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10 tips voor je scriptie
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‘ ALS STUDENT-TOPSPORTER 
HEB JE HIER PRIMA 
FACILITEITEN’

Maximilian (Max) Hartung was in 2009 junior we-
reldkampioen sabelschermen. In 2014 werd hij met 
de Duitse nationale ploeg wereldkampioen in de 
landencompetitie. Max is derdejaarsstudent politiek, 
economie en sociologie aan de Zeppelin  Universität, 
een jonge privé-universiteit in Friedrichshafen. 
 Momenteel is hij Erasmusstudent aan de UGent.
 
‘Gent kende ik al, omdat ik hier aan competities 
had deelgenomen. Een mooie stad, met een mid-
deleeuwse sfeer, compact, met veel studenten … 
Ik logeer hier bij een goede vriend, een collega- 
schermer. Trainen doe ik in de Lakenhalle van het 
Belfort, met de Sint-Michielsgilde. Dat is de oudste 
schermgilde ter wereld – ze werd opgericht in 1613.
 
Ik was aangenaam verrast door de faciliteiten die 
topsportstudenten aan de UGent krijgen. Ik kan 
flexibel schuiven met mijn lessen- en examenroos-
ter. Dat is hier beter georganiseerd dan in Duitsland, 
moet ik zeggen. Maar pas op: ik moet natuurlijk 
even hard studeren als andere studenten. En dat 
blijft moeilijk te combineren met competitiesport.
 
Sabelschermen gaat veel sneller dan degen- en 
floretschermen. Een gevecht is kort, maar 
intens. Je moet je tegenstander proberen 
te doorgronden, zijn zwakke punten ont-
dekken. Dat maakt het zo spannend.
 
Op de Olympische Spelen in Londen, in 
2012, werd ik zevende. Natuurlijk kijk ik uit 
naar Rio. Momenteel sta ik 13de op de 
wereldranglijst. Als ik dat kan vasthou-
den, ben ik zeker gekwalificeerd.’

REACTOR

Maximilian Hartung
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De paardenkliniek pioniert
De paardenkliniek van de faculteit Diergenees-

kunde is befaamd tot ver in het buitenland. De professoren 
werken elke dag zelf in de kliniek – en ontwikkelen zo 
innovatieve behandelingen.

Academisch schrijven in 10 tips
De bachelor- en masterscriptie zijn een hele 

uitdaging. Academisch schrijven krijg je niet zomaar in de 
vingers. Doe je voordeel met onze tips – en met de hulp die 
je aan de UGent kunt vinden!
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Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
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ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!
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Onderwaterarcheologie:
een verzonken archief
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Is poëzie nog van deze tijd?

Modellen tegen aids in Zuid-Afika
Statistiek en computerwetenschap als 
wapens in de strijd tegen aids? Profes-
sor Wim Delva ontwikkelt computer-
simulaties om de impact te onderzoeken 
van preventie en behandeling.

Leren in de blender
Blended Learning, een combinatie van 
face-to-face onderwijs met allerlei 
online onderwijstoepassingen, is overal 
in opkomst. Ook de UGent grijpt de 
nieuwe mogelijkheden volop aan.
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De leading lady van Klara
Ze was al tevreden met een baantje als taxichauffeur, 

maar Chantal Pattyn werd nethoofd van Klara. Haar passie voor 
kunst en cultuur leefde ze uit aan de UGent.

De passie van GUSB-redder 
Joke Coysman

UNIVERSE

24
In het decembernummer van Durf Denken 
sloop een foutje in het artikel over STEM 
(p.20-23). Het  FyxxiFestival, waar je alles 

te weten komt over STEM en educatie, vindt plaats 
op zaterdag en zondag 28 en 29 maart 2015. Het 
volledige programma staat op www.fyxxifestival.be.
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UGent aan de top 
in Europa  PIONIERT

De paardenkliniek van de faculteit 

 Diergeneeskunde is befaamd tot ver in het 

buitenland. ‘We zijn een van de weinige 

universitaire paardenklinieken in Europa 

waar de professoren nog elke dag zelf in de 

kliniek werken’, zegt professor Ann  Martens.

e paardenkliniek van de UGent is er 
– uiteraard– voor paarden. Maar ook kamelen, 
 dromedarissen, lama’s, alpaca’s, varkens 
en zelfs kangoeroes zijn er al de revue 

gepasseerd, zegt professor Martens. ‘Onlangs heb ik 
een everzwijn geopereerd waarvan de testikels in de 
buikholte zaten. Daardoor werd het dier erg agressief 
en viel het op de kinderboerderij kinderen aan. Maar 
natuurlijk ligt de klemtoon op paarden. Per jaar voeren 

DE  PAARDEN KLINIEK

D
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we zo’n 1.000 operaties uit en het totale aantal visites 
ligt rond de 6.000.’
 
