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WENST JE EEN ZALIGE KERST

Nee. Het is niet correct dat een rege-
ring, die de belangen van al zijn burgers 
hoort te dienen, op geen enkele wijze 
meer wenst te luisteren naar de bekom-
mernissen van een grote minderheid die 
niet tot die regering behoort. Maar de 
positie die de vakbonden sinds de aan-
vang van Michel I innemen, is evenmin 
correct. Deze weinig constructieve, bij 
sommige momenten asociale, houding 
die ze aannemen, is quasi ongezien in het 
voorbije decennium.

Er kan veel gezegd worden over 2014, 
maar niet dat het er onbewogen of  mo-
notoon aan toe ging. Terwijl op inter-
nationaal vlak wederzijdse escalatie na 
gruweldaad na oorlog elkaar opvolgde, 
manifesteerde zich wat dichter bij huis 
een links-rechts polarisatie die we niet 
meer zagen sinds de val van de Muur. De 
tijd van ter plaatse trappelende triparti-
tes met weinig kleur of  paarse coalities 
zonder gemeenschappelijk project voelen 
aan als een vergeten – soms melancho-
lische – melodie van een lang vervlogen 
verleden.

Vandaag is de sfeer heel wat grimmi-
ger en evolueert de hete herfst naar een 
woelige winter. De meningsverschil-
len lopen echt wel hoog op. Het lukt de 
sociale partners en de regering onder-
hand niet om aan tafel een constructief  
gesprek te voeren laat staan om een ak-
koord te sluiten. De demonisering van de 
tegenpartij helpt het eigen gelijk binnen 
de organisatie sterk vooruit, maar onder-
graaft op zoveel verschillende manieren 
het perspectief  op uiteindelijk succes 
met een dubbele win. Zo lijkt deze stel-
lingenoorlog te eindigen in een patstel-

ling die één grote verliezer zal kennen: 
de burger.

Ook wij, studenten, voelen die bui al 
hangen. Misschien wordt het niet door 
iedereen zo aangevoeld, wij zijn wel de-
gelijk opgegroeid in tijden van crisis. Die 
‘crisis’  doet nu reeds een klein decenni-
um haar werk in de hearts & minds van 
mensen. Meer dan welke andere genera-
tie voelt de onze dan ook aan dat het in 
de toekomst anders moet. Pensioenleef-
tijd optrekken naar 67. Vanzelfsprekend, 
toch? Het zorgt er anderzijds ook voor 
dat veel jongeren daardoor het fragiele 
economische herstel niet gefnuikt willen 
zien door baldadige stakingen, georgani-
seerd door het conservatieve syndicaat.

Door echter dogmatisch vast te hou-
den aan deze laatste stelling –economisch 
herstel is het primordiale doel – bestaat 
er het gevaar dat er niet meer mag nage-
dacht worden over hoe die groei tot stand 
moet komen. Want de regering bepaalt 
dat beleid, niemand anders. Punt aan de 
lijn. Daarnaast zijn stakingen totaal ana-
chronistische, door vakbonden misbruik-
te, vormen van verzet, zo vinden heel 
wat studenten. Die ook nog eens te veel 
worden ingezet, zo zegt professor De 
Grauwe. Het komt gevaarlijk dichtbij het 
deterministische ‘There is no alternative’. 
Dit laatste kan gewoon niet waar zijn, ze-
ker niet met een regering die heel duide-
lijk ideologisch geïnspireerd is. Heel luid 
roepen dat er geen andere beleidsopties 
bestaan, is in deze dan ook een pure con-
tradictio in terminis; het negeren en ver-
oordelen van het recht op staken daarbij 
een democratie onwaardig. ■
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KORT
'k Heb ze geteld door Brecht Vissers 

cartoon door Martijn Vermeersch

'k Heb ze geteld, de mensen op de Win-
terfeesten (tot 4/1), de meisjes met blon-
de haren die door hun froufrou moeten 
staren om mij toch maar te zien tellen, van 
een tot tien. En ‘k heb er ooit op ‘t reuzen-
rad gezeten met een meisje uit de klas, en 
‘k heb ze geteld, de keren dat ik haar hand 

kon vastnemen en haar haar kon strelen, 
maar ‘k heb het niet gedaan. ‘k Heb ze la-
ten gaan. ‘k Heb ze laten gaan. En ik ben 
bang dat ik het weer ga doen: mijn haren 
stijf  in de gel kammen, mijn tanden poet-
sen en dan tandpastapannenkoeken eten, 

mijn ingestudeerde onderwerpen vergeten 
en haar laten gaan.

‘k Heb ze geteld, de flauwe moppen op 
het Europees jaaroverzicht van Hendrik 
Vos (16/12). ‘k kon het niet meer aan, dus 
‘k ben naar ‘t wc gegaan, terwijl ik amper 
mijn neus moest snuiten. Aangezien de 
bril toch al warm was, kon ik er evengoed 
blijven zitten en wensen om terug te gaan 
naar 1984, kon ik maar. The Smiths live in 
Bree, 200 km van zee, en ‘t Moederke zien 
toen ze nog jong was, met een bos vol ha-
ren, voor die fucking kanker zelfs nog maar 
kon beginnen met beeldhouwen aan haar 
ziel, stukje voor stukje, tot een levenloos 
lichaam als standbeeld overblijft dat mij 
doet blèren gelijk onze kat, toen die keer 
dat ik per ongeluk op haar staart zat. En ik 
ben bang dat ik het weer ga doen: bij haar 
gaan klagen en beklagen, maar haar even-
goed niet durven kwetsen met de stommi-
teiten die ik doe, zoals al mijn geld opdoen 
aan een Skireis (VPPK, VRG, Politeia: 
30/1 tot 8/2. VGK: 2/2 tot 7/2) naar 
de bergen. Terwijl ik hier al de bergen zie 
in de wolken die mij belagen. ‘k Heb ze ge-
teld, ‘k heb ze gezien, van een tot tien.

En ‘k heb ze geteld, de dagen tot 
het Kerstavonddiner bij de Piccavets 
(24/12 in Kortrijk) en hoeveel ervan ik 
moet blokken, tot mijn ogen scheel staan 
van de powerpoints en mijn handen ver-
vellen van de vele kwartieren vertier waar 
mijn geslacht zo naar verlangt. ‘k Ben 
bang dat ik ze ga verkloten, al mijn kansen 
verkijken en uiteindelijk een nul ga blijken 
die vroegtijdig uit ‘t schooltje is gestapt. 
En ‘k heb een liedje willen schrijven over 
haar, tussen Mediarecht en Statistiek door, 
maar ‘k kon alleen op de namen komen 
die ik haar nooit heb genoemd: Moeder-
kelief, hartendief,... tenzij misschien op een 
nieuwjaarsbrief  die ik in ‘t jaar ‘98 in mijn 
bak vol Megazords ben verloren.

En ‘k heb ze geteld, de pillen op mijn 
kot: Dafalgan, iets tegen de hoest: kink en 
kriebel, iets om de teenkaas tegen te gaan, 
die van de kanker aan de keel... ‘k Heb er 
niet genoeg. ‘k Heb er niet genoeg om ver-
der te gaan. ■
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FOTOPAGINA
door Brecht Vissers 
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ON THE ORIGIN OF

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, doen wij dat in 
Zijn plaats. Vandaag: Hoveniersberg.

De kans is klein dat u het niet kent. 
Dit charmante, afhellende zijstraatje van 
de Sint-Pietersnieuwstraat leidt naar de 
Therminal en de Faculteit Economie, met 
zicht op de Terplatenkaai. Het oeverge-
bied aan de Schelde was oorspronkelijk 
een moerassige oppervlakte — vandaar 
de bijnaam ‘waterstraatje’ — toebehorend 
aan de paters van de Sint-Pietersabdij. Van 
dat landelijke karakter valt er op heden 
echter niet veel meer te bespeuren. Laat u 
daarom even meevoeren naar de tijd waar 
u uw fiets veilig kon achterlaten in de Ho-
veniersberg.

VAN ARBEIDERSHUISJES NAAR 
QUARTIER LATIN

De aanleg van de Hoveniersberg 
brengt ons terug naar de tijd van de in-
dustriële revolutie. Gent was een bloeien-
de industriestad met veel stinkende, hoge 

schoorstenen. Vooral de visserij en de tex-
tielsector hadden nood aan mankracht. 
Daarom werden er rond 1842 verschil-
lende kleine achterhuisjes of  beluiken ge-
bouwd die de arbeiders dicht bij hun werk 
moesten herbergen, vaak in schrijnende 
omstandigheden. Sanitair was schaars, 
woningen klein en vochtig. Vaak was de 
fabrieksbaas dan ook nog eens de verhuur-
der van dergelijke woningen. De industri-
ele revolutie kende hier haar schaduwzijde.

ALLES WAT VAN WAARDE IS, IS 
WEERLOOS

Veel van die negentiende-eeuwse “char-
me” ging verloren ten voordele van nieu-
we universiteitsgebouwen in de jaren 50. 
Toen namen campussen langzamerhand 
de plaats in van de industriële complexen.  
In 1960 werd het eerste deel van het be-
luikencomplex aan de Muinkschelde ge-

sloopt. De vrijgekomen grond 
werd ingepalmd door het ul-
tramoderne gebouw van de 
Faculteit Economie en andere 
universitaire faciliteiten.                           

Aan de linkerstraatwand zijn 
er nog enkele kleine industriële 
gebouwen te bespeuren, zoals 
een overgebleven schouwsteen 
en een blinde bakstenen muur 
met een poortje dat toegang 
verleent tot een tuin met een 
zestiende-eeuwse lusthof, het 
zogeheten “Emmaüskasteeltje”. 
Dit was een plek waar bezoekers 
van de abdij tijdens hun tocht 
eventjes konden rusten. Deze 
gebouwen zijn beschermd tegen 
afbraak. Aan de rechterwand 
van het steegje zijn er nog een 
zestal gerenoveerde beluiken 
overgebleven. Ook de originele 
toiletten op het buitenkoertje 

bleven — met steun van Monumenten-
zorg –- intact. In 1996 werd de hele Hove-
niersberg beschermd als stadsgezicht. 

KOTSSTEEG

En of  het steegje een Quartier La-
tin geworden is… Anno 2014 zijn er ko-
ten gehuisvest op deze historische site en 
fungeert de steeg als halsslagader van het 
studentenleven. De iconische beluiken uit 
1842 zijn ook elk jaar het decor van een 
buurtfeest dat er in het eerste semester ge-
organiseerd wordt door de huurders. Voor 
een schamel prijsje kunt u daar mee fees-
ten op hun koertje. Een van die bewoon-
sters, Tessa Dufour, licht toe: "Het is niet 
de bedoeling daar enorme winsten uit te 
halen, de prijzen zijn zodanig gekozen dat 
we net uit de kosten geraken. Het feestje 
richt zich voornamelijk op buurtbewoners, 
maar in feite is iedereen welkom." ■

door Laura Massa

Hoveniersberg
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ONDERWIJS
Hail Hydra!
App je 'm al?
Amper anderhalf  procent van de studenten aan de UGent gebruikt de app, de meerderheid heeft 
er nog nooit van gehoord. Hydra is niet dood, maar ook niet springlevend.

door Adel Mouchalleh 
cartoon door Martijn Vermeersch

In een kelder in campus De Sterre zit-
ten de ontwikkelaars van Hydra verstopt. 
Zeus WPI is een studentenclub aan de 
vakgroep Informatica, die naast Hydra 
ook aan andere projecten bezig is. “Door 
de nieuwe projecten is Hydra een beetje op 
de achtergrond gekomen.”

HYDRA: THE ORIGINS

Het begon allemaal in 2012. In plaats 
van de langverwachte apocalyps van de 
Maya’s lanceerde de Dienst Studenten-
activiteiten (DSA) de eerste versie van 
Hydra, de UGent in je broekzak. Dé app 
die elke student zou gaan gebruiken, bleek 
echter een grote hoop miserie te zijn. Van-
af  dan nam Zeus de fakkel van het externe 
bedrijf  over.

Kort daarna kwam Zeus met een nieu-
we en kleinere versie van de app, waarmee 
je in een paar taps de laatste nieuwtjes kunt 
lezen, de menu van de resto’s raadplegen, 
naar Urgent.fm luisteren of  artikels van 
je favoriete studentenblad Schamper kunt 
lezen. 

HYDRA GAAT NIET DOOD

Ondanks de vernieuwingen van vorig 
jaar bleef  Hydra onbekend. Nauwelijks 
vijf  à zeshonderd studenten gebruiken de 
app, op een populatie van 41.000 studen-
ten. Stijn Seghers, voorzitter van Zeus, 
ontkent dit probleem niet: “Hydra is in-
derdaad niet zo populair bij de studenten. 
Volgend semester gaan we een reclame-
campagne opstarten om er meer bekend-
heid aan te geven.”

Voorlopig wordt Hydra enkel onder-
steund door Android en iOS smartphones. 
De app bestaat ook voor Windows Phone, 
maar is niet operationeel omdat de vrijwil-
ligers van Zeus die deze versie ontwikkel-
den niet meer bij de studentenclub zitten. 

DE TOEKOMST

Ondanks de recente vernieuwingen en 
bugfixes is Hydra nog geen afgewerkt pro-
duct. Tom Naessens, senior van Zeus, wil 
nog een stap verder gaan: “We zoeken een 
manier om de 
belangrijkste 
berichten van 
de verschillen-
de tabs op het 
startscherm te 
krijgen. Op die 
manier moet 
men enkel de 
newsfeed van de 
app openen om 
die berichten 
te lezen. Wie 
meer info wil, 
kan verder gaan 
naar de speci-
fieke tab (bij-
voorbeeld de 
resto-tab). Een 
andere vernieu-
wing die we 
willen invoeren 
is de sidebar, die 
tegenwoordig 
veel gebruikt 
wordt in apps 
en mobiele si-
tes. Denk maar 
aan deredactie.be, 
YouTube en der-
gelijke meer.”

Hoewel er 
nog veel werk 
aan de win-
kel is, ziet de 
toekomst van 
Hydra er posi-
tief  uit. De app 
heeft potentieel, 

en kan — mits meer bekendheid onder de 
studenten — de referentie bij uitstek wor-
den om op een snelle manier aan informa-
tie te geraken die de student nodig heeft. ■
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In 1985 verscheen deze cartoon naar 
aanleiding van het bezoek van de paus 
aan België. Dit schoot bij de toenmalige 
goedheilige rector Cottenie danig in het 
verkeerde keelgat. Schamper mocht pas 
opnieuw verschijnen toen een half jaar 
later de nieuwe rector  werd verkozen. 
Bekijk de originele voorpagina op  
schamper.be/afbeelding/pauscartoon

HET KRUIS VAN JOHANNES-PAULUS II



ONDERWIJS
Cashen met je thesis?
De Vlaamse Scriptieprijs wordt elk jaar uitgedeeld aan goede scripties om ze van de vergetel-
heid te redden. Dit jaar duelleren de UGent en de KU Leuven om eeuwige glorie. Of  toch voor 
een jaar. door Laura Massa en Tom Cassauwers

De prijs is dit jaar aan zijn dertiende edi-
tie toe. Inschrijven kon tot 5 oktober en op 
18 december wordt in Kortrijk de hoofd-
prijs uitgedeeld. Die bedraagt maar liefst 
2.500 euro. De vier andere scripties die de 
top vijf  haalden, de zogenoemde shortlist, 
ontvangen elk nog eens 250 euro.

JOURNALISTIEKE FOCUS

De prijs beoogt de wereld van de we-
tenschap en die daarbuiten te verbinden 
door het werk van “jonge wetenschappers” 
(lees: studenten) aan een breder publiek 
bekend te maken. Opvallend is de nadruk 
die men legt op het journalistieke aspect. 
De Vlaamse scriptieprijs is dan ook ont-
staan uit het Fonds Pascal Decroos voor 
Bijzondere Journalistiek. Zo moeten kan-
didaten hun scriptie in een journalistiek 
artikel gieten, en wil het journalistiek als 
carrièrestap bij studenten promoten.

SELECTIECRITERIA

De winnaar wordt geselecteerd op 
zijn “journalistiek niveau, nieuwswaarde 
en wetenschappelijke kwaliteit”. De jury 
kijkt dus lang niet alleen naar in hoeverre 
de thesis bijdraagt aan academische de-
batten over het onderwerp. De vorm en 
de maatschappelijke waarde ervan wegen 
ook sterk door. De organisatie geeft daar-
naast ook toe dat het “niet makkelijk” is 
om scripties te beoordelen afkomstig uit 
allerlei disciplines waar de juryleden niet 
noodzakelijk mee bekend zijn. Niettemin 
proberen ze op basis van de drie voorge-
noemde criteria zo objectief  mogelijk een 
selectie te maken. Op de vraag of  de jour-
nalistieke focus veeleer een kortetermijn-
visie oplevert waar enkel onderzoek met 
nieuwswaarde wordt gekozen, krijgen we 
een resolute “nee” als antwoord. Zo vinden 
we in de shortlist een chemicus met een 
thesis over grondstoffen en een burgerlijk 

ingenieur die onderzoek deed naar epilep-
sie. Daarnaast is een van hun partners het 
wetenschapsmagazine EOS dat specifiek 
nog eens een prijs uitdeelt voor de beste 
scriptie in de exacte wetenschappen.

UGENT VERSUS KU LEUVEN

Opvallend is dat alle scripties gekozen 
voor de shortlist ofwel afkomstig zijn uit 
de KU Leuven ofwel de UGent. Volgens 
de organisatie is dat logisch omdat inzen-
dingen uit beide instellingen ongeveer 
60% van het totaal bedroegen. Daarnaast 
is het echter wel “toeval” dat er enkel KU 
Leuven- of  UGent-thesissen geselec-
teerd zijn, aangezien de onderwijsinstel-
ling niet vermeld wordt aan de juryleden. 
Daarnaast komen 53% van de inzendingen 
uit de sociale wetenschappen. Dat zou te 
maken hebben met de vaak moeilijker te 
populariseren onderwerpen in de exacte 
wetenschappen, en het feit dat studenten 
in de sociale wetenschappen vaker aange-
zet worden om het eigen werk vlot uit te 
dragen naar een breder publiek.

