, n.v.d.r.). Ik heb drie boeken die 
echt over mezelf  gaan, nu wil ik vooral 
als schrijver ontdekken hoeveel plezier het 
mij geeft om eens iets anders te doen.” ■

“Pure fictie is niets 
voor mij”
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CULTUUR
“Zijn we bang om folk te zijn? Ja.”
Barefoot & the Shoes won bijna elke rock rally waar ze afgelopen jaar aan meededen. Zo ook 
de Student Rock Rally – een muziekwedstrijd voor Gentse studentenbands, waardoor het vier-
tal hun plaats op de affiche van Student Kick-Off  2014 bemachtigde.

door Brecht Vissers

Brent Buckler (zang, gitaar) en Sander 
Cliquet (gitaar) zijn de twee stichtende le-
den van Barefoot & The Shoes. In 2011 
namen ze hun eerste album op onder die 
naam. Ze belandden zelfs in de vaste ro-
tatie van Radio 1.  De doorleefd klinkende 
stem van Brent zal er wel voor iets tus-
sen gezeten hebben. Maar het is pas sinds 
kort dat ze aan de lopende band wedstrij-
den begonnen te winnen. Rockconcours 
als Maanrockrally, Jonge Wolven en Root-
srally staan al op hun palmares en toch kij-
ken ze stiekem nog op naar de winnaar van 
het bekendste rockconcours van Vlaande-
ren: Humo’s Rock Rally.

to folk or not to folk

Hoe zouden jullie Barefoot & the 
Shoes voorstellen aan het studentenpu-
bliek?

Brent: “Ik heb bij de onthulling van 
de affiche van Student Kick-Off  gezegd: 
‘Muziek die iets minder vulgair en margi-
naal is dan andere artiesten op de affiche’. 
(lacht) Dat was eigenlijk helemaal niet de 
bedoeling, ik had dat beter niet gezegd. Ik 
verwees naar Kenji minogue, die streven 
ernaar om vulgair en marginaal te zijn. 
Geschikter vind ik dan onze bio: een al-
chemistische liederenstoemp van brandend 
zand, haaienvin, folk, wortels, esdoornsi-
roop, een lappenpop, stenen, een gouden 
dukaat en rozemarijn.”

Jullie zeggen dat jullie folk-invloe-
den hebben. Schrikt dat het studenten-
publiek niet af ?

Sander: “ mumford & Sons was een 
paar jaar geleden ook keihard in. En nee, 
ik denk dat het niet per se afhangt van een 
genre, in hoeverre de mensen zich amuse-
ren. Dat hangt af  van hoe een groep een 
publiek kan inpakken. Dat kan met een-
der welk genre. Folk is inderdaad niet het 

meest hippe genre van het moment, hoe-
wel het een paar jaar geleden een soort van 
revival heeft gekend. Ik denk ook dat het 
bij Barefoot & The Shoes niet alleen maar 
folk is. We voegen er nieuwe elementen 
aan toe. ‘t Is meer dan folk dan?”

Brent: “Misschien de vraag omdraaien: 
‘Zijn we bang om folk te zijn?’ Ja, we heb-
ben daar schrik van.” (lacht) 

maar de jury van Student rock rally 
hebben jullie wel kunnen inpakken? 

Sander: “Ik denk dat we een enorme 
overtuigingskracht hebben live.”

Brent: (lacht) 
Sander: “Nee, maar dat is toch? Ook 

qua dynamiek. Bij veel groepen is dat één 
lijn van sterk gelijkende nummers. Bij ons 
wisselt de sound af.”

Brent: “Oké, akkoord!”
Sander: “Ik denk trouwens: folk kan 

ook plezant zijn. Het kan ook een feestje 
zijn. Wat denk jij, Brent? Kan folk ook een 
feestje zijn?”

Brent: “Het is ook geen folk. Het is folk 
rock. Dat is nog iets anders, hé? Dat is 
sowieso niets voor het algemene publiek. 
Eerder voor een iets kleinere doelgroep. 
Op dat vlak schrik je misschien wat men-
sen af, maar je moet ook gewoon zeggen 
wat het is.”

Het eerste album dateert al van 2011. 
Wat is er veranderd sindsdien?

Brent: “De bezetting. We hebben al heel 
veel bezettingen gehad, maar deze werkt 
het beste. Iedereen voelt zich erin thuis. In 
het begin waren we blues. Nu combineren 
we verschillende dingen. We zijn iets ec-
lectischer geworden.”

jeuGdiG Geweld

naar welke artiest op Student Kick-
off  kijken jullie uit?