De paardenkliniek houdt zich niet bezig met de eerste-
lijnszorg: dat is de taak van de dierenarts. ‘Toch zijn we er 
niet alleen voor hypergespecialiseerde problemen. Ook 
paarden die mank lopen, of wonden, tandproblemen of 
andere courante aandoeningen hebben, kunnen interes-
sant zijn, zeker voor het onderwijs. En veel dierenartsen 
vragen ons om advies.’
 
Europese top
De Gentse paardenkliniek behoort tot de absolute 
 Europese top. ‘Voor sommige specialisaties komen 
paardeneigenaars vanuit het verre buitenland. Onze pro-
fessoren doen niet alleen onderzoekswerk, maar zijn ook 
nog elke dag in de kliniek te vinden. Dat bouwt vertrou-
wen op bij de paardeneigenaars. En hoe meer paarden, 
hoe meer interessante gevallen je over de vloer krijgt, 
en hoe groter de kans dat je innovatieve behandelingen 
kunt  ontwikkelen.’

 
Eén zo’n innovatie is de behandeling van hart- 
en vaatziekten. ‘Collega Gunther van Loon heeft 
als eerste ter wereld een gestandaardiseerde 
procedure voor pacemakerimplantatie bij het 
paard ontwikkeld. We zijn nog altijd een van de 
weinige centra in Europa die dat kunnen. Ook 
voor de atriale defibrillatie waren we pioniers. 
Sommige paarden hebben een hart waarvan de 
voorste kamers onregelmatig kloppen. Daardoor 
zijn ze vlug vermoeid en kunnen ze flauwvallen 
tijdens de race, wat gevaarlijk is voor de ruiter. 
De defibrillator geeft een elektrische schok, 
zodat hun hart weer normaal klopt.’
 
‘Mijn eigen dienst, de vakgroep Heelkunde en 
Anesthesie van de Huisdieren, publiceert bin-
nenkort een onderzoek over een nieuwe laparo-
scopische methode om het foramen epiploicum 
te kunnen afsluiten. Dat is een opening in het 
lichaam waarin de darmen vast kunnen komen 
te zitten, wat dodelijk kan zijn. Vooral paarden 

Mens en dier 
Professor Ann Martens: 

'Diergeneeskunde speelt vaak 

leentjebuur bij de menselijke 

geneeskunde - maar soms loopt 

diergeneeskunde voorop.'
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die bij het eten lucht happen, zijn er bijzonder 
kwetsbaar voor. Met een eenvoudige operatie 
kunnen we dat nu voorkomen. Een primeur die 
veel paardenlevens kan redden.’
 
Dat zijn niet de doorsnee behandelingen. ‘Het 
grootste deel zijn mankheidsonderzoeken, 
keuringen, darmkolieken en artroscopieën. Bij 
wondverzorging hebben we een innovatieve 
vacuümtechniek ontwikkeld die zeer succesvol 
is. We creëren rond de wonde een zone met 
onderdruk, zodat het wondvocht constant wordt 
gedraineerd en de vorming van nieuw weefsel 
wordt gestimuleerd. Bij paarden genezen won-
den aan de ledematen vaak slecht. Met de nieu-
we techniek krijgen we veel betere resultaten.’

Race met de mens
Het zijn maar een paar van de technieken 

waarmee de paardenkliniek een reputatie heeft 
opgebouwd (zie kaderstukje). Wat opvalt, is dat 
de diergeneeskunde daarbij vaak leentjebuur 
gaat spelen bij de menselijke geneeskunde. ‘Dat 
ligt voor de hand: mens en dier lijken erg op 
elkaar. Daarom lopen ziektes en behandelingen 
vaak parallel.’
 