Welke scripties werden er al de beste 
bevonden? Uit de shortlist halen we er 
twee. Roel Henckaerts, een burgerlijk in-
genieur van de KU Leuven, slaagde erin 
om op basis van wiskundige modellen een 
bepaald type epilepsieaanvallen te voor-
spellen. Op die manier zouden aanvallen 
op zeer snelle manier onderbroken kun-
nen worden. Dan is er de scriptie van Tom 
Wijnant, afgestudeerd aan de rechtenfa-
culteit van de UGent. Hij doet sugges-
ties om te komen tot een wetgeving rond 
draagmoederschap in België. Iets wat tot 
vandaag de dag nog niet bestaat, soms met 
nefaste gevolgen. Daarom gaat hij kijken 
naar de Verenigde Staten, waar de regel-
geving rond draagmoederschap op het 
niveau van de deelstaten georganiseerd 
wordt, wat natuurlijk een lappendeken 
van wetgevingen oplevert. Maar ook een 
heel aantal voorbeelden die kunnen dienen 
om tot een Belgische wetgeving rond de 
kwestie te komen. Welke thesis het zal ha-
len, komen we te weten op 18 december.■

In 1985 verscheen deze cartoon naar 
aanleiding van het bezoek van de paus 
aan België. Dit schoot bij de toenmalige 
goedheilige rector Cottenie danig in het 
verkeerde keelgat. Schamper mocht pas 
opnieuw verschijnen toen een half jaar 
later de nieuwe rector  werd verkozen. 
Bekijk de originele voorpagina op  
schamper.be/afbeelding/pauscartoon

HET KRUIS VAN JOHANNES-PAULUS II

WWW.SCHAMPER.BE SCHAMPER 549           9ONDERWIJS



BRIEF AAN DE REDACTIE
Stuur de ingevulde brief  naar de redactie van Schamper en win een date met ons knap-

ste redactielid!
______________________,
God. Waar moet ik beginnen? Er is ondertussen al zoveel water onder de brug ge-

passeerd. Al de avonturen. Al de vrienden die we hebben gemaakt en weer verloren. Al 
de geheimen die we elkaar hebben toegefluisterd. Ik weet niet hoe ik het moet vertel-
len. Misschien bij het begin dan maar? Ja. Dat lijkt me wel iets. Weet je het nog? Die 
ene avond? Toen we elkaar nog maar pas kenden? Mij staat het nog steeds op het net-
vlies gegrift. Jij droeg dat _______________ half  transparante _______________ dat ik 
zo ___________vond en waarvan, telkens je bewoog, ___________________________
_________ glooiden als een Toscaans landschap op een regenachtige zondagnamiddag. 
Zucht. Ik moet het je toegeven. Je hebt altijd al fantastische ________________ gehad. 
Alsof  je dat nog niet wist. Nog steeds heb ik moeite te geloven dat iemand die zo on-
gelooflijk _______________ en ________________, zo’n _________________________ 
kan hebben. Echt waar. Het zou een misdaad moeten zijn. Het liefdesvuur kan hevi-
ger branden dan de heetste toorts. Zoiets is natuurlijk een platitude. Dat weet jij beter 
dan ik. Jij bent degene die werkelijk mijn ogen heeft geopend. Daarvoor was ik ziende 
blind. En ik moet toegeven. Het was ____________________. Die ene keer toen je je 
_______________________________ zal ik nooit vergeten. En dan zwijg ik nog van die 
keer toen we gingen zwemmen en simpelweg ____________________________ in het 
verkleedhokje. Terwijl iedereen zich afvroeg of  de ambulance misschien gebeld moest 
worden, gingen wij maar verder ________________________ zoals enkel die keer toen 
we ______________________________ met die banaan _______________________ 
het kon evenaren. Het gezicht van mijn halfzachte _________________ rustend op 
jouw_____________________ in het halfduister van de nacht is er een voor de eeuwig-
heid. 

Het allerbeste was dat je ___________________________________ met jouw 
__________________. Ik zal je altijd dankbaar zijn voor die __________________ 
die ik hard nodig had. En uiteraard voor je ___________________. Niet alleen ben 
je een ____________________, maar ook een ________________________ zoals 
er maar weinigen bestaan. Je bent werkelijk sui generis. Een vogeltje dat niet te kooi-
en valt. En dat meen ik vanuit de grond van mijn hart. Maar weinigen zouden kunnen 
___________________________. Daarom zal ik je eindelijk ____________________ 
met je favoriete Zuid-Europese _______________________. Ook al zie ik zelf  niet in wat 
zo’n _____________________________ te bieden kan hebben, ben ik niet er de persoon 
na om je iets te ontzeggen. Wil je daarom____________________________? 

Hopelijk deel je dezelfde mening. 
Jij ________________
Liefs,
_________________________ ■

 
Brief  kan verstuurd worden naar:

Schamper
Hoveniersberg 24
9000 Gent

door Wouter De Rycke
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KLEURPLAATJE
door June Meesters
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ONDERWIJS
"Jullie spelen in de kaart van rechts." 
Ja, het stakingsrecht is een fundamenteel basisrecht van onze democratie. En zeker, dat recht 
heeft al tot heel wat maatschappelijke veranderingen geleid in het verleden. Maar mag dat 
recht absoluut worden uitgeoefend? Neen, aldus Paul De Grauwe. “Alle vrijheden zijn beperkt 
en de beperking is net de vrijheid van anderen.” Een gesprek met de hoogleraar emeritus en 
Vlaanderens machtigste vakbondsbons Rudy De Leeuw. 

Het is reeds laat op de avond wanneer 
we contact proberen op te nemen met één 
van Vlaanderens meest gerenommeerde 
economen. Professor Paul De Grauwe 
geeft tijdens de week les aan het presti-
gieuze London School of  Economics. In 
België kon hij vanwege zijn respectabe-
le leeftijd slechts deeltijds actief  blijven, 
waardoor hij zowaar noodgedwongen 
een andere universiteit moest opzoeken. 
De lijn London-Gent is niet vrij van ruis. 
“Afspreken op maandag? Neen, dat lukt 
me gewoon niet. De vakbonden hebben 
nog maar eens beslist om het land plat te 
leggen waardoor ik de dag ervoor al naar 
London vertrek.”

Twee weken later is het niet wachten op 
de professor, maar wel op ABVV-coryfee 
Rudy De Leeuw. Ook die komt opdra-
ven met een veeleer sarcastische uitleg. 
“Vlaams Belang plaatste deze ochtend pi-
ketten aan onze gebouwen en daardoor za-
ten we wat vast. Nu, die kennen daar niets 
van. Een piket opzetten gebeurt om half-
zes en niet om acht uur, bijna iedereen was 
al binnen (lacht).”

Professor De Grauwe, in De Morgen 
schreef  u niet opgezet te zijn met de 
stakingen.

De Grauwe: “Het stakingsrecht is een 
belangrijk, democratisch recht, maar de 
omvang van de huidige acties zorgt voor 
enorm veel schade. De vakbonden treffen 
miljoenen onschuldige mensen die er niets 
mee te maken hebben. Bovendien worden 
sommigen tweemaal gestraft, eenmaal 
door de regering en nog eens door de vak-
bonden. Het is zelfs zover gekomen dat het 
stakingsrecht betwist wordt. De vakbon-
den moeten opletten dat ze het maatschap-
pelijke draagvlak voor het stakingsrecht 

niet volledig verliezen. Elk recht heeft zijn 
beperkingen, want het botst met de rech-
ten van anderen.” 

De Leeuw: “Ik heb veel respect voor 
Paul De Grauwe als professor economie, 
maar hij is geen professor sociaal recht 
(laconiek). Er is een verschil tussen het 
stakingsrecht en de feitelijkheden die er 
het gevolg van zijn. Stakingen veroorza-
ken economische last, maar dat is voor een 
stuk ook de bedoeling. Indien er geen last 
zou zijn, dan zou onze boodschap aan de 
regering kracht missen.” 

STAKING ALS POLITIEK WAPEN

Staken jullie tegen een politieke con-
stellatie?

De Leeuw: “Niet tegen de regering 
zelf. Tegen het beleid van de regering, ja. 
Zij neemt eenzijdig de werknemers onder 
handen, op een onrechtvaardige en oneven-
wichtige manier. Wij reageren daarop met 
het stakingswapen. ‘Wapen’, inderdaad, al-
thans als ik de retoriek van Bart de We-
ver (N-VA) volg. Het stakingsrecht is ons 
ultieme instrument als we niet gehoord 
worden en nu moeten we dat wel toepas-
sen. Over het stakingsrecht an sich kan 
en mag geen twijfel bestaan. Wij toetsen 
telkens af  of  we binnen onze organisatie 

voldoende draagvlak vinden of  niet. Bij de 
staking op 11 december (waarbij een klei-
nere spoorvakbond los van het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront treinbestuurders aanzette 
tot staken, met de drukste ochtendspits van het 
afgelopen jaar tot gevolg n.v.d.r.) bleek hoe 
ze zich moesten verontschuldigen voor de 
overlast die ze gecreëerd hadden.” 

De Grauwe: “De regering heeft een 
bepaald socio-economisch beleid uitge-
stippeld. Dat beleid is gebaseerd op de 
recente verkiezingen waarbij de regering 
een meerderheid in het parlement kreeg. 
Je moet die meerderheid ook erkennen. Je 
zou beter een democratische manier van 
oppositie voeren kiezen dan die van het 
geweld. De syndicale doelstellingen moe-
ten ook maatschappelijk gedragen wor-
den. Als we kijken naar jullie standpunt 
omtrent de verhoging van de pensioen-
leeftijd: daar kan je heus geen maatschap-
pelijke meerderheid voor vinden, al zeker 
niet bij de jongeren. Jullie verzetten zich 
tegen die beslissing van een meerderheid, 
door een wapen te gebruiken dat schade 
berokkent aan heel veel mensen. Er wordt 
vaak naar het verleden verwezen, maar 
toen waren er sterke objectieven, zoals het 
inperken van de kinderarbeid en de veer-
tigurenweek. Dat waren legitieme doelen. 
Maar is het een legitiem doel om zich te 
verzetten tegen de verhoging van de pen-
sioenleeftijd?” 

De Leeuw: “We hebben ook andere doe-
len, we gaan globaal voor werkbaar werk. 
Het lineair optrekken van de pensioenleef-
tijd is onrechtvaardig. Voor onze voor-
naamste doelstellingen — waaronder de 
vermogenstaks, het verzet tegen de index-
sprong en tegen de verhoging van de pen-
sioenleeftijd naar 67 jaar — vinden we een 
duidelijk draagvlak. Uit een enquête van 

door Arno Vanhollebeke en Frédéric Piccavet 
foto's door Arthur Joos

"De burgers worden 
tweemaal gestraft: 
door de regering en 
door de stakingen"

De Grauwe

De Grauwe & De Leeuw over de recente stakingsgolf
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Knack blijkt dat 85% van de Vlamingen te 
vinden is voor een vermogenswinstbelas-
ting. Ook in de politiek is er een draagvlak 
voor, N-VA wil er nu zelfs over nadenken 
terwijl daar een paar weken geleden geen 
sprake van kon zijn. Onze acties doen de 
inzichten veranderen.”

Komt dat enkel door jullie acties?
De Grauwe: “Wel, of  die change of  

minds plaatsvond door de acties van de 
vakbonden blijft onduidelijk.”

De Leeuw: “Wij zijn de eersten die de 
vermogenstaks hebben voorgesteld.”

De Grauwe: “Komaan, nu.”
De Leeuw: “Wel, op u na dan. En ook 

op Stiglitz en op Krugman.”
De Grauwe: “En dan ook nog Piketty, 

die had waarschijnlijk zelfs nog de groot-
ste invloed. Daarnaast waren er ook de 
schandalen zoals Lux Leaks.”

De Leeuw: “Akkoord, maar ik moet wel 
zeggen dat wij daarvoor alleen in de woes-
tijn stonden te roepen.”

De Grauwe: “Dat het ABVV de belas-
tingen op een andere manier wil heffen, 
dat is hun volste recht. Maar moet je daar-
voor het stakingswapen gebruiken? Neen. 

Vakbonden kunnen niet de plaats innemen 
van democratische, politieke beslissings-
processen en over belastingpolitiek gaan 
staken. Dat is niet de juiste toepassing van 
het stakingsrecht, zo kan je voor alles be-
ginnen staken.” 

De Leeuw: “De meest politieke staking 
die wij ooit hebben gevoerd, was de sta-
king voor algemeen stemrecht, toen nog 
enkel voor mannen. Die is er maar geko-
men nadat er langdurig werd gestaakt. 
Dat was een van de grootste politieke ei-
sen van de arbeiders- en de socialistische 
beweging. Die staking was gericht tegen 
het bestaande systeem in het parlement 
van toen.”

De Grauwe: “Het is niet omdat je ooit 
gelijk hebt gehad, dat je altijd gelijk hebt. 
Je kan niet altijd zomaar tegen elke be-
slissing van een parlement ingaan. On-
derschat niet hoeveel vijanden jullie erbij 
krijgen door die acties.”

De Leeuw: “Wij onderschatten dat 
niet, maar ik vertel u dat we onze economi-
sche tegenmacht die we bezitten moeten 
gebruiken tot alle mogelijke middelen zijn 
uitgeput. Dat recht mag niet zomaar aan-
getast worden. Geen enkele staking mag 
je zomaar afdoen als misbruik van een be-
paald recht. Wees daar absoluut heel voor-
zichtig mee. U zegt dat we niet voor fiscale 
doelstellingen kunnen staken, niet tegen 
het optrekken van de pensioenleeftijd… 
Voor wat dan wel nog?” 

SCHIETEN IN EIGEN VOETEN

Waarvoor kan er dan wel gestaakt 
worden, professor De Grauwe?

De Grauwe: “Jullie moeten kunnen 
aantonen dat hetgeen beslist wordt, funda-
menteel slecht is. Maar als je niet akkoord 
gaat met een democratische meerderheid 
en daarbij telkens het stakingswapen op-

ONDERWIJS

"Stakingen dienen 
deels economische last 

te veroorzaken"
De Leeuw
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ONDERWIJS

roept, dan dreig je jezelf  te ondermijnen. 
Dan schiet je in je eigen voeten.”

De Leeuw: “Je kan niet zeggen waar je 
wel of  niet voor mag en kan staken, zo be-
perk je het stakingsrecht. Daarnaast, we 
staken niet tegen het feit dat er een demo-
cratische meerderheid is, maar tegen een 
aantal maatregelen die rechtstreeks heb-
ben ingegrepen op een aantal contracten 
die we hadden met de werkgevers. Kijk 
bijvoorbeeld naar onze loonvorming. Het 
afspreken van lonen, dat gebeurt tussen de 
vertegenwoordigers van de werkgevers en 
van de werknemers. De overheid komt nu 
tussenbeide en legt een langdurige blok-
kering op. We hebben akkoorden gesloten 
dat de loonblokkering voor een bepaalde 
tijd kan, in een noodtoestand.”

De Grauwe: “Het effect van een index-
sprong is tijdelijk.”

De Leeuw: “Nee, die is definitief  voor 
heel je carrière. Nu moeten we intellectu-
eel bezig blijven hé, professor.”

De Grauwe: “Nee, ik ben economist, 
kan ik daar iets over zeggen? Het effect is 
tijdelijk (kordaat). Het effect is tijdelijk om-
dat na verloop van tijd de loononderhan-
delingen anders zullen zijn.”

De Leeuw: “Omdat we af  en toe eens 
zullen staken om ons loon te verbeteren 
(laconiek). Een indexsprong is definitief.”

De Grauwe: “(halsstarrig) Een index-
sprong is tijdelijk. Je hebt het net zelf  ge-
zegd, de facto is hij tijdelijk. De indexering 
is het gevolg van de wet.”

De Leeuw: “We hebben een contract 
afgesloten met alle 
sectoren. Nu ver-
plicht de regering 
ons nog meer actie 
te voeren om dat te 
kunnen herstellen. 
Daarover gaat het. 
Die indexsprong is 
de meest directe ma-
nier om ons te raken. 
De indexering linken 
aan onze lonen is het 
gevolg van een con-
tract tussen werkge-
vers en werknemers 
(verheft zijn stem al 
druk gesticulerend). Ze 
bedreigen de auto-
nomie van de sociale 
gesprekspartners.” 

De Grauwe: “En 
dat wordt opgelegd 
door een cao (col-
lectieve arbeidsover-
eenkomst) die door 
de wet mogelijk ge-
maakt wordt. Het is 
toch de wet die het 
mogelijk maakt, of  
niet?”

De Leeuw: “Om-
dat in ons land de 

cao’s de kracht van de wet gekregen heb-
ben. Dat moet de regering ook erkennen. 
Maar het blijft een contract tussen de 
werkgevers en werknemers van de ver-
schillende sectoren. Het ingrijpen in die 
cao’s is onwettelijk.”

JONGEREN AAN DE PIKETTEN?

Is er een draagvlak voor de stakin-
gen?

De Leeuw: “Op dit ogenblik heeft 55% 
van de bevolking begrip voor de stakingen. 
Dat is een zeer ruim draagvlak. Ik ga ab-
soluut niet akkoord met de stelling dat het 
stakingsrecht misbruikt wordt. Niet alleen 
omdat het juridisch verantwoord is, maar 
ook omdat wij eerst andere stappen gezet 
hebben om die stakingen te voorkomen. 
Natuurlijk moeten we opletten met het 
stakingsmiddel en dat doen we ook. We 
oefenen het pas uit als er minstens twee 
derde van ons parlement van vakbondsaf-
gevaardigden daarmee instemt. Er is geen 
andere mogelijkheid, ik zie geen alterna-
tief. Neem nu het voorbeeld van het open-
baar vervoer, het gaat hier om stakingen 
waarbij we kunnen aantonen dat het ge-
deeltelijk in het belang van de reiziger is.” 

De Grauwe: “Het is niet voldoende om 
enkel binnen je organisatie een tweeder-
demeerderheid te hebben. Het maatschap-
pelijk draagvlak zal kleiner en kleiner 
worden. De vijandschap ten aanzien van 
stakingen wordt groter, daar moet je voor 
opletten. Dat kan tot een wetswijziging 
leiden (verheft zijn stem). Niets is in steen 

"Vakbonden kun-
nen niet in de plaats 
treden van democ-
ratische, politieke 

beslissingsprocessen"
De Grauwe
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geschreven. Vandaag hebben we een wet-
telijk stakingsrecht, maar de zaken kunnen 
veranderen. Jullie spelen in de kaart van 
rechts, die jullie acties gebruiken om aan 
te tonen dat de vakbonden de economie 
schade berokkenen.” 

De Leeuw: “We zijn er ons bewust van 
dat rechts het stakingsrecht zal aanvallen 
en wil inperken. Maar wij zijn overtuigd 
van het democratische draagvlak van onze 
doelen.”

De Grauwe: “Dat bedoel ik ook, het 
stakingsrecht moet ingebed zijn in een 
maatschappelijke consensus om te kunnen 
bestaan. Het volstaat niet dat het enkel ju-
ridisch en wettelijk vastgelegd werd.” 

Bereikt u voldoende jongeren met 
uw acties, meneer De Leeuw?

De Leeuw: “Ja, ik stel vast dat we bij 
onze acties genoeg jongeren mee krijgen. 
Ga maar de piketten af. Onze stakingen 
worden gedragen. Denk niet dat onze 
mensen dat voor hun plezier doen. Neem 
het voorbeeld van Oost-Vlaanderen. Als 
daar 400 stakingsposten worden opgezet, 
bemand met meer dan 10 000 afgevaardig-
den, dan kun je zeker stellen dat er daar 
een draagvlak is ten aanzien van ons ver-
zet. Zijn we oubollig? Natuurlijk dragen 
we een sociale geschiedenis met ons mee: 
als arbeidersbeweging hebben we 70 jaar 
aan iets gebouwd. Nu zien we dat op een 
paar jaar tijd een partij zich mengt in het 
verkregen stelsel, terwijl ze daar zelf  70 
jaar niets aan heeft bijgedragen. We zijn 
enigszins ervaringsdeskundigen, net om-

dat we zelf  die fundamenten gelegd heb-
ben.” 

Jullie hebben geen problemen om 
jongeren mee te mobiliseren?