Sander: “Ik kijk het meeste uit naar 
Warhola omdat dat ook iets nieuws is. 
Ik heb ze wel al gezien in de finale van 
Humo’s Rock Rally. Ik ontdek ook graag 
nieuwe groepen. Dat is jeugdig geweld in 
de goeie zin, dus dat is mijn favoriet.”

Brent: “ nicole & Hugo, om te zien hoe 
goed dat die nog zijn na al die jaren.”

Kunnen jullie nog iets leren van ni-
cole & Hugo?

Sander: “Trots zijn op wat je al hebt ge-
maakt?”

Brent: “Ja… (lacht) Misschien moeten 
we het houden bij Warhola, want ik kijk 
daar ook naar uit. Zien of  dat die mannen 
hun naam van winnaar van dé Rock Ral-
ly kunnen waarmaken, maar ik denk het 
wel.”

Jullie wonnen zelf  veel wedstrijden 
afgelopen jaar. Wat was jullie mooiste 
overwinning?

Sander: “Student Rock Rally natuur-
lijk!” (lacht) 

Brent: “Ik vond Jonge Wolven de mooi-
ste. Daar waren negentien groepen in de 
finale, dat is veel. We hadden daar ook de 
sterkste concurrentie. Dan heb je pas iets 
om trots op te zijn als je wint.”

Kwestie van de overpoortbeesten 
prematuur de wereld uit te helpen: 
Welke plaatsen raden jullie aan om uit 
te gaan in gent?

Sander: “Ik vind de Vlasmarkt gewel-
dig. Als je echt wil gaan feesten is de Char-
latan echt gewoon toffer.”

Brent: “Voor sommige mensen is de 
natuurlijke habitat gewoon de Overpoort-

“We zijn ecclectischer 
geworden”
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straat. Die horen misschien niet thuis in 
gezellige, kleinere cafés.”

rozijnenbrood

Speelt Brent nog altijd op blote voe-
ten?

Sander: “Hij is een paar keer in scher-
ven getrapt en sindsdien…”

Brent: “Niet in scherven, maar wel in 
een nagel. Normaal gezien speel ik altijd 
op blote voeten. Ik doe dat live ook om-
dat je je dan meer thuis voelt. Het geeft 
een huiskamersfeer en je voelt je meer op 
je gemak.”

de nummers zijn vaak verhalend, 
waarom?

Brent: “Ik schrijf  graag verhaaltjes en 
ik luister er ook graag naar. Neem nu tom 
Waits, zijn verhaaltjes zijn leuk om te vol-
gen. Het is soms interessanter dan ordi-
naire liefdesliedjes.”

refereren de nummers aan je eigen 
leven?

Brent: “Altijd, maar dan vertaald in 
niet-dagdagelijkse termen. In The Sha-
dow Of  James Narrator bijvoorbeeld gaat 
over een man die bedreven is met woor-
den, een soort van woordtovenaar. Een an-
dere man probeert hem te vermoorden en 
hij houdt dat op magische wijze tegen met 
zijn woorden. Ik probeer ook na te denken 
over wat ik zeg. Het nummer zegt dat je 
veel kan bereiken met woorden en dat pro-
beer ik ook te doen.”

Sander: “Er zijn mensen die graag iets 
letterlijker schrijven, maar hij verwoordt 
het graag iets figuurlijker, zodat je moet 
nadenken over de betekenis. Zodat je meer 
interpretaties zou kunnen geven. Meestal 
is je verhaal toch logisch te verklaren — 

dat is het toch als ik vraag waarover het 
gaat. In sommige gevallen is het niet di-
rect een eenduidig thema. Het is niet dat 
je helemaal vanuit gevoel schrijft of  hele-
maal vanuit beelden, want er zijn mensen 
die echt abstract schrijven.”

Wat vind je het mooiste verhaal dat 
je al hebt verteld? 

Brent: “Mijn favoriete eigen verhaal is 
Plumloaf  Tale. Het gaat over het ontstaan 
van het rozijnenbrood en het heeft totaal 
geen onderliggende betekenis. Gewoon 
hoe ik denk dat het rozijnenbrood ont-
staan zou kunnen zijn. Dat verhaal heb ik 
in het vierde leerjaar al verzonnen. In het 
middelbaar heb ik er pas iets mee kunnen 
doen en daar is dan dit nummer uit voort-
gevloeid.”