‘Op veel gebieden loopt de humane genees-
kunde voorop, maar dat is niet altijd het geval. 
Bij de behandeling van pees- en gewrichtsaan-
doeningen met regeneratieve therapieën, zoals 
stamcellen, loopt de paardengeneeskunde 
voorop. Dat hoeft niet te verbazen – zo goed 
als al onze patiënten zijn sportpaarden die 
enorm in waarde dalen als ze de topsport niet 
langer aankunnen. Terwijl een mens die het niet 
redt als topsporter, nog altijd veel waard is als 
mens (lacht).’
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GENTSE SPECIALITEITEN

Op veel gebieden is de paardenkliniek van de UGent een Europese 
voorloper. Een kleine greep uit de Gentse specialiteiten.
 
ICSI staat voor Intracytoplasmatische sperma-injectie: een 
vruchtbaarheidstechniek die ook bij de mens wordt toegepast. In 
2009 bracht de paardenkliniek het eerste Belgische ICSI-veulen 
ter wereld. ‘Sommige sportmerries kunnen anders niet drachtig 
worden. Ook voor waardevolle hengsten met minder goede sper-
makwaliteit biedt de techniek een uitweg.’
 
Drukplaatonderzoek. ‘Paardenhoefijzers zijn zoals schoenen: ze 
moeten perfect passen. Als de hoef afwijkt, moet je aanpassingen 
doen. Om precies te screenen hoe het paard stapt, hebben we een 
techniek geleend uit de sportgeneeskunde: drukplaatonderzoek. 
Die techniek wordt ook gebruikt om te weten hoe hoogspringers 
zich afzetten bij hun sprong.’
 
Anesthesie. ‘Een paard verdoven is niet zonder risico. Aan onze 
faculteit proberen we dat maximaal te beperken. Zo hebben we 
protocols ontwikkeld die leiden tot een stabielere anesthesie, een 

betere pijnbestrijding en een vlotter herstel. We zorgen ervoor dat 
de paarden minder vaak of zelfs niet meer vallen als ze uit hun 
verdoving ontwaken en overeind komen.’
 
MMEP. Sommige paarden lijden aan het wobbler-syndroom: ze 
hebben een waggelende, instabiele gang. ‘Een oorzaak is een 
beschadigd ruggenmerg, waardoor de zenuwen de hersensignalen 
te traag doorgeven naar de spieren. Onze paardenkliniek heeft 
daarvoor een pijnloze MMEP-test (Magnetic Motor Evoked Potenti-
als) ontwikkeld die de zenuwsignalen traceert.’
 
Overground endoscopie. Bij zware inspanningen kan de keel van 
een paard ‘dichtslaan’: het krijgt te weinig zuurstof binnen om nog 
hard te kunnen lopen. ‘Bij paardenraces zie je soms paarden die aan 
het einde sterk terugvallen. Met een gewoon inwendig onderzoek 
(endoscopie) kun je dat probleem niet detecteren, omdat het zich 
pas in volle galop voordoet. Met een mobiel endoscopiesysteem 
brengen we de bewegingen van stembanden en keel tijdens de 
race in beeld. De metingen worden in real time draadloos doorge-
stuurd naar de computer.’

Arthroscopie 
Een kijkoperaties van een gewricht. 

Op de operatietafel 
De paardenkliniek behandelt niet alleen complexe 

aandoeningen: ook courante aandoeningen zoals 

mankheid zijn interessant, zeker voor het onderwijs.



10 DURF DENKEN

IN DE MIX!
Blended Learning aan de UGent

Flexibel
Online modules kun je thuis verwerken, in je eigen 
tempo. Studenten met minder voorkennis kunnen 
zo hun achterstand inhalen, en er zijn ook geen 
problemen meer met overlappende lesroosters.

De kracht van herhaling
Je kunt zoveel online oefenen als je wilt en je kunt 
de videolessen herbekijken tijdens de blok.

Actief
Door ex-cathedralessen af te wisselen met zelf-
studie thuis is de student actiever betrokken, wat 
de leerprestaties ten goede komt.

Feedback
Alles wat online staat, kan worden gemeten. De 
docent kan zien welke lesonderdelen vaak wor-
den bekeken en dus misschien een probleem vor-
men. Studenten kunnen hun vooruitgang volgen.