De Leeuw: “Absoluut niet (kordaat).” 

VICIEUZE, ECONOMISCHE CIRKEL

Om terug te komen op het centrum-
rechtse beleid: is besparen een slecht 
idee?

De Grauwe: “Besparen moet je niet 
doen als de economie aan het slabakken is. 
Op termijn gaan we ervoor moeten zorgen 
dat onze staatsschuld 
kan dalen, maar de 
vraag is: wanneer doe 
je dat? Door dat van-
daag te doen, kom je 
terecht in een vicieu-
ze cirkel. Je gaat be-
sparen, er zal minder 
koopkracht zijn, min-
der uitgaven, minder 
productie. Die schul-
dratio zal niet naar 
beneden gaan, ze kan 
zelfs gaan stijgen op 
een bepaald moment. 
Daar zijn ze nu al een 
aantal jaren mee be-
zig, maar toch zijn 
ze nog steeds ver-
wonderd dat het niet 
werkt. Ik zeg dan 
ook al enkele jaren: 
‘Je doet dingen die de 
problemen niet oplos-
sen, integendeel’.”

De Leeuw: “Hier 
ga ik zowel acade-
misch als syndicaal 
mee akkoord (lacht).”

Komen er nog 
stakingen in 2015?

De Grauwe: 
“Moet ik dat voor-
spellen? Natuurlijk. 

Als er iets is dat voorspeld kan worden, 
dan is het toch wel dat hé (lacht).” 

En hoopt u dat er nog stakingen ko-
men, meneer De Leeuw?

De Leeuw: “Ik hoop dat ze niet nodig 
zijn. Na 15 december gaan we serieus eva-
lueren of  we via overleg verder kunnen 
of  in welke mate we ons moeten blijven 
verzetten tegen dat wat asociaal en econo-
misch nefast is.” ■

"We moeten onze 
tegenmacht gebruiken 
tot alle mogelijke mid-

delen zijn uitgeput"
De Leeuw
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Mens sana in corpore sano
Het is niet alleen de slogan van ’s lands grootste voetbalclub, maar ook het devies van Jan 
Bonnarens, hoofd van de sportvoorzieningen aan de UGent: studeren én sporten, het kan. Meer 
nog, het moet. door Pieter Gordts en Vanessa McClelland 

foto's door Vanessa McClelland
Met de examens voor de boeg zou je 

het bijna vergeten: het studentenleven 
bestaat uit meer dan enkel lessen volgen 
en ze achteraf  blokken. De UGent zelf  
voorziet in tal van faciliteiten die studen-
ten aan het sporten moeten krijgen. De 
drijvende krachten achter het GUSB, Jan 
Bonnarens en Geert Delporte, geven een 
woordje uitleg.

SPORTEN AAN DE UGENT

Wat doet u binnen deze dienst?
Jan Bonnarens: “Wel, je moet dat schet-

sen binnen de afdeling sportvoorzienin-
gen. Er zijn een aantal grote pijlers. Ten 
eerste binnen de opleiding lichamelijk op-
voeding van de vakgroep sport- en bewe-
gingswetenschappen. We faciliteren het 
hele opleidingsgebeuren.

Ten tweede zijn we bezig met studen-
tensport in de meest brede zin van het 
woord. We maken het mogelijk voor er-
kende studentenverenigingen om priori-

tair zalen te huren als ze zelf  iets willen 
organiseren. In overleg met die studenten-
verenigingen organiseren wij ook interfa-
cultaire sportcompetities: wij voorzien de 
ondersteuning, zij rekruteren de studen-
ten. 

We zorgen er ook voor dat de iets 
betere sporters niets tekort komen en 
competitief  kunnen sporten. Dit houdt 
verschillende zaken in: wedstrijdplanning, 
vrijstelling van werkcolleges, training en 
stages in het buitenland, allemaal afhan-
kelijk van het niveau waarop dat zij hun 
sport beoefenen. Vaak doen zij mee aan 
Vlaamse, Belgische en soms zelfs inter-
nationale sportcompetities via de Vlaam-
se Studentensportfederatie, de Belgische 
Universitaire Sportfederatie en de Inter-
nationale Studentensportfederatie.

Een derde luik is alles wat met perso-
neelsport te maken heeft. Dit is de laatste 
jaren in omvang toegenomen. Een jaar of  
tien geleden is dat gestart met de organi-
satie van een jaarlijkse sportnamiddag, de 

tweede donderdag van de paasvakantie, 
waar ondertussen toch meer dan 2000 per-
soneelsleden aan deelnemen.

We hebben ook personeelscompetities. 
We zijn aangesloten bij de VLB, de Vlaam-
se Liga voor Bedrijfsport. Zij organiseren 
competities tussen verschillende bedrijven 
en overheidsdiensten. We doen daar niet 
enkel zoveel mogelijk aan mee, we sco-
ren ook goed: van sportiefste bedrijf  tot 
de titel  ‘sportpersoonlijkheid van het jaar’ 
voor de voormalige rector, professor Van 
Cauwenberge, wegens zijn inzet rond 
sport aan de UGent.

Naast deze drie grote luiken zijn er nog 
de doelgroepgerichte activiteiten. We pro-
beren de eerstejaars aan te trekken door 
bijvoorbeeld de eerste lesweek de sporten 
gratis aan te bieden. We hanteren voor-
keurtarieven om de laagdrempeligheid te 
bewaken. We spreken van de ‘universitai-
re gemeenschap’: studenten, personeel en 
nog een aantal andere categorieën men-
sen kunnen aan betaalbare tarieven komen 
sporten. Externen betalen hier veel meer, 
maar dit is ook een bewuste keuze, aange-
zien dit hier allemaal gebeurt met midde-
len van de universiteit.”

HET SPOOK DER BESPARINGEN

Zullen de besparingen die de UGent 
moet doorvoeren een invloed hebben op 
de sportdienst?

Bonnarens: “Ja, maar niet direct. Een 
van de maatregelen die vorig jaar al naar 
voor werd geschoven, is het beperken van 
het negatief  exploitatiesaldo tot een pla-
fond van €200.000. Als je ervoor wilt zor-
gen dat mensen kunnen komen sporten, 
kost dat geld. We vallen onder het univer-
sitair patrimonium en we doen geen be-
roep op externe middelen van de overheid: 
het gaat om geld van de universiteit zelf  
en we moeten dat bedrag dus beperken. 
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ONDERWIJS

Een van de maatregelen die daaronder 
valt, is een publieke oproep naar derden 
toe om de accommodatie van het RUS, het 
Rijksuniversitaire Sportstadion langs de 
Noorderlaan die in verval is geraakt, over 
te nemen. Wij zullen de exploitatie daar-
van niet meer doen, maar iemand anders 
zal dan die exploitatiekosten moeten beta-
len. Dat was vroeger een zware boterham, 
iets van €100.000 op jaarbasis. We probe-
ren ervoor te zorgen dat de UGent er ook 
nog terecht kan, maar dat zal onderhande-
len worden, we zullen zien.

Wat we nog doen, is de tarieven opvol-
gen. We verhogen de tarieven niet elk jaar, 
maar om de twee of  drie jaar doen we een 
indexering. Het is nog geen overweging 
geweest om bepaalde sporten te schrap-
pen. Wel is besloten om bepaalde groepen 
uit te sluiten van de voorkeurtarieven, zo-
als leerlingen van secundair onderwijs en 
kinderen en inwonende gezinsleden van 
personeelsleden.” 

Hoe past sport in het drukke studen-
tenleven?

Bonnarens: “Het is niet gezond om de 
hele dag door naar uw boeken te staren. 
Als student moet je tijd maken voor sport. 
Dat is ook een goeie attitude om mee te 
nemen naar het professionele leven later, 
waarbij je een gezonde evenwicht zult 
moeten zoeken tussen al die verantwoor-
delijkheden die op je afkomen en voldoen-
de ontspanning.”

NINJA’S AAN DE UGENT

Aan de UGent is er een breed waaier 
aan sporten die u kunt beoefenen, maar 
heeft u al gehoord van Ninjutsu? Professor 
Benedikt Sas, in het dagelijkse leven pro-
fessor voedselveiligheid en voedselkwali-
teit, blijkt een internationale referentie te 
zijn in deze ‘sport’.

Benedikt Sas: “Ninjutsu is geen sport, 
het is krijgskunst. Ik herinner me dat toen 
ik voor de eerste keer naar Japan trok om 
er te trainen, ik een van de weinige bui-

tenlandse burgers was. De meeste anderen 
waren instructeurs van legereenheden.

Toen ik nog aan de Universiteit van 
Gent zat, zijn we in het GUSB begonnen 
met een groep van de Bujinkan, een orga-
nisatie die rechtstreeks van Japan afhangt. 
Elke zomervakantie spendeerde ik in Ja-
pan. Als de lessen gedaan waren, nam ik 
het vliegtuig en ging ik trainen in Japan. 
Ik was daar vroeger van ’s ochtends tot 
’s avonds mee bezig. Toen ik doctoreerde, 
ben ik nog een tijdje naar Brussel gegaan 
om de SEAL training te geven. Dat ging 
evenwel niet altijd even vlot. Ik herinner 
me dat de commandant interventie tele-
foneerde naar mijn promotor: “Werkt er 
een Benedikt Sas bij u? Het is hier met de 
commandant interventie van het speciaal 
interventiesquadron,” waar-
op mijn promotor zich een 
hoedje schrok.

De Bujinkan bestaat uit 
negen traditionele krijgs-
kunsten. Geen sport, want er 
zitten ook aanvalstechnieken 
bij zoals Kajutsu, dat is het 
gebruik van vuur en explo-
sieven. Beoefenaars van Nin-
jutsu waren in feite de special 
forces van Japan. Van die ne-
gen krijgskunstscholen zijn 
er drie Ninjutsuscholen. De 
zes andere scholen zijn tra-
ditionele samoeraischolen 
waar heel wat activiteiten 
in zitten, gaande van onge-
wapend vechten tot vechten 
met een lange stok, een korte 
stok en zwaardvechten.”

En toch maakt het deel 
uit van de sporten die aan-
geboden worden?

Sas: “Vroeger waren we 
dus met enkele mensen die 
trainden. Daar waren veel 
mensen van de universiteit 
bij. We zochten een zaal 
en zijn uitgekomen in het 

GUSB omdat er judomatten lagen. Derge-
lijk materiaal is wel nodig om te kunnen 
trainen. Gent is voor ons een belangrijke 
poot en we willen de trainingen hier graag 
blijven houden. Ondertussen heb je nog 
groepen in Brussel, Wallonië, Oostkamp, 
Oudenaarde, Turnhout, enzovoort. Maar 
die hangen ook van Gent af.

Er zijn inmiddels heel wat mensen die 
verder blijven trainen. Zij hebben een 
zwarte band en gaan nu ook naar Japan. 
Er zit dus wel continuïteit in. Het wordt 
anderzijds wel moeilijker: het niveau be-
gint te stijgen, wat het niet evident maakt 
voor beginners die erbij komen. Het is re-
delijk technisch, dus als je snel wilt leren 
kloppen en slaan dan moet je gaan kick-
boxen.” ■
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SPELREGELS

Maximum twaalf  spelers. Wie roodharig is doet niet mee.
Gebruik je door God geschonken verbeelding om pionnen te maken.
Gooi elk om beurt met de dobbelsteen en verzet je pion.
Wie het eerst bij de cursus eindigt, wint.
Eindig je bij Petrus en Paulus, doe je een heildronk op de verjaardag van de Heer. Speel opnieuw. Herhaal tot je bij de cursus eindigt. 
Of  tot er iemand flauwvalt.

GANZENBORD

Na een nachtje stevig doordrinken met Zijn twaalf  vrienden, worden Jezus 
Christus en Zijn discipelen wakker te midden van een weideveld in Eernegem. 
Vol schuld en alcohol trek je door West-Vlaams akkerland om zo snel mogelijk 
je cursus Hebreeuwse Taalkunde op te zoeken. Maar er loert gevaar! Slagen 
jij en je vrienden er in de Heer naar Zijn cursus te leiden, of  eindig je bij zatte 
Petrus en Paulus?
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door Martijn Vermeersch en Brecht Vissers

DE SUPERKRACHTEN (RODE VAKJES)

Een kater geeft je schijnbaar goddelijke krachten. Rol met de dob-
belsteen:

1 Superbierscheet: een goddelijke wind stuwt je vier plaatsen voor-
waarts!

2 Bliksemsnelle waterconsumptie: je kan zonder te rollen het water 
over wanneer je aan de sloot arriveert. De richting mag je kiezen.

3 Fragmentaire herinneringskracht: wat deed je gisteren? Precies, 
drink bij elk even getal dat je smijt.

4 Kosmische onverschilligheid: het kan je allemaal niets schelen. Je 
hebt hoofdpijn. Su-per!

5 Bovenzinnelijk uitstelgedrag: kies een speler die voortaan x-2 
vooruit gaat.

6 Golden drop: geen tijd verloren. Gooi tweemaal!

HET BORD

Vakje 4: rovers overvallen jou en verwonden je dodelijk: wacht drie 
beurten tot de barmhartige Samaritaan je te hulp snelt en je naar 13 
begeleidt of  ga voortaan aan x-1 vooruit.

Vakje 6: een berouwvolle hoer wast je voeten: ga voortaan met ge-
wassen teentjes x+1 vooruit.

Vakje 9: Papa is kwaad en eist boetedoening: de anderen gaan een 
vakje vooruit.

Vakje 15: OH NEE! EEN ZWART GAT!: slokt je op en spuwt je 
dertig jaar later uit op pagina 23. Dit slaat nergens op en je ligt uit 
het spel, helaas. TENZIJ je nog net op tijd je akte van geloof  prevelt. 
Succes!

Vakje 19: een konijn dat ontucht heeft bedreven met zijn wor-
tel benadert je schoorvoetend. Lees hem en je vrienden de Levieten 
(Leviticus 18:23) en roep voortaan bij elke worp “GOD GEVE MIJ 
KRACHT!”

Vakje 23: walk on water. Ga noordwaarts met 6, zuidelijk met 5. Bij 
elke andere worp verdrink je. Maar geen nood: je herrijst en begint 
opnieuw bij start. Papa zij geloofd!

Vakje 26b: ROMEINEN! Geef  een vriend aan die berecht moet 
worden en ren voor je leven, verrader!

Het proces: je vrienden moeten kiezen tussen Barabbas of  de be-
klaagde. Indien Barabbas: de beklaagde moet naar 29.

Indien vrijgesproken: de vrijgesprokene blijft waar hij/zij is.
Vakje 29: GOLGOTHA! Je wordt gekruisigd. Maar geen nood: je 

herrijst en begint opnieuw bij start. Hallelujah!
Vakje 27: je vrienden willen per se dat je het brood met hen breekt. 

Sla een beurt over.
Vakje 30: PILATUS! De enige manier om aan de kruisiging te ont-

snappen, is door naar drie willekeurige vrienden een sms te sturen 
met “Bent ook u één van Zijn discipelen?”

Antwoord is nodig binnen de zes minuten, waarbij een van je vrien-
den om de twee minuten kraait als een haan.

oIndien driemaal verloochend: ga naar 29.
oIndien tweemaal verloochend: neenee, dat telt niet. Ga naar 29.
oIndien eenmaal verloochend: nipt, maar sterf  toch maar voor de 

zonden van de mensheid. Ga naar 29.
oIndien geen antwoord: zoek betere vrienden. Ga ondertussen 

naar 29. ■
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STUDENT-ONDERNEMER

Al verschillende keren heeft Asger De 
Loof overwogen om tijdens de examens 
even te stoppen met het organiseren van 
events, zodat hij voor één keer eens een 
normale blokperiode zou hebben. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, en in 
het geval van de 23-jarige politiek weten-
schapper in spe is dat puur ondernemers-
bloed. Gandtourage, heet zijn nieuwste 
project en viel – hoe kan het ook anders 
– deze keer pal in de blokmaand december.

#AFTER WORK

Gandtourage is een hippe apéro voor 
yuppies (young urban professionals, n.v.d.r.) 
op wisselende, hippe locaties in Gent die 
in het teken staat van networking. “Ja, dat 
is een behoorlijk accurate omschrijving,” 
glimlacht Asger. “We (Asger, Jeremy en 
Victor, n.v.d.r.) wilden in de eerste plaats 
een frisse apéro voor na het werk aan-
bieden waarbij je makkelijk nieuwe men-
sen kunt leren kennen. Als je gaat clubben, 
komt het vaak niet tot een sociale babbel 
omdat de muziek te luid staat of  omdat het 
te donker is. Op Gandtourage is de ver-
houding andersom: muziek is onderschikt 
aan het sociale aspect. Na onze edities in 
Gaston en Bo Bar, ging het de laatste keer 
door onder de stadshal in het historisch 
centrum en wat die yuppies betreft is het 
inderdaad zo dat we onze marketing uit-
sluitend richten op mensen boven de 22. 
Niet dat jongere mensen niet welkom zijn, 
maar het concept past misschien eerder bij 
zogenaamde young professionals of  de iets 
oudere studenten. Noem jij alles maar ge-
rust hip, we willen vooral niet dat het sno-
bistisch wordt.”

IT’S ALL IN THE DETAILS

Asger legt zijn gasten — zijn “entoura-
ge”, zeg maar — graag in de watten. “Het 

zit hem voor-
al in de to-
taalervaring”, 
benadrukt hij. 
“Ik wil elke 
bezoeker het 
gevoel geven 
dat hij of  zij 
naar Gand-
tourage is ge-
weest en niet 
gewoon naar 
om het even 
welke loca-
tie om iets te 
gaan drinken. 
Om te begin-
nen is het een 
premium con-
cept dus we zorgen ervoor dat de drank, 
muziek en fingerfood altijd top zijn. Daar-
naast voorzien we links en rechts ook een 
specialleke zoals een sigarendegustatie, of  
gaan we rond met Gentse sneeuwballen of  
andere hapjes. Om met een cliché te beslui-
ten: we willen alle zintuigen prikkelen.” 

ONDERNEMEN 1.0

Wanneer we Asger vragen wanneer 
hij is begonnen met ondernemen, krijgen 
we geen poëtisch Steve Jobsiaans verhaal 
over een brakke garage van waaruit hij met 
een paar jeugdvrienden de wereld wou 
veroveren. Maar toch, het ondernemers-
virus trof  Asger al op jonge leeftijd. Het 
is niet zo dat ik op een dag wakker werd 
en besloot om ondernemer te worden. In-
tegendeel, het kwam als een natuurlijke 
flow. Ik kreeg voor het eerst de mogelijk-
heid om zelf  wat op poten te zetten toen 
ik als praeses in de middelbare school mee 
het schoolbal organiseerde.“Vanaf  dat mo-
ment ging de bal aan het rollen en heb ik 
mijn passie voor events ontwikkeld. Ik was 

dus eigenlijk al aan het ondernemen voor-
dat het concept ondernemerschap mij be-
kend was.”