Sander: “Mijn lievelingsnummer is 
When I’m Old. Ik vind dat kei melancho-
lisch. Daar kunnen veel mensen zich in 
vinden.”

Is het dan niet zoals ‘When I’m Six-
ty-four’ van the Beatles?

Brent: “Ja, zoiets.”

Sander: “Een beetje wel. When I’m Old 
is meer een uitnodiging, terwijl When I’m 
Sixty-Four een duidelijke situatie in de toe-
komst is. Hij heeft een vrouw en een haard-
vuur. Eigenlijk wel goed gedaan van je, je 
hebt de gelijkenis gevonden!”

gaan de mensen nog wel tijd hebben 
om te genieten met die veeleisende tek-
sten?

Brent: “Laatst speelden we in Gent in 
de groenzaal van het Sint-Bavohumaniora. 
Opeens begon het publiek treintje te doen 
door heel de zaal. Kei marginaal en zalig 
tegelijk: een treintje.”

Sander: “Het waren allemaal buiten-
landse studenten die voor een cursus Ne-
derlands naar Gent waren gekomen. De 
meesten studeerden wel al meerdere jaren 
Nederlands. Blijkbaar waren ze toch nog 
klaar voor een feestje. Waarschijnlijk om-
dat het de laatste dag was. De volgende 
dag gingen ze naar huis.”

dus Barefoot & the Shoes kan wél 
feestmuziek zijn?

Sander: “Eigenlijk wel, ja.” (lacht)■
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CULTUUR
Tekening per tekening

Wat was je eerste reactie toen je 
kortfilmpje werd geselecteerd? 

“Het voelde fenomenaal. Zeker als je 
weet dat slechts negen filmpjes worden 
geselecteerd uit alle inzendingen van over 
de hele wereld. Ook had ik het filmpje met-
een na afwerking ingezonden, zelfs voor-
aleer de jury van het KASK een oordeel 
had geveld. De verbazing was dus des te 
groter.”

Vanwaar je keuze voor kortfilms?
“Het is eigenlijk niet haalbaar om een 

animatielangspeelfilm te maken als je net 
als ik de klassieke techniek gebruikt. Elke 
beweging komt tekening per tekening tot 
stand en dat betekent heel veel tekeningen 
in een filmpje van zeven en een halve mi-
nuut. Zeker op één schooljaar tijd.”

diepGAAnde prenten 

Vind je het belangrijk dat er een ze-
kere diepgang in je werk aanwezig is?

“Ja, voor mij is dat zelfs het belangrijkst. 
Ik vind het leuk dat iets op het eerste ge-

zicht heel simpel kan lijken en er toch al-
lerlei onderliggende verhalen en thema’s 
in zijn verwerkt.” 

op jouw blog zag ik dat je illustra-
ties hebt gemaakt bij een gedicht met 
de regels ‘Bloemen zijn rood, jonge-
man/ Blaadjes zijn groen/ ’t Heeft geen 
enkele zin om ‘t anders te zien/ dus 
waarom zou je ’t dan nog anders doen.’ 
Herken je jezelf   in dat rebelse ‘afwij-
kende’ kind? 

“Zeker, vroeger was ik ook zo. Ik heb 
één jaar tekenschool gevolgd, maar dat 
bleek niets voor mij. Het lag me niet om de 
instructies van de juffrouw op te volgen. 
Ik wou toen al mijn eigen ding doen. Later 
deed ik wel avondschool digitale kunst en 
daar voelde ik me meer thuis. Die leraar 
heeft me ook aangemoedigd om animatie-
film te gaan studeren.”

Het valt me op dat de personages in 
je animatiefilmpjes steeds zwart en op-
vallend klein zijn in vergelijking met 
het decor. Wat is het idee daarachter?

“Initieel waren ze niet zwart. Het is ei-
genlijk vooral een grafische keuze geweest 
omdat ze op die manier beter contrasteren 
met het decor. Bovendien vind ik het ook 
een mooie gedachte dat wanneer mijn fi-
guurtjes elkaar knuffelen, ze in elkaar ver-
smelten.” 

Wie zijn jouw voorbeelden?
“Het werk van fiep Westendorp, die 

de meeste mensen kennen van Jip en Jan-
neke, vond ik als kind niet zo bijzonder 
maar nu inspireert het me. Mensen mer-
ken vaak op dat mijn werk er wat van weg 
heeft. Ook Jon Klassen, tomm moore, 
Cyril Pedrosa en heel wat vrienden zijn 
zeker een belangrijke bron van inspiratie.”