Betere leerprestaties
Dankzij de online lesmethodes komen studenten 
beter voorbereid naar de les. Ze zijn ook actie-
ver bezig met de leerstof, zodat ze die beter gaan 
beheersen. En dankzij de online oefeningen wordt de 
studiedruk gespreid over het hele jaar – in principe 
hebben studenten het in de blokperiode wat rustiger.

DE VOORDELEN
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Blended Learning, een combinatie van face-to-face onderwijs 

met allerlei online onderwijstoepassingen, is overal in 

opkomst. Ook de UGent maakt volop gebruik van de 

mogelijkheden. Een beknopt overzicht.

DE TOOLS
Flipped classroom
De omgekeerde wereld: zoals vanouds staat er een docent 
in het auditorium, maar de les hebben de studenten thuis 
al op video gezien. De lestijd kan zo efficiënter worden 
gebruikt om oefeningen te maken, gerichte vragen te stellen 
en te testen of de studenten de stof echt beheersen.

Peer assessment
Onderzoek heeft uitgewezen dat peer assessment (studen-
ten die elkaar evalueren) ook als leerhulpmiddel nut heeft. 
Terwijl je kritiek geeft, krijg je zelf meer inzicht in de stof.

MOOC
Een Massive open online course (MOOC) is een volledige 
cursus op het web. Naast traditionele studiematerialen, 
zoals tekst, video’s en cases, biedt een MOOC discussieplat-
forms waarop studenten, docenten en assistenten informa-
tie kunnen uitwisselen.

Stemmen en testen
Stembakjes kunnen tijdens hoorcolleges worden gebruikt 
om studenten kort te toetsen of naar hun mening te peilen. 
Ook online toetsen zijn populair.

Pentablets
Aanraakgevoelige pentablets zoals de Smart Podium ver-
vangen de standaard pc-schermen in leslokalen. Docenten 
kunnen tijdens de les aantekeningen maken in een presen-
tatie, interactieve demonstraties geven, kernideeën of sche-
ma’s tijdens klassikale discussies noteren of berekeningen 
neerschrijven. Alle interactie van deze krijtbordvervanger 
kan achteraf ook online worden gezet.
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Professor Thierry Marchant
Pilootcursus ‘Statistiek 1’

Tijdens de hoorcolleges stelde ik af 
en toe korte vragen die de studenten 
met een smartphone of laptop konden 
beantwoorden bij wijze van zelftoets. In 
week 5 konden ze een online proefexa-
men afleggen met dezelfde moeilijk-
heidsgraad als een echt examen.

PILOOTPROJECTEN
Aan de UGent liepen tijdens het academiejaat 2013-2014 

zes pilootprojecten rond blended learning. 

Wat zijn de ervaringen van de docenten?

Professor Johan Bruneel
Pilootproject ‘Leer Ondernemen’

De cursus Leer Ondernemen is een 
universiteitsbreed keuzevak, dus is het 
onmogelijk om een uur vast te leggen 
waarop alle studenten in het audito-
rium aanwezig kunnen zijn. Blended 
Learning vangt dat probleem op.

Professor Maria Cornelissen
Pilootproject ‘Beginselen van de weefsel-

leer en de biologie’

Tijdens begeleide practica met een 
lichtmicroscoop nemen de studenten 
vaak een passieve houding aan, want 
er kan maar één tegelijk kijken. Daarom 
zijn we overgestapt op virtuele micro-
scopie. Iedereen kan de beelden op het 
computerscherm zien en de practica 
thuis voorbereiden.

Professor Hugo De Bruyn  
en dr. Bas Koole

Pilootproject ‘Parodontologie’

Door hoorcolleges te vervangen door 
een blend van responscolleges, online 
casusbespreking, videolessen, chillen 
met de prof (online begeleiding) en een 
inleidend hoorcollege, kunnen we de 
leerstof op een veel flexibelere, inter-
actievere en praktijkgerichtere manier 
aanbieden.

Professor Koenraad Stroeken
Pilootproject ‘Culturele antropologie’

Om culturele praktijken en identiteits-
kwesties te begrijpen, volstaat het niet 
om erover te lezen en te horen. Blended 
learning maakt interactie mogelijk. 
Etnografische beelden maken de 
 studie-ervaring ook een stuk zintuiglijker.