DURF DOEN

Dat ondernemen je niet loslaat, werd 
ons wel duidelijk. Tussen de vragen door 
tokkelt Asger lustig voort op zijn Mac-
book en ligt ook de smartphone nooit ver 
weg. “Ja, er kruipt veel tijd in al dat orga-
niseren, dat is zeker. Maar de ervaringen 
die je eruit haalt, zijn het wel waard. Bo-
vendien weet ik ondertussen dat als ik bin-
nen een bepaalde tijd geen nieuw project 
heb, ik me nutteloos ga voelen.”  

Over het ondernemerschap zijn al bij-
bels vol geschreven, maar volgens As-
ger is er maar één gouden raad: “Just do 
it. Je moet 100 procent geloven in je idee. 
Je kunt lang op een idee blijven broeden, 
maar uiteindelijk moet je de stap wel dur-
ven zetten om het effectief  uit te voeren. 
Je moet dus niet alleen durven te denken, 
je moet ook durven te doen.” Bij deze heb-
ben we ook meteen een nieuwe slogan 
voor onze alma mater. ■

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. door Jonas De Schaut en Alexander Baert

foto door Jonas De Schaut

Waar is da feestje?
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INTERNATIONAAL

In Brussel ontmoet ik Orhan, laatste-
jaarsstudent Politieke Wetenschappen aan 
de VUB en Belgisch woordvoerder van het 
XYK, een Koerdische studentenvereni-
ging. Hij vertelt me over hoe jongeren de 
strijd van de Koerden steunen in “Rojava”, 
de Koerdische kantons in Noord-Syrië.

“De Koerdische gemeenschap heeft zo-
veel mogelijk actie gevoerd in september, 
oktober en november, om hun solidariteit 
te uiten met de strijd in Kobane, en om 
de internationale gemeenschap op te roe-
pen steun te bieden aan de belegerde stad. 
Tijdens deze protestbeweging hebben we 
gezien hoe jongeren massaal aanwezig 
waren. En daarnaast zijn er natuurlijk 
altijd ook jongeren, vrijwilligers, die ver-
trekken naar daar om te gaan helpen.”

Op de vraag of  er dan ook Belgen naar 
Syrië getrokken zijn om samen met de 
Koerden tegen IS te strijden, antwoordt 

hij dat er al zeker “mensen van Koerdische 
afkomst” vanuit België naar Syrië vertrok-
ken zijn. Maar of  deze de Belgische nati-
onaliteit dragen weet hij niet. Niettemin 
zijn er de laatste tijd meer en meer Wes-
terlingen die naar Rojava trekken, vooral 
Amerikaanse en Britse ex-militairen. Op 
een Facebookpagina beheerd door de YPG 
(de Koerdische zelfverdedigingseenheden 
in Syrië) leren we ook dat daar recent een 
Nederlander aangekomen is.

Naast vrijwilligers stuurt de Koerdi-
sche gemeenschap ook humanitaire hulp, 
zowel hulpgoederen als geld. Zo houden 
ze vaak solidariteitsontbijten en inzame-
lingen. Soms staan ze versteld van hoeveel 
steun ze krijgen, ook van Belgische men-
sen. Ze slaagden er al in om drie klaslo-
kalen vol met winterkleren voor Syrische 
vluchtelingen te verzamelen. Het geld dat 
ze hier ophalen is trouwens volgens Orhan 

enkel bedoeld voor humanitaire steun. 
De uitdeling van de hulp wordt vaak ech-
ter bemoeilijkt door onder andere Tur-
kije.

Hana, een 20-jarige tandartsstudente 
uit Sulaymaniah, in het Koerdische ge-
deelte van Irak, vertelt via email: “Om-
dat ik relatief  ver van de oorlogszone 
woon, heb ik geen persoonlijke ervarin-
gen gehad met IS, maar wanneer ik over 
soldaten van de Koerdische Peshmarga 
(Koerdische strijders in Irak, n.v.d.r.) hoor 
die elke dag sterven, maakt dat het per-
soonlijk.” Verder vertelt ze: “De jonge 
mensen die vooral lijden onder dit con-
flict zijn de Peshmarga die hun familie en 
school verlaten om te vechten tegen de 
IS.”

DEMOCRATISCH 
CONFEDERALISME

Zuhat Kobane is vertegenwoor-
diger van de Syrisch-Koerdische PYD. 
Deze partij vervult momenteel een cruci-
ale rol in de verdediging van de stad Ko-
bane tegen IS. Zuhats naam is trouwens 
een schuilnaam die hij aannam toen hij 
als student “ondergronds” politiek actief  
werd in Syrië. “Het doet me deugd om een 
universiteitsstudent te zien, het doet me 
terugdenken aan die eerste dagen”, zegt 
hij. Ideologisch baseert de PYD zich op 
wat ze het democratisch confederalisme 
noemen, geïnspireerd op het denken van 
Abdullah Öcalan, mede-oprichter en be-
langrijk figuur in de PKK. Het stelt een 
soort radicale en gedecentraliseerde de-
mocratie voor, wat volgens Zuhat al in de 
praktijk wordt gebracht in de Rojava kan-
tons. Maar: “De Koerden willen zich niet 
afscheiden, ze zijn ook geen voorstanders 
van een Koerdische republiek.” Omdat Sy-
rië een “mozaïek” van religies en etnicitei-

Koerdische jongeren in de strijd tegen IS
Wat doe jij in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS)? Een vrij bizarre vraag voor de gemid-
delde student. Maar vrij makkelijk te beantwoorden voor vele Koerdische jongeren, zowel in 
België als in het Midden-Oosten. door Tom Cassauwers
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ten is, is daarentegen een pluralistisch 
en democratisch systeem nodig vol-
gens hen: “Syrië mag niet op sekta-
rische basis een identiteit aannemen, 
maar moet wel radicaal democratisch 
zijn zodat iedereen kan samenleven.”

Belangrijk hierin zijn de rechten 
van minderheden en vooral vrouwen. 
Zo zijn er natuurlijk de alomtegen-
woordige vrouwelijke soldaten, die 
gretig door internationale media wor-
den opgepikt.

“Koerdische vrouwen hebben hun 
eigen legeronderdelen, hun eigen 
brigades en hun eigen leiding. En 
dat spreekt de mensen ook wel aan. 
Het mooie daaraan is, dat terwijl we 
het Midden-Oosten altijd associëren 
met oerconservatieve islam waar de 
vrouw een tweederangs- of  helemaal 
geen rol speelt in het publieke en so-
ciale leven. En dat is waarschijnlijk 
wel zo, het Midden-Oosten is ook wel 
vrouwonvriendelijk. Maar dan heb je 
die Koerdische vrijheidsbeweging die 
iets nieuws introduceert in het Mid-
den-Oosten dat de vrouw bevrijdt. 
Een vrouw die een wapen draagt, een 
vrouw die zich fysiek kan verdedigen 
is echt wel nieuw in het Midden-Oos-
ten, de mensen zijn het daar niet ge-
woon”, aldus Orhan.

CONFLICT TUSSEN DE 
KOERDEN

Maar binnen het Koerdische kamp 
is lang niet alles peis en vree, en ko-
men conflicten en tegenstellingen ook 
voor. Zo vertelt Baram,een 23-jarige 
student sociaal-cultureel werk aan de 
KHLeuven die regelmatig naar Iraaks 
Koerdistan gaat, over de situatie in 
Irak.

“Koerdistan heeft een eigen rege-
ring met een president en een par-
lement. Er zijn drie grote partijen: 
de PUK — waar mijn vader verte-
genwoordiger van is —, de KDP en 

Change. De KDP heeft momenteel 
een meerderheid in de regering na 
de laatste verkiezingen. Ze zijn ui-
terst corrupt en worden geregeerd 
door één familie die alle hoge postjes 
onder zich verdeelt. Ze schrikken er 
niet voor terug om tegenstanders om 
te kopen of  zelfs om te brengen. De 
wereld schildert president Barzani af  
als een held, maar eigenlijk is hij een 
collaborateur die zijn volk misbruikt 
om aan de macht te blijven.”

HOOP VOOR DE TOEKOMST

Wat echter uit alle gesprekken 
komt is een zin van eenheid onder 
Koerden in de strijd tegen IS, on-
danks de verschillen die er zijn. Daar-
naast zijn ze allen hoopvol dat er een 
betere toekomst op komst is. In schril 
contrast met het pessimisme dat tra-
ditioneel met het Midden-Oosten ge-
associeerd wordt.

Orhan: “Ik ben niet pessimistisch. 
De problemen zijn inderdaad groot. 
Er is een bijeenkomst geweest in 
Brussel van de coalitie, John Kerry 
zei dat de strijd tegen ISIS jaren gaat 
duren. Maar zij vergissen zich. Ik 
denk dat de mensen van het Midden-
Oosten echt wel willen strijden tegen 
ISIS, omdat ze wel zien wat voor iets 
ISIS is. Overal waar ISIS komt, zaait 
het dood en verderf, en het verzet 
daartegen groeit ook. Niet alleen door 
minderheden maar ook bijvoorbeeld 
soennitische Arabieren kunnen ISIS 
niet verdragen.”

Hana: “Ik heb veel vertrouwen in 
mijn land en ik geloof  dat dit alles 
weldra voorbij zal zijn. Maar ik ben 
niet naïef, ik weet dat het vele levens 
zal kosten en grote verwoesting zal 
aanrichten. Maar dat is de prijs die we 
moeten betalen. Freedom is never free.” 
■

Koerdische jongeren in de strijd tegen IS ACHTERKLAP
LL ZEG VAARWEL AAN PROTON IN 
STUDENTENRESTO’S

Betalen met Proton is vanaf  2015 niet 
meer mogelijk in de restaurants en cafetaria’s 
van UGent. Dit als gevolg van de algemene 
uitfasering van het betaalmiddel. Vanaf  5 ja-
nuari kan je echter wel betalen met je studen-
tenkaart. Dit betekent automatisch minder 
wachtrijen aan de kassa. Prutsen in je porte-
monnee is immers verleden tijd, een simpele 
scan is voldoende. Cash betalen zal nog steeds 
mogelijk zijn.

‘IPAD SAYS NO’ OP 'UGENT QUIZT'!

Vorige maandag op UGent Quizt! wilden 
de iPads niet meewerken. Het DICT trok op 
het laatste moment zijn toestemming in om 
het FakulteitenKonvent toegang te verle-
nen tot het netwerk van UGent. De reden is 
onduidelijk. Het FK probeerde tevergeefs op 
allerlei manieren het netwerk te kraken. Uit-
eindelijk werden in totaal 10.000 vragen van 
de 150 iPads uitgeprint en handmatig verbe-
terd door een team van veertien man van het 
FK. Wat een luilekker avondje klikken moest 
zijn, werd een hard day’s night. En natuurlijk 
ook wel jammer van die dikke 4.500 euro die 
aan de iPads gespendeerd werd. 

DE GEBOORTE VAN DRIE NIEUWE 
VERENIGINGEN?

Drie studentenverenigingen hebben een 
aanvraag ingediend om erkend te worden. 
De eerste is Moeder Meetjesland, een lo-
kale studentenvereniging, die op de beslis-
sing wacht van het Seniorenkonvent Ghendt. 
De tweede is Moeder Waasland —  althans 
voorlopig —, eveneens een lokale vereniging 
die voor het SK wil gaan. De laatste is LILA 
of  Levenslange Inzet voor Leute en Ambian-
ce, de vereniging die we allemaal kennen van 
de Message Party in de Vooruit. Zij vertegen-
woordigen de studenten Toegepaste Bio-in-
genieurswetenschappen en dienen al voor de 
tweede keer een aanvraag in bij het Facultei-
tenKonvent. ■

ONDERWIJS
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door Arno Vanhollebeke
foto door Arthur Joos



Ah. Den Blandijn. Wat valt er over te zeggen? De tempel der letteren en wijsbegeerte. Wie niet 
weet wat ie wil aanvangen met z’n leven en niet slim genoeg is voor de rechten komt hier terecht. 
Om zich te wijden aan de filosofie, de literatuur, de kunst en de geschiedschrijving. Wat ben je 
daarmee? Alles. En tegelijk ook niets. Maar wie zich zoiets afvraagt, mist net het hele punt van 
een opleiding aan deze faculteit. Wat je hier leert, laat zich niet duidelijk omschrijven. Hoogstens 
kan het bij benadering aangeraakt worden. Hier studeer je om belezen te worden. Kritisch. Ge-
voeliger. Poëtischer. En zelfs dat meest efemere van alle adjectieven – durven we het schrijven? 
– wijzer. Hoe word je zo’n romantische held in de knop? Zo’n idealist van de revolutie? Zo’n neo-
hippie die de waakvlam van het Vlaamse socialisme gaande houdt? Enkele stijltips. 

1) Conformiteit is alles. Dat klinkt wat vreemd, maar in feite varieert u gewoon telkens op het-
zelfde sjabloon. Wat houdt dat concreet in? Veel losse truien of  T-shirts. Zorg ervoor dat ze zeker 
tot over uw achterwerk gaan. Kwestie van uw magere billen te maskeren. Hemden mijdt u over 
het algemeen best. Qua kleuren houdt u het bij mosterdgeel, donkergrijs, of  een retromotiefje 
waar uw grootvader zich nog altijd voor schaamt. Als broek heeft u de vrije keus tussen jeans of  
een chino, zolang het maar zodanig smal zit dat iedereen kan zien langs welke kant u hangt. Niets 
is aantrekkelijker voor het andere geslacht. Of  het zou uw mutsje moeten zijn. 

2) Nu het toch over het gemokkelte gaat. Als u het goed aanpakt, bent u het meest sexy wezen 
dat op Gods goede aarde rondloopt. Een korte rok in een vintagemotiefje of  in het zwart doet 
wonderen. Daaronder respectievelijk zwarte of  felgekleurde broekkousen. Ook in de winter. De 
kou compenseert u wel met de onvoorwaardelijke liefde van iedere jongen die uw pad kruist. 
Daarboven opnieuw een losse trui. Koop die gerust op de mannenafdeling. U staat er toch beter 
in.

3) Haar. Het woord is gevallen. Cruciaal. Bij jongedames genieten krullen 
de voorkeur. Bent u seksueel eerder aan de libertijnse kant van het spectrum te 
noteren, kunt u een kale plek laten vlak boven een van uw oren. Daar zal papa 
die zijn handen niet kon thuishouden niet van terug hebben. Bij jongemannen 
is elke variant van mottig acceptabel. 

4) Er is niets mis met dreadlocks, blote voeten en patchoelistokjes. Kwaton-
gen kunnen klagen over geurhinder, maar het is uw geur en  dat kan niemand 
van u nog afpakken. 

5) De Blandijnstudent is maatschappelijk geëngageerd. Waarvoor maakt 
niet uit, zolang het maar de schuld van het kapitalisme en het neoliberalisme is. 

6) Blandino’s zijn kritisch. Enkel in de geesteswetenschappen leert men nog 
schrijven en nadenken. Daarom werkt u telkens elke paper af  rond twee uur ’s 
nachts om hem vijf  uur later voldaan in te dienen. Uw halfslachtige conclusie 
levert u een onderscheiding op, omdat u zo slim bent geweest een genderper-
spectief  te hanteren. 

7) Ongeacht uw studierichting werkt u aan een manuscript. Dat doet u het 
liefst publiekelijk in een koffiebar waar u zes euro betaalt voor een kop. Waagt u 
er een Coca Cola te bestellen, krijgt u een minachtende blik van de serveerder 
voor hij weggaat in zijn witte Nike sneakers. 

8) U bent er zich ten volle van bewust dat u zich in een studierichting be-
vindt die rechtstreeks leidt naar de bakkerijafdeling van de Delhaize. Daarom 
neemt u een GIT en volgt u erna filmstudie.

9) Qua ontspanning houdt u van de volgende zaken: jwèns rollen, de boe-
ken van Virginia Woolf, uw Tumblr blog onderhouden, True Detective, Gossip 
Girl. Neuten waarom u Godard beter vindt dan Truffaut.  ■

door Wouter De Rycke
illustraties door Ine  T'Sjoen

Word Blandino
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VERMISTE STERREN

100 GRAM RUGGENMERG A.U.B.

EN STEEK CHOCOLADE ER OOK BIJ 

Carl Sagan sprak ooit de gevleugel-
de woorden: “Er zijn meer sterren in het 
universum dan er zandkorrels zijn op 
alle stranden ter wereld”. Later maakten 
overmoedige astronomen daar een ratio 
van tien sterren per zandkorrel van. Er 
zijn echter lang niet zoveel sterren als de 
voorspellingen doen uitschijnen en we-
tenschappers breken zich dan ook al een 
decennium het hoofd over het mysterie 
van de vermiste sterren. Aan de universi-
teit van Hertfordshire zijn James Geach 
en de zijnen opgetogen over een recente 
ontdekking. Met behulp van een stel ruim-

tetelescopen ontdekten ze een nieuw star-
burststelsel — een sterrenstelsel waarin 
met uitzonderlijk hoge snelheid sterren 
worden gevormd. Waar zit het probleem 
dan? Wel, sterren ontstaan wanneer gas-
wolken worden samengedrukt door de 
zwaartekracht. In een starburststelsel ge-
beurt dat zo snel dat het gas om toekom-
stige sterren van te maken mee wordt 
weggeslingerd tot diep in de ruimte en het 
sterrenvormen steeds trager gaat. U kent 
het wel: een kleine klap voor de sterren, 
een grote stap in het begrijpen van de evo-
lutie van sterrenstelsels.

Ook dichter bij huis zijn wetenschap-
pers druk in de weer. Zo is het team van 
Andrea Meinhardt van de Technische 
universiteit van Dresden erin geslaagd 
ruggenmerg te laten groeien op een pe-
triplaatje. De laatste jaren is er veel voor-
uitgang geboekt op het gebied van de 
regeneratieve geneeskunde en een kunst-
matige luchtpijp is al even geen nieuwig-
heid meer. Zenuwweefsel is echter heel 
wat moeilijker te temmen. De neurale 
buis — die tijdens de ontwikkeling om-
vormt tot het ruggenmerg en de hersenen 
—  buigt en strekt zich in alle richtingen 

vooraleer de cellen hun finale plaats inne-
men. Self-directed morphogenesis, waarbij 
de cellen molecules aanmaken die de vor-
ming van het zenuwstelsel in juiste banen 
leiden, is hierbij noodzakelijk. Meinhardt 
oogstte ruggenmerg door stamcellen een 
3D-matrix van nutriënten aan te bieden 
waarin ze self-directed morphogenesis kun-
nen uitoefenen. In de verre toekomst kan 
het kunstmatige ruggenmerg ingeplant 
worden bij mensen die ruggenmergschade 
opliepen. Het biedt ook een nieuwe manier 
om meer kennis te verwerven over defec-
ten als een open ruggetje.