Je vriend, Joris Bergmans, is ook een 
animator. Zou je het eventueel zien zit-
ten om samen met hem animatiefilm-
pjes te maken?

“Ik denk eerder ik met hem, dan hij met 
mij. (lacht) We zijn eigenlijk allebei heel 
koppig als artiesten. Als koppel is het mis-
schien ook een beetje te veel van het goede 
om altijd samen te zijn en ook nog eens sa-
men te werken, want een film ontwikkelen 
is best een vermoeiend proces. Voor mijn 
afstudeerfilm heeft hij me wel heel hard 
geholpen.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Voorlopig werk ik aan een kortfilm op 

de animatieafdeling van “Lumière”. Na-
dien zien we wel. Een job als animator is 
behoorlijk onzeker omdat het opdracht-
gebonden is, maar dat maakt het ook 
spannend. Bij Lumière kan ik de hele dag 
tekenen en ik merk dat ik steeds een beetje 
evolueer.” ■

Haar afstudeerfilmpje aan het KASK, Oma, werd door een animatieblog geselecteerd voor een 
gereputeerd, internationaal filmfestival voor animatiefilms. Ondertussen, honderd miljoen views 
en een mediastorm later, is Karolien raeymaekers (26) weer even uit de spotlights. Een ge-
sprek met deze hemelbestormster. 

door Laetitia Mouton
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FILMKORT

BOEKKORT
De wonderbaarlijke reis van de fakir die vast-
zat in een IKEA-kast - Romain Puértolas

Boyhood

l.l.C. Wie september zegt, zegt IKEA: het 
beloofde land waar moeders jubelkreetjes sla-
ken bij de stapelbare, microgolfovenbestendige 
plastic potjes en vaders hun testosteron voe-
len stijgen zodra ze een papieren meetlint in 
de hand houden. Geïnspireerd door dit globa-
liseringswonder schreef  romain Puértolas 
De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat 
in een IKEA-kast. De titel vertelt meteen drie-
kwart van het verhaal: de Indiase fakir Ajatas-
hatru neemt het vliegtuig naar Parijs om daar 
het spijkerbed Pasöpputprykt te kopen. Bij ge-
brek aan geld voor een hotel blijft hij slapen in 
een van de bedden in de showroom. Wanneer 
de fakir dreigt ontdekt te worden, vlucht hij 
de dichtstbijzijnde kast in, die toevallig net die 
avond nog naar Engeland wordt verscheept.

Dit misverstand is de start van een reis 
dwars door Europa, vol ontmoetingen met de 

meest zonderlinge figuren: van illegalen over 
drieste Romachauffeurs tot een beroemde film-
ster. Puértolas rijgt de onwaarschijnlijkheden 
aaneen tot een fantasierijk en dolkomisch ver-
haal. Geen verfijnde humor, maar eerder het li-
teraire equivalent van een Louis de funès-film: 
luchtig en ontspannend, met gekke wendingen 
en binnen het genre best wel te genieten, al-
thans voor wie geen al te hoge verwachtingen 
koestert. Het geheel is immers geen kleffe, 
onverteerbare slapstick. Door zijdelings de 
problematiek van illegale vluchtelingen te 
betrekken in het verhaal, krijgt het boek een 
verfrissend scherp randje. Niet meteen het pa-
radepaardje van je BILLY-kast: je spaart best je 
zuurverdiende centjes voor ander vertier, maar 
als je toevallig op dit blauw-gele boekje stuit 
in de bibliotheek, aarzel dan niet om het eens 
mee te nemen.■

N.V.l. De term coming-of-age werd nog 
nooit zo letterlijk genomen als in Boyhood, 
dat het verhaal vertelt over een jongen uit 
suburban Amerika die opgroeit van zes- tot 
achttienjarige. Neen, je ogen verraden je 
niet, de gelijkenis tussen de zesjarige en 
de achttienjarige acteur is treffend. Dit 
is geen gevolg van extreem nauwkeurige 
casting, maar wel van het feit dat dezelf-
de acteurs gebruikt werden gedurende de 
twaalf  jaar lange opnames. Een ambitieus 
project, met als resultaat een twee uur en 
veertig minuten durende kroniek over een 
jongen die zijn eerste stappen in deze we-
reld zet.