Professor Lieve Gheysen
Pilootcursus ‘Plant Biotechnology’

De cursus Plant Biotechnology trekt 
veel buitenlandse studenten aan met 
een zeer uiteenlopende voorkennis. Via 
korte video-opnames leg ik een aantal 
basisconcepten gedetailleerd uit zodat 
de studenten zich kunnen voorberei-
den op de lessen.

6
1

2 5

4

3 6
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e triatlonwereld ben ik heel toevallig binnen-
gerold. Ik ging eens met mijn zus mee naar 
een training en kreeg de smaak te pakken. 
Kort daarna werd ik al Belgisch kampioene 

bij de juniores. Toch heb ik nooit van een profcarrière 
gedroomd. Ik ben te laat met competitiesport begonnen 
om nog de absolute top te kunnen halen. In 2007 heb 
ik het ideale compromis gevonden: ik werk nu voltijds 
in het GUSB en heb daarnaast tijd genoeg om te trainen. 
Mijn takenpakket hier is heel ruim: ik houd een oogje in 
het zeil aan het zwembad, maar zit ook aan de kassa, 
ruim kleedkamers op, zet materiaal klaar. Die afwisse-
ling is perfect voor mij. Ik moet in beweging kunnen 
blijven, de hele dag stilzitten is aan mij niet besteed.
 
Als het weer meezit, loop ik de 10 km van 
mijn huis naar mijn werk. En met de 
 Watersportbaan, de Blaarmeersen en de 

Bourgoyen heb ik hier een prachtig traningsparcours. 
Mijn vakanties gaan grotendeels op aan stages in het 
zuiden. Gelukkig krijg ik steun van mijn sponsor – De 
Toerist Biking – en van mijn ploeg, Energy Team Zuid-
west uit Wevelgem.
 
Met 19 zeges was 2014 voor mij een echt boerenjaar. 
Professionals als Sofie Goos en Katrien Verstuyft zijn 
doorgaans in het buitenland actief, maar als we nog 
eens de degens kruisen, wil ik het hen zo moeilijk 
mogelijk maken. Ik heb nu een trainer die actief aan 
mijn zwemtechniek werkt, een tweede coach bezorgt 
me gerichte trainingsschema’s. Mijn passie voor triatlon 

is in de loop der jaren dus een beetje uit de hand ge-
lopen. Toch zou ik geen profsporter willen zijn. 
Profatleten moeten telkens weer presteren, 
anders dreigen ze hun sponsorcontract te 
verliezen. Die constante stress hoeft voor 
mij niet. Neen, het is goed zoals het is.’

D

UNIVERSE

EEN UIT DE HAND 
GELOPEN PASSIE

Mocht je bij het baantjes trekken in het GUSB-zwembad in de 

problemen komen, dan helpt een topsportster je misschien 

op het droge. Redder-kassier Joke Coysman is namelijk meer-

voudig Belgisch kampioene triatlon en duatlon.
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SCHRIJF 
WIJZER!
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Academisch schrijven 
in 10 tips

Begin je straks aan je bachelor- of 

masterscriptie? Doe je voordeel met 

onze tips – en met de hulp die je aan 

de UGent kunt vinden.

an de universiteit wordt van 
jou verwacht dat je papers en 
scripties leert schrijven. De basis 
van academisch schrijven is een 
zakelijke stijl. Je schrijft bon-
dig, concreet, afwisselend en 
hedendaags. Die zakelijke stijl 
kun je maar beter onder de knie 
krijgen – heel waarschijnlijk zul je 
hem later in je carrière wel vaker 

moeten hanteren: in rapporten, nota’s, subsidiedossiers, 
beleidsplannen, noem maar op.
 
In academische teksten schrijf je zakelijk én weten-
schappelijk. Je schrijft neutraal, onpersoonlijk, kritisch, 
genuanceerd. De begrippen die je hanteert, definieer je 
helder. Je hanteert de vaktaal die bij je discipline hoort. 
Je zorgt ervoor dat je je informatie helder en overtuigend 
presenteert, in een duidelijke structuur: de lezer moet 
elke stap in je argumentatie kunnen volgen en elke stap 
moet aansluiten op de voorgaande.
 