Nog dichter bij huis, meer bepaald op 
die plaats in de kast waar u uw stash ver-
stopt, is er ook goed nieuws. Chocolade is 
namelijk prima voer voor uw hersenen. 
Of  toch voor die van uw oma. Onder-
zoekers van de universiteit van Colombia 
ontdekten dat flavanolen, een bestanddeel 
dat gevonden wordt in chocolade, leef-
tijdsgerelateerd geheugenverlies kunnen 
tegengaan. In een kleine studie gaven de 
onderzoekers een oudere testgroep drie 
maanden lang een chocoladedrankje dat 
veel flavanolen bevatte. Zestigjarigen met 
een normaal geheugen hadden na de drie 

maanden het geheugen van een dertig- à 
veertigjarig jonkie. Deze enorme verbe-
tering schrijft hoofdonderzoeker Scott 
Small toe aan een betere doorbloeding 
van de gyrus dentatus, een specifieke her-
senstructuur. De wetenschappelijke we-
reld houdt het op aarzelend handgeklap en 
wacht op een grotere studie. Ook aan het 
chocoladefront is er nog niet veel reden 
tot juichen: tijdens het bereidingsproces 
wordt het overgrote deel van de flavanolen 
vernietigd en het chocoladedrankje bevat-
te dan ook zo’n twintig keer meer flavano-
len dan uw reep geluk. Zucht. ■

door Clara Casert
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VOOR EENS, VOOR ALTIJD

O tempora, o mores! Het zijn de hoog-
tijdagen van de zedenverloedering. Teer-
hartige schachtjes spannen rechtszaken 
aan omdat het eten tijdens de doop hen 
niet aanstond. Nee, de Romeinen, dat wa-
ren pas venten.  De dagen vol bloeddoor-
lopen politiek, de avonden vervuld van 
licht erotische retoriek en de nachten…  
Tsja, de nachten… meer dan eens stond 
de eeuwige stad in lichterlaaie. Maar zelfs 
de meest bekoorlijke nimf-voor-één-nacht 
kon de aandacht niet afleiden van waar het 
werkelijk om ging: eten. Veel eten. Geen 
verwijfde pastakrullen, wokkels, slierten 
of  godbetert ‘vlindertjes’, maar exube-
rante banketten. En drinken! Fonteinen 
van wijn kleurden de lijven bloedrood. Dat 
laatste was helaas ook vaak letterlijk het 

geval. Wat mij te-
rug bij mijn ware 
missie brengt: 
de onwetend-
heid afslachten. 
De eerbiedwaar-
dige Caesar en zijn 
equipe waren geen 
boulimische var-
kens die van tijd 
tot tijd hun maag 
ledigden in het 
vomitorium om 
daarna verder te 
kunnen brassen. 
Het woord vomi-
torium is afgeleid 
van het Latijnse 
‘vomere’, wat wel 
degelijk ‘braken’ 
betekent. Maar 
mochten jullie be-
ter opgelet hebben 
tijdens de les La-
tijn, in plaats van 
te giechelen met 

die naakte beelden, dan zouden jullie we-
ten dat een vomitorium de uitgang was 
van een amfitheater en niet een obscuur 
kamertje.  De geniale Romeinse architec-
ten ontwierpen de arena’s zo ingenieus dat 
de gigantische mensenmassa in een mum 
van tijd weer buiten kon staan. Voor de 
toevallige passanten die op dat moment 
voorbij het amfitheater kwamen, leek het 
net alsof  het gebouw een stroom mensen 
‘uitbraakte’. Vandaar de benaming ‘vomi-
torium’. Om u een idee te geven van de 
snelheid: het Colosseum in Rome bood 
plaats aan 45.000 mensen  en kon in min-
der dan een kwartier ontruimd worden. 
Waaruit nog maar eens de suprematie van 
het Romeinse volk blijkt. Of  heeft u nog 

nooit achter een kudde selfieënde Japanners 
gesjokt?

Hebben we dan echt zo’n verkeerd beeld 
van die dinertjes? Hielden de heren sena-
toren en generaals het netjes en hielpen ze 
na het toetje met de afwas? Niet echt. De 
stoïcijnse filosoof  Seneca trekt fel van leer 
tegen zijn genotzuchtige generatiegeno-
ten voor wie alleen de meest exotische en 
duurste gerechten goed genoeg zijn: “vo-
munt ut edant, edunt ut vomant” (ze braken 
om te eten, eten om te braken). Elders ver-
meldt hij: “Wanneer we aanliggen aan het 
banket, is er een slaaf  om het overgegeven 
voedsel op te kuisen, terwijl een ander on-
der de tafel kruipt om de dronken gasten 
op te rapen” (Seneca, brieven, 47). Cicero 
beschrijft hoe Caesar het gezelschap ver-
liet om over te geven. En bij toeval aan een 
aanslag ontsnapte, aangezien een groep 
samenzweerders zich verscholen had in 
de latrine, waar ze Caesar opwachtten. Die 
ging echter niet naar de plee, maar naar 
zijn slaapkamer om wat te bekomen. Dit is 
echter geen bewijs dat er moedwillig ge-
braakt werd om ruimte maken voor meer. 
Menigeen onder u zal kunnen bevestigen 
dat onder invloed van copieuze hoeveel-
heden drank de maaginhoud wel eens de 
wetten van de zwaartekracht aan z’n laars 
durft lappen. De term ‘vomitorium’ duikt 
pas voor het eerst op in een metaforische 
beschrijving van Macrobius, een geleerde 
die leefde rond 400 n.C., zo’n vier eeuwen 
na Cicero en Seneca. (Voor de liefhebbers: 
Saturnalia 6.4.3.)

Maar goed, de volgende keer dat jullie 
zielige studentjes de Overpoort herschep-
pen tot een openbaar vomitorium, bedenk 
dan dat dit niets te maken heeft met een 
antieke traditie. De Romeinen waren ver 
boven jullie niveau verheven. Veritas vicit!■

Park Meeters over het vomitorium
Als moderne kruisvaarder van de waarheid, trekt Park Meeters tweewekelijks ten strijde tegen 
de onwetendheid van de massa. Zijn nobele doel: het volk weer kritisch laten nadenken. En sta-
kingspiketten in brand steken. door Park Meeters

opgetekend door Lieselot Le Comte 
cartoon door Robbe Verschueren
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Met de examens voor de deur worden 
door de meeste studenten de eerste voor-
bereidingen getroffen. Iedereen heeft zo 
zijn eigen rituelen of  stimulerende mid-
delen om de examens door te komen, maar 
in hoeverre helpt dat je grijze massa? We 
zijn zo vrij geweest om met de hulp van 
Guy Vingerhoets, professor neuropsy-
chologie aan de UGent, enkele mythes 
rond studeren en het geheugen voor jullie 
te onderzoeken.

CAFEÏNE, EEN WREDE MINNAAR

Je kent ze wel, de cafeïnejunkies van de 
Therminal. Gewapend met een blikje Nalu 
trotseren zij de examens. Maar in hoever-
re is de hoge dosis aan cafeïne goed voor 
ons geheugen? De hersenen hebben je 
aandacht nodig om zaken op te slaan. En je 
aandachtsniveau is direct gecorreleerd met 
je arousalniveau, oftewel je alertheid. Heb 

je een zwaar nachtje 
achter de rug, dan is je 
alertheid te laag om je 
ergens op te concentre-
ren. Als je aan de ande-
re kant zeer gespannen 
bent — denk aan faal-
angst —, dan is je arou-
salniveau juist veel te 
hoog om je aandacht 
op je cursus te houden. 
Goed slapen en een ge-
zonde dosis stress zor-
gen voor een optimum 
in je alertheid. Nu, een 
kopje troost kan hierbij 
helpen. Maar als je al je 
derde blikje Nalu van de 
dag opent, moet je mis-
schien toch een beetje 
eerder in bed kruipen. 
Een gouden tip is dat 
je alertheid piekt in de 

ochtend en de late middag. Gebruik deze 
momenten wijs, beste studenten.

WHO NEEDS SLEEP, ANYWAY?

Morgenochtend is je examen humorale 
immunologie en je uitstelgedrag heeft er-
toe geleid dat je nog meer dan de helft van 
je cursus te gaan hebt. Een nachtje door-
blokken dus. Maar is dit wel zo slim? In de 
hersenen heb je een aantal verschillende 
opslagplaatsen. Deze staan met elkaar in 
verband en wisselen informatie met elkaar 
uit. Er zijn twee belangrijke opslagplaat-
sen, je zal ze wel kennen: het korte- en 
langetermijngeheugen. Je kortetermijn-
geheugen, ook wel het werkgeheugen ge-
noemd, neemt de zaken om je heen op. Een 
belangrijke structuur voor de inprenting 
van informatie is de hippocampus. Slaap is 
belangrijk voor de consolidatie, het vast-
leggen van het geheugenspoor. Te weinig 

slaap zorgt voor ernstige geheugenproble-
men. Zo veel mogelijk slaap is dus de beste 
optie als je dat examen zonder problemen 
wil invullen. Als je toch te laat begonnen 
bent met studeren — misschien moet je 
toch eens naar een psycholoog gaan met 
dat uitstelgedrag — kan je uiteindelijk be-
ter een nachtje achter je bureau spenderen. 
Zo heb je nog het meeste kans om de dag 
nadien een glorieuze tien te halen op het 
examen. Of  de informatie lang blijft han-
gen is een andere vraag, maar ach, je bent 
er tenminste door voor het vak. Later ga 
je dat toch niet meer moeten weten. Ho-
pelijk.

ERROR – DISK FULL

Om even terug te keren op de veel te 
dikke cursus humorale immunologie. Al 
lijkt het onmogelijk, het past er toch echt 
wel allemaal in. Kennis wordt in de herse-
nen opgeslagen in de vorm van neuronale 
verbindingen van synapsen. Dit wil zeg-
gen dat de verschillende hersencellen met 
elkaar in verbinding staan via een soort 
van elektrochemische banen. Het aantal 
neuronen in de hersenen kan echter niet 
vergroten: er worden geen nieuwe hersen-
cellen gevormd, integendeel. Toch is de 
capaciteit van ons langetermijngeheugen 
— voor zover we weten — ongelimiteerd. 
Dit komt omdat de synapsen zeer plasti-
sche structuren zijn, en dus sterkere of  
zwakkere bindingen kunnen aangaan met 
de omringende neuronen. Zo worden ver-
schillende geheugensporen aangemaakt, 
de ene al wat sterker dan de andere. En 
hoe meer je een bepaald geheugenspoor 
activeert, hoe sterker de connecties wor-
den. Daarom is herhaling essentieel. In 
het werkgeheugen kan je ongeveer zeven 
zaken opslaan, niet al te veel dus. Maar in 
het langetermijngeheugen heb je toegang 
tot een groot archief. Zo zijn er mensen 

‘Pfff... Een cursus zo dik, dat kan ik toch nooit onthouden?!’ Een gedachte die menig student niet 
vreemd is. Maar klopt dit wel?

Blokbusters
Een klein inzicht in ons brein en ‘heheuhen’

door Suzanne Grootveld en Nicolas Van Laere 
illustratie door June Meesters
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met een quasi absoluut geheugen. Dit laat 
blijken dat er geen grens zit op de hoeveel-
heid kennis die we tot ons kunnen nemen. 
Het excuus ‘het past er echt niet meer in’ 
zal je dus niet helpen.

 

MENTALE FITNESS

We zullen meteen met de deur in huis 
vallen, je geheugen valt niet te trainen. 
Vroeger werd ervan uitgegaan dat je de 
hersenen, net als je spieren, kunt trainen. 
Maar dit blijkt flauwekul. Misschien dat 

je met training je werkgeheugen iets kan 
verbeteren, maar of  dat nu echt nodig is, 
is een andere vraag. De consolidatie van je 
geheugen valt wel te verbeteren. Niet door 
aan hersengymnastiek te doen, maar zoals 
eerder vermeld door de aandacht erbij te 
houden. Verder zorgt gezond eten en sla-
pen voor een heerlijk sappige hippocam-
pus, zodat je na je studeersessie alles hebt 
vastgelegd. Stop dus met je geld uit te ge-
ven aan brain training apps. Het werkt niet. 
De gedachte dat je iets productiefs aan het 
doen bent, is een illusie. Doe die cursus te-
rug open.

SAVE AS .JPEG OR .DOC? 

Je hebt je groentjes gegeten, bent vroeg 
naar bed gegaan en je hebt het aantal kop-
jes koffie per dag verlaagd. Je mama zou 
trots op je zijn. Maar toch komt die ene 
bladzijde uit de cursus humorale immu-
nologie er maar niet in. Wat nu? Je bes-
te vriend zegt dat je op de foute manier 
leert: “Je moet luidop leren, dat gaat zo 
veel beter! Je verliest al die tijd met dingen 
op te schrijven.” Goedgelovig als je bent, 
probeer je het. Maar nu lukt het nog min-
der goed. Dit komt omdat iedereen zijn 

eigen manier heeft om gegevens 
te verwerken. Sommigen vinden 
het makkelijker om de informa-
tie visueel voor zich te hebben, 
anderen hebben eerder een audi-
tief  geheugen. Een ding is echter 
zeker: om zaken beter te onthou-
den is het handig om associaties te 
maken. Zogenoemde handvatten 
aan de laden in je persoonlijke ar-
chief. Dit doe je door bijvoorbeeld 
ezelsbruggen te verzinnen. Ook 
is het behulpzaam voor de retrie-
val van herinneringen om zo veel 
mogelijk van die ‘handvatten’ te 
hebben. Een lange lijst met saaie 
gegevens kan je omzetten tot een 
acroniem, maar je kan er ook een 
tekening bij maken. Op het exa-
men moet je wel op een van de 
twee kunnen komen, toch? ■

SAMPOL: dossier ‘Kinderarmoede’
Het recente kinderarmoederapport van Unicef was even slikken: in Vlaanderen zijn 1 op 10 kinderen arm; in Wallonië 1 op 
5 en in Brussel 1 op 3. Het Brussels Gewest zit daarmee op hetzelfde niveau als Roemenië. Het is een schande voor een rijk 
land als België.  
Waarom is kinderarmoede zo hardnekkig en wat moeten we er aan doen?  
In het dossier ‘Kinderarmoede: de schandvlek’ van Sampol leest u er alles over.

Een proefnummer? Dat kan! Mail: stichting.kreveld@telenet.be.  
Meteen een abonnement? Dat kan ook natuurlijk. Voor Schamper-lezers kost een abonnement  20 euro  
(te storten op ons rekeningnummer BE20 0014 9401 9056). Dan krijg je 10 nummers van SAMPOL.  
Meer info? Mail: stichting.kreveld@telenet.be. Website: www.sampol.be.

ampol
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Studeren: een levensstijl 

Once upon a time was van buiten blok-
ken dé manier om te studeren. Met de cur-
sussen van tegenwoordig, waarmee je de 
gemiddelde Belg K.O. slaat, is die methode 
net iets minder aangeraden. 

Slimmer blokken 
Gelukkig is er keuze uit vijf  andere 

studiemethoden. We hebben ze hier voor u 
volgens effectiviteit hebben gerangschikt. 

Numero uno: jezelf  overhoren. Dit kan 
je bijvoorbeeld doen met het Leitnersysteem. 
Het houdt in dat je flashcards, met de vra-
gen op de ene kant en het antwoord op de 
andere, in verschillende groepen verdeelt 
naargelang je de vraag goed beantwoordt. 
Als je de vraag verkeerd beantwoordt, gaat 
de geheugenkaart naar de volgende groep, 
enzovoort. Zo heb je zicht op de moeilijke 
vragen en kan je die zo vaak herhalen tot 
ze in de beste groep belanden. 

Een tweede methode is gespreid leren. 
De naam zegt het zelf: je verdeelt de leer-
stof  over een langere periode met tussen-
pozen. Uit onderzoek blijkt dat studenten 
die langere tussenpozen inlassen, en dus 
over een langere periode studeren, gemid-
deld tien procent meer onthouden dan 
studenten die alles in een korte periode 
proppen.  

Methode drie: elaborative interrogation. 
Haal de schattige maar ietwat irritante 
kleuter in je boven door je steeds de vraag 
‘waarom?’ te stellen. ‘Waarom is het lo-
gisch dat...?’ of  ‘waarom is dit waar?’,... Je 
moet wel enige voorkennis hebben van het 
onderwerp. Deze aanpak gaat er immers 
voor zorgen dat je verbanden legt tussen 
je voorkennis en nieuwe leerstof.

De vierde methode is self-explanation. 
Vragen zoals ‘welke nieuwe informatie 
haal ik uit deze paragraaf ?’ en ‘wat moet ik 
kennen om deze vraag op te lossen?’ hel-

pen je de leerstof  beter te verwerken. Op 
die manier ga je dieper in op de stof  door 
de denkprocessen erachter te observeren. 

De laatste methode heet interleaved 
practice, wat inhoudt dat je verschillende 
soorten informatie of  opgaven afwisselt. 
Zo ben je beter in staat de juiste aanpak 
voor het probleem te kiezen omdat je de 
verschillende problemen naast elkaar kunt 
leggen. Het moet dan wel gaan om gelijk-
aardige opgaven.

Maar wat dan met andere manieren 
van studeren zoals markeren en samen-
vatten? Wel, uit onderzoek blijkt dat die 
helemaal niet efficiënt zijn. Markeren kan 
ervoor zorgen dat je je enkel focust op het 
gekleurde en de samenhang tussen de ver-
schillende onderwerpen uit het oog ver-
liest. Samenvatten neemt dan weer te veel 
tijd in.

WAAR IS DAT NERDJE

Om met glans te slagen, heb je meer 
nodig dan een efficiënte studiemethode. 
Hieronder een paar tips voor de optimale 
blok.

De eerste vraag die je je moet stellen is 
‘waar?’. De echte blokko’s onder ons kiezen 
steevast de saaiste plek uit om te stude-
ren. Afleiding kunnen we immers vermij-
den als de pest tijdens de blok. Een tafel 
en een stoel, meer heb je niet nodig. Wat 
ook helpt, is eens van studieplek veran-
deren. Onze hersenen zouden verbanden 
maken tussen wat we studeren en wat er 
zich afspeelt in onze omgeving tijdens 
het studeren. Deze verbanden helpen je 
de stof  beter te onthouden. Wanneer je 
ergens anders studeert, worden nieuwe 
verbanden gemaakt. Zo hebben onze her-
senen meer materie om op terug te vallen.

De volgende tip is er een voor de snel 
afgeleide studenten — niét de extreme 

Het is bijna die periode van het jaar. En dan gaat het niet over de feesten, maar wel over den blok. 
Hoe pak je die enorme hoeveelheden leerstof  aan? Wat eet je tussendoor? Hier een snelcursus: 
hoe overleef  ik de blok. En dat liefst op een zo efficiënt mogelijke manier.

door Lei Lei Lau en Aaricia Lambrigts
cartoon door June Meesters
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gevallen met de aandachtsspanne van een 
goudvis. De Pomodoro techniek of  de 
45/15 regel werkt op het principe dat de 
meeste mensen zich niet langer dan 45 mi-
nuten kunnen concentreren.  Studeer dus 
45 minuten vollen bak en ontspan daarna 
een kwartier. Het is natuurlijk niet de be-
doeling om het bij die ene keer te houden, 
herhaal zoveel je nodig vindt.

Voor de hipsters onder ons die studeren 
met een tablet of  laptop, is er de volgende 
tip: stop doing that shit. Onderzoek wijst uit 
dat je 6,2 % trager leest op een iPad. Wan-
neer je op een computerscherm leert, moet 
je ook meer herhalen om nieuwe leerstof  
onder de knie te krijgen dan wanneer je 
uit een boek studeert. Blijf  dus bij oldschool 
papieren cursussen.