In deze film van richard Linklater 
herleef  je je eigen jeugd door de ogen van 
Mason (ellar Coltrane). Van die keer dat 
je stiekem in het lingerieblad van je moe-
der bladerde, je eerste pintje, je eerste lief, 
tot die keer dat je aan de trap de ruzies 
tussen je ouders afluisterde, of  hopeloos 
probeerde indruk te maken met je punten 
op school. Je ziet hoe Mason moet omgaan 
met zijn worstelende moeder, die steeds 
opnieuw voor de foute mannen lijkt te kie-
zen, en met zijn vader die op onregelma-
tige tijdstippen komt opdagen en even snel 
weer verdwijnt. Maar vooral dat ene gê-
nante kapsel waarvan je weet dat Mason 

het zich later zal beklagen, haalt enkele 
pijnlijke herinneringen op. 

Als je er echter in slaagt om al je ei-
gen jeugdtrauma’s nog een beetje langer 
te onderdrukken, vind je een mooi, intiem 
epos dat de kleine en grotere tragedies 
van opgroeien waarheidsgetrouw in beeld 
brengt. Gecombineerd met een aantal 
sterke acteerprestaties, geleverd door Pa-
tricia Arquette als alleenstaande moeder 
en ethan Hawke als een atypisch vader-
figuur, zorgt dit voor een prachtig totaal-
beeld dat na de aftiteling nog een tijdje 
blijft nazinderen. ■
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door Wouter De Rycke

Lieve studenten,
Intussen is het al een jaar dat ik de eer 

heb om als rector onze universiteit rich-
ting en sturing te geven. Een dagelijkse 
evenwichtsoefening die vaak niet eenvou-
dig is, maar altijd voldoening schenkt. 
Onze alma mater is een oude en eerbied-
waardige instelling. Honderden leden van 
het academisch personeel die tot de we-
reldtop van hun vakgebied behoren. Zo-
veel duizenden andere personeelsleden. 
Om nog maar te zwijgen van de tiendui-
zenden studenten die onze gangen bevol-
ken, ze levendig houden en, uiteindelijk, 
onze universiteit maken tot wat ze is. Dat 
is geen lichte verantwoordelijkheid. Oh 
non. Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeg-
gen dat het mij nooit heeft geïntimideerd. 
Ik heb mij altijd beschouwd als een rati-
onele, nuchtere persoon. Hardwerkend. 
Diplomatisch. Gezaghebbend. Een beetje 
stijf, misschien, maar daar heb ik mij nooit 
aan gestoord. Kortom, een nette burger-
dame ideaal voor de job, quoi.

Het is daarom met grote spijt in het 
hart dat ik mijn onmiddellijke aftreden als 
rector van de Universiteit Gent aankon-
dig. 

Ik wil benadrukken dat mijn beslissing 
zonder enige wrok of  rancune is geno-
men. Ik wens niets dan het allerbeste voor 
mijn opvolger en de gehele verdere uni-
versiteit. De waarheid is echter dat het le-
ven vol onverwachte wendingen zit. C’est 
un cliché, ik weet het. Maar zo gebeurt het 
nu eenmaal. Je weet nooit wat het lot voor 
je in petto heeft. Mijn hele leven is altijd 
planmatig verlopen. Zonder diepe hoogtes 
of  dalen. Ik had gedacht dat het altijd zo 
ging zijn. Maar plots ben je ergens in een 
vreemde stad voor een of  ander interuni-
versitair congres en loopt la providence je 
recht tegen het lijf, blaast je omver, gooit 

je leven van een rijdende vrachtwagen, 
zorgt ervoor dat je oost noch west meer 
kan onderscheiden. Ik weet nog dat ik te-
gen de reis opzag, maar daar was ze plots. 
Het staat mij allemaal nog levendig voor 
de geest. Mijn initiële terughoudendheid 
— ze kon mijn kleinkind zijn, mon Dieu! — 
haar spontaniteit, haar openheid van geest, 
haar kunstgevoel, haar vloeiende dikke 
prerafaëlitische krullen die als talloze ros-
se watervalletjes in frêle schoudertjes uit-

mondden. Schoudertjes die niets anders 
uitstraalden dan zachtroze sepiakleuren 
en onverwachtse omhelzingen langs de 
rug. Blanke, lichtaflopende schouders die 
als antieke witmarmeren gewelven alle 
geheimen van de wereld konden verber-
gen in hun mystieke schoonheid. Tous les 
sécrets du monde. En dan zwijg ik nog over 
haar tetten. Ik zal het maar zeggen. 