Academisch schrijven is voor niemand gemakkelijk. 
Je leert het door het te doen – door veel te schrijven, 
te herschrijven en te schrappen. Je leert het ook door 
 goede wetenschappelijke artikels te herlezen en te 
 onderzoeken hoe ze in elkaar zitten. Misschien zetten 
deze tips je op weg?

 
Schrijf niet informeel
Een academische tekst is geen Facebookpost, zelfs 

geen journalistiek artikel. Schrijf niet te persoonlijk en ver-
mijd een ‘leuke’, familiaire of ironische toon. Je tekst moet 
wetenschappelijk onderbouwd en beargumenteerd zijn: het 
is niet de bedoeling dat je persoonlijke visies of ervaringen 
deelt. Vermijd daarom ik vind, volgens mij, ik denk dat.
 
Pas op: sommige vakgroepen staan wél een persoonlijke 
toon toe. En voor sommige vakken moet je geen acade-
mische paper schrijven, maar een essay waarin je net 
wel een persoonlijke visie presenteert. Vraag je docent te 
verduidelijken wat van jou wordt verwacht.
 

Schrijf niet ambtelijk
In academische teksten gebruik je geen informele 

spreektaal, maar vermijd je ook het andere uiterste. 
Schrijf geen stijve, ouderwetse stadhuistaal, met woor-
den als derhalve, dientengevolge, onzes inziens. Maak je 
zinnen niet te lang en te complex – een zin die je twee 
keer moet lezen, knip je maar beter in tweeën. Vermijd 
overdadige en nietszeggende uitdrukkingen zoals door 
het feit dat (doordat), met het resultaat dat (zodat), op 
grond van het voorgaande (daarom).
 

Maak een bouwplan
Papers of scripties in de exacte wetenschappen 

hebben vaak een vaste structuur, met onderdelen als 
inleiding, methode, resultaten en conclusie. In andere dis-
ciplines kun je de structuur vrijer bepalen. Hoe dan ook, 
voor je begint te schrijven, moet je wat je wil vertellen 
duidelijk afbakenen, ordenen en structureren. Je hebt 
een bouwplan nodig.
 
Daar denk je het best grondig over na. Schrijf kern-
woorden op kaartjes en schuif en puzzel tot je een 
samenhangende, logische structuur hebt. Of werk met 
schema’s: schrijf kernwoorden op, kijk welke ideeën, be-
grippen en argumenten je eraan kunt linken, verbind de 
kernwoorden met elkaar. Een tip: leg vrienden uit waar 
je paper over gaat en laat hen vragen stellen. Zo merk je 
sneller waar de gaten in je bouwplan zitten.
 

1

2

3

A
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HULP NODIG?

Het project Taalbeleid Academisch Nederlands van de 
UGent helpt je om vertrouwd te raken met de conventies 
van het academisch Nederlands.
 
Presentaties. Sibo Kanobana en Mit Leuridan bieden 
academisch schrijven aan op maat van jouw faculteit. 
Momenteel geven ze presentaties en workshops in drie 
faculteiten: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfs-
kunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Anderstalig? Lessen volgen, papers schrijven en 
presentaties geven is extra moeilijk voor anderstalige 
studenten. Daarom organiseert het project Taalbeleid 
workshops voor studenten die zich niet zeker voelen 
over hun Nederlands. Ze kunnen ook individuele onder-
steuning krijgen.

Online hulp. Op de website van Taalbeleid vind je onder 
meer achtergrond en tips bij academisch schrijven 
en spreken en een resem nuttige links. En de website 
www. paper.UGent.be begeleidt je tijdens het hele 
schrijfproces.

Taaltoets. Het project Taalbeleid heeft drie toetsen 
ontwikkeld waarmee je zelf je niveau van academisch 
Nederlands kunt nagaan. Je vindt ze op de website.

Individuele ondersteuning. Ervaar je problemen met 
papers lezen of schrijven, met presentaties geven of met 
lessen volgen? Neem contact op met taalbeleid@ UGent.be.