Voor de studenten die toch niet zon-
der tablet of  laptop kunnen, heeft Google 
StayFocusd ontwikkeld. Met deze plug-in 
voor Google Chrome kan je sites blokke-
ren voor een zelf  gekozen periode. Funny 
cats and dogs op YouTube zijn geen excuus 
meer om uren bloktijd te verspillen.

Last but not least, de blok is de ideale 
periode om nieuwe muziek te ontdekken. 
Niet van Arctic Monkeys weliswaar, maar 
van obscure achttiende-eeuwse componis-
ten. De symfonieën zouden die delen in je 
hersenen activeren die je helpen focussen 
en voorspellingen maken. Zet die achttien-
de-eeuwse shizzle maar op!

Nu het droge Blokken 101 eindelijk 
achter de rug is, kunnen we overgaan naar 
het leuke gedeelte: een spoedcursus over 
how to eat in de blok. Een goede student 
weet immers dat brainfood en blokken een 
onmisbare duo zijn om de maanden de-
cember en januari te kunnen overleven.

Wining, dining and exercising
OCHTENDSTOND HEEFT ONT-
BIJT IN DE MOND

Ja hoor, daar is het bekende advies weer: 
ontbijten. Maar, het is wel zo dat je ontbijt 

de rest van de dag na blijft werken. Of  niet 
werken, als je niet ontbijt. Een bord haver-
mout met een appel of  banaan heeft alles 
om de dag goed te beginnen. Brood mag 
donker zijn en kies liever voor kaas of  een 
stuk groente dan choco. Dan houd je de 
voormiddag langer vol en zal je minder zin 
hebben in ongezonde voeding. Voor een 
examen eet je beter genoeg eiwitten. Het 
vergroot je mentale alertheid. Wil je een 
snelle hap, dan kan yoghurt met vers fruit 
een oplossing bieden. Zuivelproducten 
zorgen voor een betere hersenactiviteit en 
met volkorenproducten kun je nooit iets 
mis doen, ze zijn voor zowat alles goed.

GEZOND ETEN IS EEN KUNST

Fastfood maakt je lichaam en je herse-
nen trager. In het slechtste geval leiden ze 
tot voedingstekorten die alleen maar irri-
tatie en vermoeidheid met zich meebren-
gen. Maar wat wil je, je mat je hersenen af  
maar ze krijgen er niets voor terug. Dus 
sta eens tussen de potten en kook jezelf  
slim. Je moet dagelijks toch een drietal 
stukken groenten en twee stukken fruit 
proberen binnenspelen. Hoe verser, hoe 
beter. Houd het licht verteerbaar.

Vet is moeilijk te verteren. Je kent het 
gevoel wel na een vettige maaltijd: je bent 
loom en wil gewoon blijven zitten tot alles 
verteerd is. Dat is ook wat er met je herse-
nen gebeurd. Er is minder ruimte om na te 
denken. Geraffineerde suiker geeft je een 
korte boost maar ook een grote dip waar-
door je niet efficiënt kunt leren. Suikers in 
onder andere fruit gaan gepaard met ve-
zels waardoor er een goed bruikbare ener-
giepiek volgt. 

DRINK JE FIT

Water. Dat is zowat het enige wat je li-
chaam nodig heeft. Cola en andere suiker-
houdende dranken peppen je lichaam en 
geest voor ongeveer een uur op. Daarna is 
de dip groter dan wat je ermee gewonnen 

hebt. Koffie kan nuttig zijn, maar zonder 
suiker. Daarnaast zorgen deze dranken 
ervoor dat je enkele voedingsstoffen niet 
of  verminderd opneemt waardoor je je 
lichaam uitput. Vrij nutteloos dus. Spice 
things up door in je water wat fruit te doen. 
Of  wat dacht je van een lekkere milkshake 
tussendoor? Het is altijd een slim idee een 
groot glas water op je bureau te zetten tij-
dens het leren zodat je snel even een slok 
kunt nemen en zo genoeg vocht binnen 
krijgt. Het houdt je hersenen actief  en ge-
koeld.

EVEN TUSSENDOOR

Chips, borrelnootjes en andere hapjes 
zijn evengoed dooddoeners voor de studie-
geest. Voor zij die roepen “ja maar, ik kan 
niet studeren zonder eten!”: het is aange-
leerd gedrag, je kunt prima zonder. Toon 
karakter en houd je aan een eetstructuur 
in plaats van te schransen. Ga bewust om 
met wat je eet en neem pauze om ervan te 
genieten. Als je toch wil eten, kan je al-
tijd popcorn poffen of  fruit nemen. Een 
klein handje ongezouten nootjes kan geen 
kwaad. Chocolade is vettig maar in be-
perkte mate kan het een opbeurend effect 
hebben en je zo door de dag helpen. Note, 
het gaat hier over zwarte chocolade.

Ga regelmatig sporten of  bewegen. 
Het klinkt als tijdverspilling maar het is 
een van de meest essentiële onderdelen op 
een blokdag. Het geeft je hersenen zuur-
stof  en rust. Je lichaam kan alle stress vlot 
kwijtraken. Om het uur vijf  tot tien minu-
ten bewegen bewijst zijn profijt. Wanneer 
je vervolgens achter je bureau zit, zal je 
merken dat je met een frisse geest opnieuw 
kunt beginnen. Een dertigtal minuten ma-
tige sport is zeker aan te raden. Maar ge-
woon om de zoveel tijd een toertje rond 
het blok of  een ratslag door de tuin kan al 
van dienst zijn.

Blok ze! ■
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Gebrekkig verstandig
De examens! U zwoegt. U zweet. U sakkert. U komt terug in augustus. Dromerige visioenen 
van een slimmer bestaan drijven door uw hersenpan. Uw cursussen erin tegen de middag, een 
telefoonboek tegen het vieruurtje. Die mensen bestaan, toch?

U weet dat ze bestaan. U heeft Rain Man 
gezien. En telefoonboeken zijn verplichte 
lectuur voor iedere vijfjarige Aziaat – 
dat is genoegzaam bekend. Wij storten 
u graag nog wat dieper in uw ellende en 
herinneren u aan wat manifestaties van het 
menselijk verstand anders dan uzelf  ver-
mogen hebben. 

SAVANTEN

Onze eerste categorie van ‘slimme 
mensen’ zijn savanten. De term kwam het 
eerst voor in 1887 onder de vorm ‘Idiot 
Savant’, wat zoveel betekent als ‘geleerde 
idioot’, als verwijzing naar personen met 
een ‘uitzonderlijk geheugen maar met een 
grote stoornis in redeneren’. Een ietwat 
ongelukkig gekozen benaming, bleek later, 
toen duidelijk werd dat zeker niet alle per-
sonen enige vorm van verstandelijke be-

perking of  hersenbeschadiging hadden. 
De medische term ‘idioot’ om iemand met 
een IQ van onder 25 te omschrijven is on-
dertussen ook al niet zo politiek correct 
meer.

‘Savantensyndroom’ slaat vandaag op 
zoveel als een toestand waarbij iemand 
uitzonderlijk superieure geestelijke ver-
mogens bezit, maar dit slechts in een of  
meer specifieke domeinen. Savanten kun-
nen zowel op intellectueel als artistiek 
vlak uitblinken: zogenaamde ‘menselijke 
kalenders’ die je razendsnel de dag van de 
week kunnen vertellen van elke datum mo-
gelijk, behoren tot het meest voorkomende 
voorbeeld van dit zeldzame verschijnsel. 
De helft van de savanten zijn autistisch, de 
overigen hebben doorgaans een hersenbe-
schadiging opgelopen.

Misschien is het bekendste voorbeeld 
van een savant is fictioneel: Raymond 

Babbitt (gespeeld door Dustin Hoffman) 
uit Rain Man. Het succes van die film heeft 
voor het wijdverbreide misverstand ge-
zorgd dat elke autist ‘geniaal’ is, maar waar 
Raymond werkelijk aan lijdt is autisme ge-
koppeld aan een savantensyndroom. De 
real-life inspiratie voor het personage, de 
Amerikaan Kim Peek, leed trouwens niet 
aan autisme maar aan het FG-syndroom. 
Peek was in staat om twee pagina’s tege-
lijkertijd te lezen – één met zijn linkeroog 
en één met zijn rechter – en kwam zo op 
het eind van zijn leven uit bij 12.000-ge-
lezen boeken. Hij kon zich bovendien hun 
inhoud grotendeels herinneren. De Brit 
Daniel Tammet is zoals Raymond Bab-
bitt een autistische savant: hij spreekt een 
tiental talen en zou ooit op één week IJs-
lands geleerd hebben. Hij houdt bovendien 
het Europees record voor het opzeggen 
van de cijfers van pi: in 2004 raakte hij tot 
22.514 cijfers na de komma. Wat hem hier-
bij hielp, is dat hij getallen automatisch 
met een bepaald kleur of  vorm of  gevoel 
associeert: een fenomeen gekend als synes-
thesie. Ook de Amerikaanse savant Jason 
Padgett heeft synesthesie en gebruikt dit 
om kunst te creëren: zo maakte hij teke-
ningen van het getal pi. Het goede nieuws 
voor u, beste student, is dat Padgett deze 
buitengewone wiskundige capaciteit pas 
op latere leeftijd heeft gekregen. In 2002 
liep hij tijdens een gewelddadige over-
val een hersenschudding op, en sindsdien 
merkte hij dat hij overal wiskundige vor-
men zag. Wanneer de moed u tijdens het 
studeren in de schoenen zinkt, kan u in 
plaats van te studeren dus ook altijd uw 
geluk gaan beproeven bij het lokale schor-
riemorrie. Wees u wel bewust van uw ge-
ringe kansen op succes: er zijn maar 15 
tot 25 medisch vastgestelde gevallen van 
een verworven savantensyndroom bekend. 

door Pieterjan Schepens en Olivier Vander Bauwede
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Enkel te proberen bij uitzonderlijke wan-
hoop, dus.

HYPERTHYMESIA

Stel u voor dat u zich elke gebeurte-
nis uit uw leven vanaf  uw bewustzijn zou 
kunnen herinneren, gaande van iets dat u 
ooit gelezen heeft, de weersomstandighe-
den van exact vijf  jaar geleden, tot een 
onbeduidend gesprek met uw ouders. Wat 
voor de een als een vloek en voor de andere 
als een superkracht in de oren zal klinken, 
is werkelijkheid voor de enkele zeldzame 
individuen met hyperthymesia. Dit syn-
droom houdt in dat je over een uitzonder-
lijk autobiografisch geheugen beschikt, 
vaak met als gevolg dat je gigantisch veel 
tijd spendeert aan het terugblikken op je 
verleden.

Lijkt u dit aantrekkelijk, dan kunnen de 
lokale zware jongens u opnieuw een uit-
weg bieden. Als tienjarige jongen kreeg de 
Amerikaan Orlando Serrell bij het spor-
ten een slag van een baseballknuppel te-
gen zijn hoofd. Sindsdien kan hij zich de 
gebeurtenissen van iedere dag van zijn 

leven exact herinneren. Bovendien, en in 
tegenstelling tot de meeste mensen die lij-
den aan hyperthymesia, vertoont hij ook 
kenmerken van het savantensyndroom, 
zoals de dagen van de week bliksemsnel 
kunnen berekenen.

FOTOGRAFISCH GEHEUGEN

In de categorie ‘uitzonderlijke geheu-
gens’ laat dit verschijnsel misschien het 
meest een belletje rinkelen. Ook wel het 
eidetisch geheugen genoemd, verwijst het 
naar de capaciteit om een hoeveelheid aan 
momenten erg nauwkeurig in beelden én 
geluiden voor zich te kunnen halen. On-
danks haar bekendheid is het fenomeen 
nooit bewezen en werd het reeds door 
verschillende wetenschappers in twijfel 
getrokken. Verschillende personen aan 
wie een fotografisch geheugen werd toe-
geschreven, bleken wel condities zoals hy-
perthymesia en savantisme te bezitten.

Niettemin zijn er talrijke gevallen van 
een ‘fotografisch geheugen’ – al dan niet 
vermeend dus – bekend. Zo kon de Hon-
gaars-Amerikaanse wetenschapper John 

von Neumann – trouwens geen savant 
– zich boeken die hij jarenlang daarvoor 
gelezen had woord voor woord herinne-
ren. Een voorbeeld van een ‘fotografisch 
geheugen’ gelinkt aan het savantensyn-
droom is dan weer de autistische savant 
Gottfried Mind, die stierf  in 1814. Deze 
Zwitser had als bijnaam ‘Katten-Rafaël’, 
omdat hij uiterst realistische portretten 
van katten tekende en schilderde. Hij te-
kende de katten zelden op zicht: als hij ze 
voldoende geobserveerd had, kon hij zich 
het beeld zo lang en accuraat herinneren 
om er een waarheidsgetrouw schilderij 
van te maken. Een meer extreem geval 
is de Brit Stephen Wiltshire, wiens pa-
norama’s van steden hem wereldwijde be-
kendheid hebben opgeleverd. Hij tekent ze 
telkens na helikoptervluchten van slecht 
enkele tientallen minuten over die steden.

EINSTEIN

Wij zijn ons bewust van onze verant-
woordelijkheid tegenover onze lezers. 
In deze voor u zo moeilijke tijden, arme 
student, zouden wij niet willen dat u zich 
gerechtigd zou voelen om uw frustraties 
op uw mama af  te reageren die u zonder 
savantensyndroom op de wereld gezet, 
of  dat u zich uit wanhoop in mekaar zou 
laten timmeren aan de Dampoort. Savan-
tisme en aanverwanten zijn verre van ro-
zengeur en maneschijn: ze lijden vaak aan 
gebrekkige sociale vaardigheden, hebben 
vaak moeite om niet-logische verbanden 
te leggen, en savantisme richt zich sowie-
so slechts op enkele domeinen. Daarom 
eindigen wij graag met een citaat van de 
heer Albert Einstein – geen savant, het 
kan ook zonder syndroom! – om u aan uw 
missie hier aan de unief  te herinneren: “[I 
do not] carry such information in my mind 
since it is readily available in books. … The 
value of  a college education is not the learning 
of  many facts but the training of  the mind to 
think.” En nu terug in uw boeken, uitstel-
ler. ■
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16/12 - 21/12 CULTUURAGENDA

MIEKE MAAIKE

DUB LOVE

VOORUIT HOP

LOVE LETTERS IN WAR AND PEACE

Louis Paul Boons pornografische ro-
man Mieke Maaike’s Obscene Jeugd wordt 
nieuwe leven ingeblazen in theater Tin-
nenpot. In dit beroemd (of  was het 
berucht?) verhaal interviewt pornografika-
student Steivekluut het nymfomane meisje 
Mieke Maaike gedurende tien jaar. Thea-
termaakster Lucinda Dusoleil herneemt 

Boons werk en vertelt de jeugd van dit bij-
zondere meisje op een eigenwijze manier, 
van haar eerste seksuele ervaring op ne-
genjarige leeftijd — met de schooldokter 
— tot talloze andere smeerlapperijen, om te 
eindigen met sadisme. Mieke Maaike is te 
bezichtigen op 18 en 19 december.

Dansers François Chaignaud en Ceci-
lia Bengolea gaan voor Dub Love de sa-
menwerking aan met Ana Pi. Ze zullen aan 
de slag gaan met een repertoire van reg-
gae- en dancehallsongs, en dit allemaal op 
spitzen. Het concept zorgt gegarandeerd 
voor een unieke ervaring door de mix van 
klassieke ballet en urban dancehall. DJ 

High Elements verzorgt de muziek waar-
op de dansers zich door de ruimte bewe-
gen. Dub Love is op 18 en 19 december te 
zien in CAMPO Nieuwpoort. 19 decem-
ber is er als afsluiter de Dub Love Party, 
waar de Lipstick-dj’s voor zwoele beats en 
diepe grooves zullen zorgen.

De tentoonstelling Love Letters in 
War and Peace brengt het bijzondere ver-
haal van prille, toegewijde, verborgen en 
verboden liefdes. De expositie bevat onder 
andere liefdesbrieven van schrijvers Oscar 
Wilde aan Alfred Douglas en van schil-
der Dante Gabriel Rossetti aan Jane Mor-
ris, zijn — getrouwde — muze. Het MSK 

heeft met musea, bibliotheken, archieven 
en privéverzamelaars van over de hele we-
reld de handen in elkaar geslaan. De col-
lectie omvat tal van topwerken die dateren 
van de Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 
tot de Grote Depressie in 1929. Deze ten-
toonstelling loopt nog tot 22 februari. ■

Voor de dansliefhebbers die tussen het 
blokken door een namiddag actief  willen 
ontspannen: De Gentse Hoppers komen 
naar de Vooruit! Op 21 december kan ie-
dereen daar terecht voor een gratis dans-
namiddag. De Gentse Hoppers bieden een 
ondersteunend platform voor danscultuur 
en zullen op deze middag dan ook kwali-

tatieve dj’s voorzien. De organisatie danst 
voornamelijk Lindy Hop, Charleston, Bal-
boa en Tap. Al wie een voorliefde heeft voor 
de Roaring Twenties kan dus zijn hart opha-
len. En wie weet leer je er een paar moves die 
van pas kunnen komen op de volgende The 
Great Gatsby theme party.

door Selin Bakistanli
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Van de Witte Moor naar Zwart Wild, toeval of  een kleurrijke zinspeling? Renée Pevernagie, 
kunstenares en lid van Zwart Wild, legt uit wat het idee is achter de organisatie van deze crea-
tieve geesten.

Kan je eens omschrijven wat Zwart 
Wild is?

“Zwart Wild is een toon-, werk- en ont-
moetingsplek, waarbij het hoofdgedeel-
te opgedeeld is in een houtatelier en een 
grafisch atelier. Er zijn hier een achttien-
tal kunstenaars met elk een eigen atelier-
ruimte. Zwart Wild is een organisatie. We 
zijn allen bezig met met ons eigen artistie-
ke werk, maar we werken ook samen aan 
onder andere tentoonstellingen en work-
shops. Dat is dan de publieke werking. Ie-
dereen die een atelier gebruikt bij Zwart 
Wild wordt verwacht hier aan met te hel-
pen. Het is de bedoeling om met meer-
dere mensen samen te werken, maar net 
dat is niet altijd evident. We willen in de 
toekomst ook curatoren van buitenaf  met 
ideeën laten afkomen.

Hoe en wanneer is Zwart Wild ont-
staan?

Zwart Wild is in de herfst van 2012 
ontstaan uit de Witte Moor. Dit was een 
ateliercollectief  dichtbij het stadhuis van 
Gent. Op een bepaald moment moesten 
ze echter weg uit die locatie. Zo kwam het 
dat een groep jonge kunstenaars op zoek 
moest naar ateliers. De voorwaarde was 
dan natuurlijk dat het goedkoop moest 
zijn en dat het een ruimte moest zijn waar 
we ons eigen ding konden doen. Een plek 
zonder al te veel regels. Het was Wiebe 
Moerman die de voortrekker was om de 
leegstand van de Meubelfabriek tegen te 
gaan. Na veel getrek en geduw met de kop-
pige projectontwikkelaar — den John Beton 
die enkel oog had voor zijn eigen project 
— is het toch gelukt. Wiebe ging op zoek 
naar jonge en beginnende organisaties uit 
de buurt om een invulling aan de ruimte te 
geven. De Fietskeuken was er zo een van 
en zo zijn de mensen van de Witte Moor 
er ook beland. Het was oorspronkelijk niet 
onze bedoeling om een publieke werking 

te hebben, maar eens op de nieuwe loca-
tie aangekomen beseften we dat de ruimte 
zich tot meer leende. Onlangs zijn we ver-
huisd naar onze nieuwe, grotere site in de 
Vlasgaardstraat. De verhuis was wel echt 
een nachtmerrie. (lacht) Helaas mogen we 
hier slechts acht maanden blijven en dan 
zullen we opnieuw moeten verhuizen. 
Waar we dan zullen terechtkomen, weten 
we nog niet, maar alles valt wel op z’n po-
tjes.”