Ik ben verliefd.

God, ik ben verliefd. Halsoverkop. De 
voorbije zomer is voorbijgevlogen als in 
een zoete waas. Ik moet soms lachen als 
ik terugdenk aan mijn eigen onbezonnen-
heid. Hoe ik bezorgd was om mijn haarlak 
die ik had laten liggen toen we het con-
gres in de steek lieten. Hoe de jongeman-
nen in de discotheek nogal opkeken toen 
ze ons bezig zagen. Daar, een vijftigjarige 
dame in een kokerrok van Natan, zij een 
kunstschoolstudente in een korte rok met 
vintage bloemenmotiefje en zwarte kou-
senbroek. Zij moest grijnzen om hun ver-
geefse versierpogingen, maar ik had enkel 
oog voor haar borsten die bij elke dans-
beweging onder haar trui heen bewogen. 
Terug op onze kamer brak het echte vuur 
pas los. Mei ’68 mag dan al lang in yup-
piestof  begraven zijn, maar zij heeft mij 
werkelijk seksueel bevrijd. De dingen die 
je kan doen! Met een meisje! Ik hield het 
niet voor mogelijk. Zoals die keer dat ik 
tijdens een urenlange, wietgeïnduceerde 
vrijpartij plots enkele ragfijne straaltjes 
uit haar geslacht zag opspuiten. Een van 
de mooiste dingen die ik ooit gezien heb 
op aarde. Ik heb altijd gedacht dat het een 
mythe was. De beslissing werd dan ook 
vlug genomen. Je moet je hart durven 
volgen. In oktober verhuis ik met haar 
naar een artiestenstudio in een omge-
bouwd oost-Berlijns warenhuis om mij te 
wijden aan de interpretatieve dans terwijl 
zij schildert. Zoals het ooit in mijn jeugd 
gezongen werd: “La bohème, la bohème. On 
était jeunes, on était fous // La bohème, la bo-
hème. Ca ne veut plus rien dire du tout.”

Geluk is fragiel, lieve studentjes. Koes-
ter het. 

Liefs,
Anne ■

Lezersbrief van de rector
Door Anne
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BV Een student uit het tweede jaar Eco-
nomische Wetenschappen belooft komend 
academiejaar van sociale strategie te ver-
anderen. Hij zal elke les naast iemand 
anders gaan zitten om zo de banden met 
zijn nabije omgeving te versterken. “Vo-
rig jaar probeerde ik nog vrienden te ma-
ken door geen cursusblokken in te kopen 
en te vertrouwen op de goedheid van mijn 
medestudenten voor cursuspapier”, aldus 
de student. Dat liep echter op een sisser 
af. “Op een gegeven moment had ik alleen 
nog maar contact met een enkeling die pa-
pier meebracht voor bijna heel de aula.”

In het tweede semester besloot hij de 
rollen om te draaien en zelf  cursuspapier 
mee te brengen. “Ik genoot heel wat ex-
tra aandacht. Maar al snel had ik door dat 
al die vriendelijkheid om mijn papier was. 
Bovendien betaalde ik mij blauw aan cur-
susblokken.”

Op de vraag of  hij al weet waarover hij 
zal praten tegen de studenten naast hem, 
kan hij nog niet veel antwoorden. “Ik heb 
wel al een korte lijst opgesteld van moge-
lijke onderwerpen:  interessante kwaaltjes 
die mij of  mijn familie teisteren, opmer-
kingen over de mate waarin de lesinhoud 
mijn oplettendheid beïnvloedt en het 

erop wijzen aan mijn medestudenten dat 
iets dat de lesgever gezegd heeft dubbel 
geïnterpreteerd kan worden, waarbij de 
tweede interpretatie liefst tot de seksuele 
lexicon van de studenten behoort.” Verder 
twijfelt hij er nog over om elke dag een 
andere literaire klassieker mee te nemen 
en open te slaan tijdens de les, waarop de 
naburige student dan moet reageren we-
gens herkenning van de desbetreffende 
klassieker. “Die laatste tactiek vraagt wel 
al gemeenschappelijke interesses van de 
buurman of  -vrouw. Al denk ik dat de 
gevormde vriendschapsband dan des te 
hechter wordt.” ■

Student verandert sociale strategie drastisch

door Wouter De Rycke en Brecht Vissers.
origineel van E.P. Jacobs
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