Was het moeilijk voor Zwart Wild 
om zich in de kunstwereld te vestigen?

“De afgelopen twee jaar 
zijn we stilaan bekend ge-
worden in Gent en door veel 
te organiseren is er een net-
werk van kunstenaars, mu-
zikanten en stadsdiensten 
ontstaan. Onlangs waren 
hier in het kader van ‘Wijk 
van de Maand’ presentaties 
van projectontwikkelaars, 
waar ook Tom Balthazar, 
de schepen van cultuur en de 
burgemeester op aanwezig 
waren. We hebben toen ook 
een brief  aan hen voorgele-
zen met een duidelijke bood-
schap: ‘Geef  ons een ruimte’. 
Afgelopen weekend hadden 
we onze opening in de Vlas-
gaardstraat waarop tevens 
onze eerste tentoonstelling 
plaatsvond en het was een 
succes.” 

“Aan de basis van het the-
ma van I Can Live In A Li-
ving Room lag het werk van 
Dominique Colpaert, een 
van onze leden. Hij maakt 
schilderijen en zet die om in 
maquettes. Hij werkt rond 
binnenruimtes en gaat ze 

dan volledig herdefiniëren en andere ele-
menten erin plaatsen die er helemaal niet 
horen. Zo worden de ruimtes een soort 
absurd gegeven. Je kunt ook duidelijk zijn 
passie voor de stripcultuur zien door zijn 
manier van kleurgebruik. Werken rond 
het begrip ‘ruimte’ is ook logisch als je be-
seft dat een ruimte het instrument is van 
een kunstenaar.” ■  

Meer info over toekomstige projecten is 
te vinden op www.zwartwild.be

Wild zkt. Ruimte

door Vanessa McClelland en Louise Gevaert
foto door Vanessa McClelland

Zwart Wild geeft kunst een plek
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Fien Deman van I will, I swear

door Brecht Vissers en Amelia Malfait 
foto door Brecht Vissers

Neen, die EP van I will, I swear is er nog steeds niet. Jammer. Gelukkig zijn we hun drie eerste 
singles nog niet beu. De organische en spontane manier van werken hoor je, daarom is het niet 
erg dat we er nog eventjes langer op moeten wachten.

Fien Deman is de zangeres en front-
vrouw van I will, I swear. En hoewel zij 
ook nog niet weet wanneer die EP er nu 
eindelijk komt (stop met vragen!), weet ze 
wel al goed waar ze naartoe wil. Alles-
zins geen flashy diva- en Nataliatoestan-
den, want daar krijgt ze — net zoals wij 
— een serieuze maagzweer van.

Jullie debuut-EP Strings Of  Gold 
zal ondanks jullie melancholische en 
intieme karakter, toch meer poppy 
songs kennen. Volgens Jonathan zal 
hij daar later spijt van krijgen. Jij ook?

“Ik ben er nog niet echt van overtuigd 
dat het poppy zal zijn. We zitten ook nog 
altijd niet in de studio. Ik hoop dat wat 
we zullen opnemen zoveel mogelijk zal 
aanleunen bij wat we live brengen. Het 
blijft echt bij het melancholische. Er is 
wel sprake geweest om daar beats onder 
te zetten. Ik ben daar persoonlijk niet zo 
voor. De grootste sterkte van onze band 
zijn onze strijkers, dat melancholische 
moet erin blijven. ‘Poppy’ is een moeilij-
ke term maar we zijn wel heel toeganke-
lijk. Er zijn veel mama’s en papa’s die het 
goed vinden. Toegankelijk is niet per se 
verkeerd zolang er iets achter zit.”

"Wij zijn een tamelijk melancholische band"
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Waarom denk je dat jullie zo snel in 
de belangstelling zijn gekomen? Is dat 
omdat jullie zo toegankelijk zijn?

“Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat 
was ook speciaal bij ons. We hadden iets 
op Vi.be on Air gezet, een paar dagen la-
ter zaten we al bij Radio1 en een paar we-
ken later hadden we een platencontract. 
We waren toen nog met z’n tweeën en 
hadden nog nooit live opgetreden. Onze 
platenbaas had ons dus nog niet zien op-
treden en dat is toch wel een rare manier 
van werken. Maar dat is wel tof. Je wordt 
altijd gepusht om er iets van te maken. 
We willen ook echt voor de pianomuziek 
gaan. Iedereen gaat voor gitaren omdat ze 
iets populairder zijn als instrument op de 
voorgrond. Wij willen toch die piano met 
de grote focus op zang er sterk inhouden 
en dat kom je minder vaak tegen.”

Denk je niet dat de verwachtingen 
voor de eerste EP ook heel hoog lig-
gen?

“Ja! Er zijn veel mensen die vragen 
wanneer die er nu eindelijk gaat komen. 
Maar voor april komt hij er hopelijk (lacht). 
Ik denk dat de verwachtingen best hoog 
zijn en dat geeft een beetje stress. Ik heb 
wel het gevoel dat we misschien moeten 
stoppen als de EP zou floppen. Ik zie dat 
persoonlijk wat zwart-wit. We gaan ook 
niet stoppen (lacht), maar ik voel die druk 
wel echt. Als iedereen zou zeggen dat het 
heel slecht is, zou ik twijfelen. Nu kan dat 
ook niet meer omdat we al veel goede res-
pons hebben gekregen van mensen die we 
belangrijk vinden. Jarri van Disco Naïveté 
bijvoorbeeld vinden we belangrijk, omdat 
hij heel invloedrijk is in het blogmilieu. Ik 
hoop gewoon dat we die verwachtingen 
gaan kunnen inlossen.”

Tijdens het schrijven van de zang-
lijn, gaat het dan over momenten die je 
daar insteekt als was het therapie voor 
jezelf ?

“Ja, misschien wel, maar als mensen mij 
vragen waarover een nummer gaat, moet 
ik daar soms diep over nadenken. Ik weet 

dat ongeveer, maar de betekenis kan altijd 
veranderen. We maken plaats voor eigen 
invullingen van andere mensen, maar ook 
van onszelf. Bijvoorbeeld Long Days en 
Sleep zijn vrij negatief  getinte nummers. 
Jonathan heeft die geschreven rond de pe-
riode van zijn scheiding. Maar er zijn ook 
mensen die daar positieve gevoelens bij 
hebben. Als er dan een koppel naar ons 
toekomt en zegt dat het hun liedje is, vin-
den wij dat wel ironisch (lacht).”

Welke nieuwe betekenissen zijn er al 
veranderd voor jou bij nummers?

“Bij Long Days en Sleep is dat moeilijk 
omdat die niet over mij gaan. Maar als je 
andere nummers schrijft in een periode 
kunnen die later wat algemener worden. 
De you als jij wordt een je. Bij Mess was 
ik in het begin eerder boos, maar die ge-
voelens liggen nu achter mij (lacht). Bij de 
meeste teksten is het ook niet zo duidelijk 
over welk gevoel het precies gaat. Blij is 
het meestal niet; we zijn een redelijk me-
lancholische band.”

Je hebt in een interview Godspeed 
You! Black Emperor omschreven als 
‘soms zo stil en kalm en soms zo onrus-
tig en luid’. Iets wat jullie ook nastre-
ven?

“Ik denk dat we in Sleep dat wel gedaan 
hebben. Dat heeft wat post-rock invloe-
den. Dat komt ook omdat Jonathan heeft 
gespeeld in Say Hello To My Kids, een 
postrockband. Ik zat in een band die ook 

geïnspireerd was door post-rock en het is 
een genre dat ik graag hoor. Ik denk niet 
dat we dat in veel nummers nog weerge-
ven, maar we zijn wel fan van dat contrast 
en allez, ik vind dat zot dat je dat kan als 
band.”

Waarom schrijf  je vaak alleen?
“Ik weet niet of  er bands zijn die ge-

woon jammen en zingen, dat lijkt mij 
gewoon gênant! Als je dan zingt, zing je 
sowieso in een taal die niet bestaat. Super 
rare zinnen, omdat je vooral naar je me-
lodie zoekt. Dan zit iedereen misschien te 
kijken van: Meisje, wat ben jij nu aan het 
zingen (lacht)? Maar met Pieter doe ik dat 
wel soms, dat is onze gitarist, omdat ik die 
al heel lang ken en omdat we al heel lang 
samen muziek maken.”

Naar wie spiegel je jezelf  in je tek-
sten en zanglijnen?

“Op mijn leven, maar niet over de din-
gen waarover ik klaag bij mijn vriendin-
nen (lacht). Over concrete dingen schrijf  ik 
nooit. Ik schrijf  gewoon iets en herken wel 
dingen uit mijn leven, maar redelijk vaag. 
En wie mij inspireert? Ik luister bijna 
nooit naar muziek met vrouwenstemmen. 
Meestal gewoon mannenstemmen. Er zijn 
wel dingen die ik haat in zang, vooral men-
sen die duwen op hun stem. Van bepaalde 
zangeressen moet ik bijna overgeven, om-
dat ik daar écht niet tegen kan (lacht). Ik 
ga nooit iets forceren met mijn stem. Het 
moet er gewoon uitvloeien. Dat klopt niet. 
Qua tekst weet ik niet of  ik mij laat inspi-
reren op andere muzikanten. Ik vind Nick 
Drake of  Elliot Smith wel leuk, of  Sun 
Kil Moon. Sun Kil Moon schrijft verhaal-
tjes à la 'Ik ben naar de supermarkt ge-
weest en dan gebeurde er dat.' Ik schrijf  
abstracter dan dat. Maar ik laat me niet be-
wust inspireren. Bon Iver wel, want daar 
ben ik mee opgegroeid. Zijn teksten vind 
ik supermooi en zo abstract. Zeker toen ik 
Lakes schreef, diende dat als inspiratie. Hij 
zet woorden samen die totaal niet kloppen, 
maar dat mag. Dat vind ik tof.” ■

"Toegankelijk zijn is 
niet per se verkeerd. 
Zolang er maar iets 

achter zit"
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Op 23 december sluit De Kaft, een van de laatste tweedehands boekenwinkels in Gent. De win-
kel gaat prat op zijn goede smaak in literatuur, geschiedenis en filosofie, maar bood eveneens 
platen en cd’s aan. Eigenaar Patrick De Groef  werpt met ons een blik terug op het verleden.

door Tom De Maerschalck en Alexander Baert 
foto's  door Agathe Danon

Boeken toe: de sluiting van De Kaft
Interview met Patrick De Groef en Bart Van Aken

De Kaft staat na meer dan vier decennia 
bekend als een monument onder de boek-
handels in Gent. De huidige studenten 
zullen vooral het enorme pand links van 
de Verlorenkost kennen, waar je verloren 
kon lopen tijdens het grasduinen tussen 
de titels. Achter de kassa zat altijd een be-
lezen uitziende, grijzende man: Patrick 
De Groef. Hij zei nooit veel, maar als je 
een goed boek had uitgekozen, durfde hij 
er wel een anekdote bij te vertellen. Naar 
aanleiding van de sluiting willen we hem 
toch het woord geven. We spraken over de 
geschiedenis van de winkel, en het huidige 
economische klimaat rond boeken. Ook 
spraken we met Bart Van Aken, eigenaar 
van de onafhankelijke boekenwinkel Paard 
van Troje en voormalig werknemer bij De 
Kaft.

DE GOUDEN JAREN ‘70

De Groef  kreeg het idee voor een boe-
kenwinkel in de jaren zeventig van thea-
termaker Jan Bucquoy, “de man die met 
zijn onderbroeken furore maakte, een an-
archist tot in de kist.” Die bood Patrick 
aan om zijn toenmalige boekenzaak over 

te nemen om-
dat hij daar vaste 
klant was. Als 
arme student kon 
hij dat natuur-
lijk niet. Daarom 
begon hij klein-
schalig op eigen 
initiatief  twee-
dehands boeken 
over te nemen van 
particulieren. De 
Groef  was kies-
keurig, maar hij 
bood naar eigen 
zeggen gemiddeld 
drie keer meer dan 

De Slegte, wat snel werd rondverteld. 
“Vroeger kwamen mensen bijna elke dag 
langs om hun boeken van de hand te doen, 
dat is nu allemaal gedaan.” Nu heb je het 
internet.

De Groef  had geluk om in de juiste tij-
den te beginnen, er werd toen namelijk 
ook veel literatuur gelezen én gepubli-
ceerd. Later startte hij stockoverschotten 
op te kopen, tot in Nederland toe, en de 
zaak begon te rollen. Het bleef  hem wel 
om de boeken te doen: “Ik had een neus 
voor de goeie dingen, en de kunst was dan 
natuurlijk om ze te vinden. Elke keer zaten 
er zo’n rariteiten tussen waarmee ik kon 
uitpakken. En dat was voor mij genoeg. 
Want uiteindelijk, rijk worden doe je er 
niet van.”

In de loop der jaren heeft De Kaft veel 
prominenten over de vloer gekregen, van 
Tom Lanoye tot Vincent Van Quicken-
borne die als student een massale hoeveel-
heid hardrockplaten kwam kopen. Vooral 
één bepaald bezoek van wijlen Hugo Claus 
midden jaren ’70 is De Groef  bijgebleven: 
“Ik had natuurlijk al gehoord dat hij in 
Gent woonde. Hij kwam de winkel binnen 

met een zware zonnebril en hoed op, zodat 
hij niet herkend zou worden. Zijn vader 
had de eigenaardige interesse dat hij foto-
boeken opkocht van Amerikaanse schepen. 
Hij had er een massa van en Claus kwam 
die verpatsen. Het waren er zodanig veel 
dat ik met een klein bibberend stemme-
tje tegen hem heb moeten zeggen dat ik 
ze niet kon overkopen. Hij drong nog aan 
maar ik heb hem moeten laten afdruipen.”

HET HERFSTTIJ

De laatste jaren zag De Groef  zijn cli-
enteel echter afkalven. De oorzaak? “Men-
sen lezen gewoon minder. En plus, jonge 
mensen willen niks meer in huis hebben, 
alles moet schoon zijn, en alles staat op 
hun iPhone”, besluit hij met een sluikse 
glimlach. Verder is het moeilijk concur-
reren met de Amazons van de markt die 
aan dumpingprijzen kunnen aanbieden. 
Gelukkig was er de ramsj, die geleide-
lijk aan de particulier overgenomen boe-
ken begon te vervangen in De Kaft. Het 
mysterie rond goedkope overschotboeken 
wordt vooral verklaard door hoge opslag-
kosten voor uitgevers: een euro per boek 
per jaar. Weinig romantisch, maar dankzij 
De Groefs expertise geraakten veel parel-
tjes alsnog bij een lezer.

Twee jaar geleden stond De Groef  ook 
al op het punt om te sluiten. Vooral het 
fysieke bleek hem te zwaar geworden: “Ik 
heb uitgerekend dat ik in al die jaren zo 
ongeveer tussen de 300 en 400 ton boeken 
omhoog getrokken en minstens 10 meter 
mee gewandeld heb.” Toen er alsnog een 
klein pand vrij kwam aan de overkant van 
de straat, besloot hij toch nog twee jaar 
verder te doen tegen een hernia in. Aan 
opvolging wil hij niet denken: “De winkel 
is altijd mijn baby geweest en niemand an-
ders komt er aan. Iemand die op mijn ma-
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nier wil werken, dat kan ook gewoon niet 
meer.” Na de sluiting op 23 december blijft 
de collectie van De Kaft online beschik-
baar. “Zo heb ik nog een beetje contact met 
mijn klanten, maar ik kan intussen troost 
putten uit de paar honderd boeken die op 
mijzelf  liggen te wachten om gelezen te 
worden.”

EERSTE- VERSUS TWEEDEHANDS

De Groef  heeft altijd met een paar me-
dewerkers zijn winkel stand gehouden. 
Acht jaar lang was Bart Van Aken een er-
van. Hij vertelt ons dat hij bij De Groef  
een collectie leerde opbouwen, maar toch 
koos voor een eerstehands boekenwinkel. 
Bij hem horen we namelijk een ander ver-
haal waarom studenten bij De Kaft afha-
ken: “Ze zoeken vaak een bepaalde titel, die 

je niet altijd vindt in De Kaft en waarop 
je dan enkele weken moet wachten eer ze 
een beschadigd exemplaar binnenkrijgen. 
Wij hebben altijd On the Road van Kerou-
ac, wij hebben altijd To Kill A Mockingbird. 
We hebben al die klassiekers en combine-
ren die dan met de edgy nieuwe uitgaves.” 

Voor eerstehands boekenwinkels is het 
natuurlijk frustrerend dat hun tweede-
hands tegenhangers later dezelfde titels 
kunnen overkopen aan een lagere prijs, 
maar dat relativeert Van Aken. “Ons re-
tourpercentage ligt verwaarloosbaar laag. 
De meeste retour komt van de grote ketens 
zoals Fnac en Standaard Boekhandel.” Ze-
ker tegenover De Kaft koestert Van Aken 
geen wrok: “Patricks zaak is ouder dan De 
Slegte. Het leek er zelfs even op dat hij De 
Slegte ging overleven (verwijst naar het 
faillissement van Polare na de overname van 

De Slegte, n.v.d.r). De geest van De Kaft ne-
men wij zeker ook mee in deze winkel, we 
verkopen eveneens ramsj.”

Op dit moment zijn er drie onafhanke-
lijke literaire boekenwinkels over in Gent: 
Paard van Troje, Walry en Limerick. Zo-
wel De Groef  als Van Aken vrezen ervoor 
dat een van de drie de komende jaren nog 
zal moeten sluiten. We hopen dat studen-
ten opnieuw de waarde gaan inzien om een 
boekenwinkel binnen te stappen en zich te 
laten verrassen door een onbekende titel. 
En we hopen dat ze het nog lang mogen 
volhouden. ■ 

De Kaft geeft een korting van 40% op 
alle overgebleven boeken tot 23 decem-
ber. Verder blijft de winkel verder bestaan, 
maar dan online: www.dekaft.be

CULTUUR
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WAAR IS WALLY?

WWW.SCHAMPER.BE40          SCHAMPER 549 SPELLETJESBIJLAGE

Iedereen wil tegenwoordig staken. Geef  toe, niets is leuker dan de hele dag in je lievelingskleur rond te lopen. Ook Wally doet mee, 
samen met Walter, Wilfried, Walberto, Ward en Wesley. Omdat er zo veel volk is, zijn de zes vrienden uit elkaar gedreven. Help jij 
Wally zijn beste vriendjes terug te vinden? ■

door Adel Mouchalleh



Studeren tijdens de feestdagen is niet leuk. Terwijl de rest bomen zit te versieren, zit jij op je kamer te sterven. Treur niet! Mega 
Maggie is hier om je bureau te pimpen (en een oogje in het zeil te houden). Volg de instructies, versier Maggies kleren, neem een foto 
van jouw creatie en post het op Facebook of  Twitter met de hashtag #schamperblokt. Prijzen zijn er niet, je zal het met eeuwige 
roem en glorie moeten stellen. ■
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door Laura Massa
foto door Simon Wardenier

Parkietenparadijs
Interview met Carll Cneut

CULTUUR

Exotische vedertooien, varkens in pyjama en schalkse kinderblikken. Bij illustrator Carll Cneut 
kan het allemaal. De vermaarde kunstenaar laat u gewillig in zijn hoofd kijken op de expo ‘In 
my head’ in de Sint-Pietersabdij.

Op de mellow beats van Pharrell Wil-
liams zet Carll Cneut gestadig zijn fan-
tasiewereld voor mij uiteen. Laagje voor 
laagje absorbeert het papier de dikke 
acrylverf, tot het begint om te krullen. 
Om de paar minuten komen nerveuze toe-
schouwers over de vloer van zijn open, 
kraaknette atelier, dat uitgeeft op de weid-
se abdijtuin om de man te complimenteren 
met zijn monnikenwerk. Het belooft een 
ware signeersessie te worden.

DUIVENKOT

Opvallend hoeveel mensen hier naar 
binnen struinen. Hoe is het om zo 
voortdurend op de vingers gekeken te 
worden? 

“Ik heb eigenlijk nog niet veel kunnen 
werken. (lacht) Het is heel tof  dat mensen 
binnen kunnen komen, maar ik had het een 
beetje verkeerd ingeschat. Ik dacht dat ik 
beter zou kunnen werken terwijl er men-
sen op mijn vingers keken. Ik denk dat ik 
mijn draai nog een beetje moet vinden. 
(lacht) Ik zal mezelf  moeten herstructure-
ren: het tekenen zelf  proberen ‘s morgens 
te doen, dan is er minder volk. Schetsen 
vergt veel geconcentreerd denkwerk. ‘s 
Namiddags kan ik dan schilderen en bab-
belen tegelijkertijd.”

Inhoudelijk toont uw werk veel die-
ren, vooral vogels. Waarom?

“Ik had als kind volières. Die komen in 
de tentoonstelling terug. Ergens uit nos-
talgie, zeker? Ik had er dus wel een band 
mee. En de recentste boeken waarvoor ik 
de illustraties verzorgd heb, ‘Gouden Kooi’ 
en het kleurboek, gaan nu eenmaal over 
vogels. Daarom zijn ze zo prominent aan-
wezig. Op de audiowandeling hoor je dat 

ook van Wouter Deprez. Hij vertelt — in 
het West-Vlaams uiteraard — hoe ik ge-
worden ben wie ik ben.”

Dat voel je wel in de expo: dat auto-
biografische. Je loodst de toeschouwers 
via polaroids als het ware binnen in je 
persoonlijke leven. 

“Dat is langzaamaan zo gegroeid. Oor-
spronkelijk gaf  ik mij veel minder bloot. 
Wouter en ik zijn van het zelfde geboor-
tedorp. Vanaf  het moment dat Wouter er-
bij is gekomen, heb ik hem beetje bij beetje 
meer verteld over mijn leven dan ik oor-
spronkelijk van plan was. Wouter vult mij 
enorm aan. Daardoor is het veel persoon-
lijker geworden. Het was wel al van in het 
begin duidelijk dat ik wou tonen hoe mijn 
werk in elkaar zit. Het begin, de polaroids, 
en het einde waren de eerste dingen die 
volledig beslist waren. 

Ik wou eigenlijk het romantische kun-
stenaarsideaal wat ontkrachten. Ze vinden 
dat ik een fantastische job heb, en dat is 
ook zo. (lacht) Ik heb een fantastische job, 
maar het is ook wel hard werken. Naast de 
tekentafel gaat de helft van mijn tijd op aan 
op de baan zijn. Als je buiten komt, weet je 
bijna alles! (lacht)”

Hoe bent u in contact geraakt met 
kunst? 

“Omdat mijn vader vroeg gestorven is, 
kwamen mijn tante en nonkel soms loge-
ren bij ons. Op een keer brachten ze pasta 
mee — wij hadden dat nog nooit gegeten 
— waar er Soubrypunten op stonden. Die 
kon je dan verzamelen en inwisselen voor 
prentenboeken. Het was mijn eerste aan-
raking met reproducties van o.a. Ensor en 
Bosch. Hen heb ik dan ook bewust in de 
tentoonstelling willen eren. Zonder hen 

was ik waarschijnlijk niet geworden wie ik 
nu ben.” 

AMBACHT ADELT

Op de expo toont een versneld film-
pje waarop u laag voor laag een Mickey 
Mouse tekent en inkleurt. Hoe belang-
rijk is die gelaagdheid voor u?

“Ik vind het zelf  zeer intrigerend. Je 
ziet dat proces zelf  nooit totdat het ge-
filmd wordt. Het is zo’n lang procedé, 
waarbij ik eigenlijk in een soort andere 
wereld ben (lacht). Maar eens ik een idee 
heb, gaat alles wel snel hoor. Ik ben een 
ongeduldige persoon.” 

 

Ook opvallend is uw materiaalkeuze. 
Waarom werkt u steeds met pasteuze 
acrylverf  en slechts sporadisch met 
potlood? Nooit geprobeerd om zoals 
uw voorbeelden met olieverf  te wer-
ken?

“(lacht) Ooit wel, maar als ik dat nu zou 
toepassen, zou ik jaren bezig zijn aan één 
tekeningetje, omdat elke laag olieverf  zo 
lang moet drogen.  Ik werk gewoon het 
liefst met acrylverf. Het potlood dient om 
een tekening een beetje fris te houden.”

Hebt u andere grote voorbeelden uit 
kunstgeschiedenis?

“Ik vind het zeer belangrijk om mijn in-
vloeden te tonen in mijn werk. De expo is 
dan ook een soort hommage. Een duide-
lijk voorbeeld daarvan vind je in de bewer-
king van Maurice Maeterlincks ‘Blauwe 
Vogel’, waarin de geest van Ensor zeker 
voelbaar is. Die prentenboeken uit mijn 
jeugd hebben daarin een belangrijke rol 
gespeeld. 
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Zonder die Soubrypunten was ik 
waarschijnlijk advocaat geworden, wat 
het oorspronkelijke plan was. (lacht)” 

IK SCHILDER, DUS IK BEN

U zei het daarvoor al: schetsen 
vraagt veel denkwerk. Is uw kunst 
dan steeds zo rationeel te benaderen?

“Toch wel. Ik ben niet iemand die 
vanuit het hart werkt. Ik denk enorm 
lang na over composities en in dat op-
zicht valt mijn werk — ondanks dat het 
fantasierijk is — toch rationeel te noe-
men. Mijn schetsen zijn heel gedetail-
leerd. Ik zou van jou ook een portret 
kunnen maken, maar de kans is klein dat 
je er op zou lijken! (lacht). Ik ben niet ie-
mand die in een paar lijnen een portret 
kan tekenen, voor mij werkt dat niet zo 
gevoelsmatig.” 

Staat dat rationalisme dan nog 
vormen van experiment toe?

“Uiteraard. Als illustrator moet je je-
zelf  blijven uitdagen. Ik heb jarenlang 
geëxperimenteerd met materialen, com-
posities... Alleen zo houd je het interes-
sant, in de eerste plaats voor jezelf.”

U geeft ook nog les aan het KASK 
(School of  Arts). In hoeverre valt dat 
met illustratie te combineren?

“Ik geef  deeltijds les en doe dat nog 
steeds bijzonder graag. Het valt best 
wel te combineren. Mijn leerlingen hou-
den mij scherp. Ze dagen mij uit om te 
blijven experimenteren.” 

IEDER VOGELTJE ZINGT ZOALS 
HET GEBEKT IS

Een vrouw van middelbare leeftijd 
met een Pools accent komt voorzichtig 
binnen gedraald. Ze merkt parallellen 
op tussen de expo en oude sprookjes zo-
als Alice in Wonderland. “Het is leuk als 
mensen iets in je werk herkennen, zeker 

als jij het er niet bewust in hebt gesto-
ken.”

U werkt voor diverse soorten uit-
geverijen, voor jong en oud. Wat 
vindt u zelf  het gemakkelijkste pu-
bliek: kinderen of  volwassenen?

“Volwassenen. Zij kijken minder 
grondig dan kinderen. Kinderen heb-
ben het meteen door als het geheel niet 
klopt. Geen idee hoe dat komt, maar 
ze zien het. Ik geef  ook veel lezingen 
aan kinderen, en ze zijn zo spontaan en 
eerlijk dat ze ook zeggen wat er aan de 
tekening schort. Ik leer daar veel uit: ik 
verloochen mijzelf  nooit meer! (lacht) 
Nu ja, ik probeer er ook niet te veel aan 
te denken voor wie ik nu eigenlijk te-
ken. Dan moet je al te veel compromis-
sen sluiten.” 

U hebt ondertussen al achttien 
jaar carrière achter de rug. Zou u 
met de kennis die u nu hebt iets an-
ders gekozen hebben?

“(met klem) Neen. Ik zou alles direct 
opnieuw doen. Geen idee wat ik anders 
zou moeten beginnen.” 

Hebt u nog tips voor jonge men-
sen die iets in de illustratieniche 
willen doen?

“Héél hard werken! (lacht) Je eigen 
stijl ontwikkelen en blijven experimen-
teren. Maar voornamelijk hard wer-
ken.” 

Gaat u uw atelier zo brandschoon 
houden als het nu is?

“(lacht) Nee. De kans is groot dat 
binnen drie maand alles volgeplakt is. 
Ik zit hier immers nog een hele tijd.” 
(de expo loopt nog vijf  maand, n.v.d.r.) ■
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N.V.L. Lena Dunham heeft een boek ge-
schreven, alsof  filmregisseur en hoofdrol 
in een topserie op 28-jarige leeftijd nog 
niet voldoende was. En wees gerust, alles 
wat je lief  hebt aan Girls is terug te vin-
den: ongemakkelijkheid, onnodig drama, 
narcisme en seks. Uiteraard seks. Voor-
namelijk seks. En ook al klinkt dit als een 
drama à la Game of  Thrones, toch slaagt 
Dunham erin dit alles komisch te laten 
klinken.

In deze verzameling van autobiografi-
sche essays beschrijft Dunham enkele mo-
menten van haar leven. Op haar negende 
levensjaar liet ze bijvoorbeeld haar moe-
der een contract tekenen waarin ze beloof-
de geen seks te hebben voor haar achttien 
— een belofte die uiteindelijk onnodig 
bleek: een kans tot ontmaagding kwam er 
niet tot haar twintigste. Op de universi-
teit stond ze bekend als de persoon waar 

je naartoe moest als je platonisch een bed 
wou delen.  En in het begin van haar vol-
wassen leven werd ze van de ene dag op 
de andere een cultsensatie met de webserie 
Delusional Downtown Divas. 

Hoofdstukken die uiteenlopen van pure 
hilariteit (‘Over die keer dat ik bijna les-
bisch was en toen moest overgeven’) tot 
een tikkeltje zelfreflectie (‘Gedachten 
over dood en doodgaan’), zorgen voor een 
dynamisch ritme. En hoewel sommige 
hoofdstukken compleet arbitrair zijn — 
specifiek verwijzend naar een hoofdstuk 
bestaande uit tien pagina’s voedseldag-
boek — is Lena’s unieke blik op de wereld 
immer lachwekkend en verveelt dit debuut 
niet. De cover kon echter wel meer gen-
derneutraal zijn. Dit boek in het openbaar 
lezen en toch je mannelijkheid behouden, 
is geen makkelijke opdracht. ■

Not That Kind of Girl - Lena Dunham

OVB “This was the last move in a master 
plan. A plan long in the making.” Een com-
mentaar die Gandalf  evengoed op Peter 
Jackson zelf  had kunnen geven. Zo’n vijf-
tien jaar nadat hij aan z’n queeste begon 
om de unieke wereld van J.R.R. Tolkien 
op film te toveren, lijkt de regisseur ein-
delijk klaar te zijn met Midden-Aarde. De 
Frames per seconds waarin de beelden ge-
filmd werden, zijn inmiddels verdubbeld 
en de talloze acteurs in orkkostuums uit de 
eerste trilogie ‘Lord of  the Rings’ hebben 
plaats gemaakt voor CGI-monsters. Een 
stoutmoedige zet van Jackson die op heel 

wat scepsis mocht stoten: de drie prenten 
zouden immers volgens kwade tongen te 
veel op een videogame lijken, iets wat in 
dit laatste deel niet anders is. 

Maar dit is niet de enige reden waar-
om deze trilogie wel eens als een mindere 
wordt beschouwd van haar voorganger. 
De opeenvolging van scènes heeft soms 
zo’n haastig tempo dat je de lange tafel-
gesprekken in ‘An Unexpected Journey’ 
nog zou missen. Ook de hoeveelheid aan 
plotlijnen, al dan niet verzonnen door de 
filmmakers, kan er niet bij iedereen in. Al 
compenseert het wel de onvermijdelijke 

graad van voorspelbaarheid – zouden de 
adelaars weer ter redding komen, denkt u? 

Al bij al voelt het geheel aan als een 
bonus-dvd van ‘Lord of  the Rings’, maar 
misschien wil u dat wel – een extra actie-
scène met Legolas of  Saruman deert toch 
niemand?

Uiteindelijk staat het toch al lang vast 
of  u deze film zal zien. Tolkienpuristen 
zullen het vervloeken, fanaten van vuur-
werk in 3D zullen het kronen als ‘precious’, 
en geeks zijn het er nu al over eens dat 
George Lucas met zijn prequels zwaar-
der faalde. ■

The Hobbit: The Battle of the Five Armies
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Masturberen: een levensstijl
Ontkennen heeft geen zin. De blok is in het land. Dat zorgt voor heel wat kopzorgen. Hoe stu-
deer je het best? Wat eet je best? Hoeveel moet je slapen? En hoe ga je om met de sluipende 
eenzaamheid? Enkele kenners brengen duidelijkheid.  door Wouter De Rycke

“Masturberen, hé manneke. Mastur-
beren.” Aan het woord is Lorenzo Cut-
kops, gedragspsycholoog aan de UGent. 
De afgelopen jaren heeft de academicus 
heel wat werk geschreven over het on-
derwerp. Die kennis heeft hij vervolgens 
aangewend om verschillende monitoraten 
met raad en daad bij te staan. Volgens 
de deskundige falen veel studenten om-
dat hun studiemethode fundamenteel 
fout is. “Veel studenten denken dat ze 
er met enkel vroeg opstaan en veel van-
buiten blokken wel zullen geraken. On-
juist. Je zal weliswaar enige vooruitgang 
boeken, maar dat is slechts schijn. Een 
goede studieperiode behelst veel meer 
dan dat.” De professor meent dat plan-
ning, discipline en voldoende nachtrust 
alleen niet genoeg zijn. In verschillende 
papers heeft Cutkops een nieuw concept 
geïntroduceerd. “Onanie. Dat is het pa-
nacee dat het verschil uitmaakt tussen 
een schandelijke negen en een glorie-
rijke tien. Onthoud die term. Onanie.” 
Volgens de wetenschapper komt het 
fenomeen onder talloze verschillende 
vormen voor. ”Het is dan ook een eeu-
wenoud cultureel verschijnsel. Noem 
maar op. Zelfhulp. Slangen. Flappen. 
Piemeluizen. Handkarren. Vuistvogelen. 
De pony melken. De gans voederen. De 
hond uitlaten. Knoppoetsen. Gewoon. 
Je weet wel. (beweegt ineen geknepen hand 
heen en weer boven kostuumbroek) Ruk-
ken.” Volgens Cutkops is dat de cruciale 
component van een evenwichtige en effici-
ente blokperiode. “Veel studiebegeleiders 
hameren weliswaar op de nodige bewe-
ging en ontspanning, maar houden het 
daar dan ook bij. Vervolgens gaan ze weer 
door over een of  andere wereldvreemde 

omslachtige bloktechniek waar geen hond 
zich in de praktijk aan houdt. Maar wat 
gebeurt er nu als je jezelf  niet genoeg in 
de hand houdt? Letterlijk dan. Stel het u 
eens voor. Ge zit in de rechten. Heel de dag 
lang rechtsregeltjes hier. Arrestjes daar. 
Allemaal zeer azijnige pis die je niet naar 

je hoofd mag laten stijgen, dat ziet gij ook 
wel in. Voor je het weet ben je een kalende 
West-Vlaamse boekhouder die des avonds 
naar Komen Eten uitkijkt. Dat kan de uni-
versiteit al die moeders niet aandoen. Of  
het kan nog erger. Je implodeert. ‘k Heb 
het zien gebeuren. Dat is niet iets wat je 

nog eens wilt zien, geloof  me. Zodoende. 
Telkens je vijf  minuutjes tijd hebt tus-
sen twee bloksessies door of  naar het toi-
let moet, open die broeksriem en werk er 
eentje af. Let wel, dat is geen vrijblijvend 
advies, dat is een reddingsboei. Ikzelf  doe 
het minstens twee keer per dag (toont klei-
ne vinger en ringvinger). Een keertje in de 
morgen voor ik opsta. En dan een keertje 
na het mandarijntje van mijn vieruurtje. 
Niet omdat ik dat wil. Dat is niet waarom 
ik het doe. Ik doe het omdat het nodig is. 
Professoren hebben ook zware stress. Er 
zijn collega’s die nooit hun musket laden. 
Die worden N-VA’er. Het is van belang 
genoeg uw zwaard te slijpen. Je moet 
ontspannen blijven. Collega Marc De 
Clercq weet waarover ik spreek.” 

DATEN MET MARIE LA MAIN

Wat benadrukt moet worden, is dat 
aapsleuren weliswaar een belangrijke, 
maar niet de enige factor is die substan-
tieel bijdraagt tot een succesvolle exa-
menperiode. Zo is ook de bloklocatie niet 
onbelangrijk. Doctoraatsmedewerker Fa-
brice Baerdewyf licht toe: “Wie in Gent 
in groep studeert, bezit, in tegenstelling 
tot wat iedereen voorheen aannam, een 
aanzienlijk voordeel op de rest. De kan-
sen om vlug even de klokken te laten 
luiden zijn weliswaar geringer in aantal, 
maar dat wordt ruimschoots gecompen-

seerd  door de occasionele afspraak in het 
kopieerkamertje met de rosse van drie 
plaatsen verder. Wie een lief  heeft, kan 
uitkijken naar de dagelijkse avondlijke wip 
na het studeren. Van de nood moet men 
een deugd maken, zoals dat heet. Ik ben 
ook jong geweest (lacht).” ■

Licht aan het eind van de tunnel.
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door Olivier Vander Bauwede en Michiel Geldof  
origineel door E.P. Jacobs

De krantenkoppen van morgen



Blokken, 
samenhokken.

Vindt alle bloklocaties op: zeus.ugent.be/blok
Weet je nog een blokplek zijn? mail dan naar: schamper@schamper.ugent.be 
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