WWW.TAALBELEID.UGENT.BE

WWW.PAPER.UGENT.BE

Leg verbanden
In academische teksten ontwikkel je een samen-

hangend betoog. Je zet je zinnen niet zomaar los naast 
elkaar. Het zijn de bouwstenen van je tekst – je gebruikt 
mortel om er stevige muren mee te metselen. Die mor-
tel, dat zijn de structuuraanduiders of signaalwoorden 
waarmee je de zinnen in een verband metselt. Is dat ver-
band bijvoorbeeld een opsomming? Gebruik dan en, ook, 
verder, bovendien enz. Is het een tegenstelling? Gebruik 
dan maar, toch, echter. Leg je een oorzaak-gevolg-ver-
band? Gebruik dan daardoor, doordat, namelijk.
 

Gids je lezer!
Je hebt informatie verzameld, wetenschappelijke 

artikels gelezen en zelf nagedacht over je onderzoeks-
vraag. Al dat materiaal presenteer je nu aan je lezers. 
Stel je voor dat je hen rondleidt op een tentoonstelling 
die je zelf hebt gemaakt. Je legt uit wat ze in de volgende 
zalen te zien zullen krijgen en hoe dat past bij wat ze 
net hebben gezien, hoe deze fraaie vondst in het geheel 
past enzovoort. Ook in je tekst ben je een gids voor je 
lezers. Daarvoor gebruik je structurerende zinnen en 

4

5

alinea’s: Zoals we net hebben toegelicht … Het  vorige 
 hoofdstuk liet zien welke argumenten X  tegen Y 
heeft ingebracht. Twee van die argumenten worden 
nu  uitgediept.
 

Angst voor het lege scherm?
Je hebt je materiaal verzameld, je weet wat je wil 

vertellen, je hebt een stevig bouwplan. En nu? Op het 
lege scherm staat de cursor te knipperen. Laat je niet 
verlammen. Je hoeft echt niet per se met de eerste 
alinea te beginnen. Schrijf eerst een onderdeel uit dat je 
helder in je hoofd hebt zitten en waar je tevreden over 
bent. Dat vergroot je zelfvertrouwen.

Wacht niet te lang
Uitstelgedrag vermomt zich soms als ijver. Veel stu-

denten blijven maar materiaal aanslepen om het schrijven 
zelf zo lang mogelijk uit te stellen. Je moet beseffen dat je 
nooit al het beschikbare materiaal over een thema kunt 
verzamelen en verwerken. Wacht niet te lang om je bouw-
plan te maken en je aan het schrijven te zetten – bronnen 
die je tijdens het schrijven vindt, kun je later nog verwerken.

6

7
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Schrappen is ook schrijven!
Je hebt twee dagen zitten schrijven, 

maar bij nader inzien kun je wat je hebt 
geschreven toch niet gebruiken – bijvoor-
beeld omdat het niet echt in je struc-
tuur past of je op een zijspoor brengt. 
Schrappen dus maar. Frustrerend, maar 
verloren tijd was het niet: die ‘overbodige’ 
tekst heeft je geholpen om je onderwerp 
scherper in het vizier te krijgen. Meest-
al schrijf je veel te veel – om na veel 
schrappen een samenhangende tekst 
over te kunnen houden. Denk aan Miche-

8
Scriptie klaar?

Doe dan mee aan de 
Vlaamse Scriptieprijs! 
De Vlaamse Scriptieprijs 
brengt jouw scriptie onder 
de aandacht van kranten, 
dagbladen en andere me-
dia: een mooie opstap voor 
je beginnende carrière. 
Bovendien vallen er mooie 
geldprijzen te winnen. 

WWW.SCRIPTIEPRIJS.BE

langelo, die van een blok marmer al het 
overbodige weghakte om een volmaakt 
beeld tevoorschijn te toveren …

Screen je tekst
Heb je de eerste versie van je 

tekst af? Laat hem enkele dagen liggen 
en herlees hem met de ogen van een 
onbekende lezer. Schrijf je duidelijk 
genoeg? Zitten er geen onnodige 
herhalingen in? Kom je snel genoeg 
ter zake? Zijn de verbanden tussen de 
zinnen duidelijk? Gids je de lezer wel 

9
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Project Taalonthaal

Studenten van de faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, van eerstejaars 
tot laatstejaars, kunnen voor 
tekst- en taaladvies terecht bij het 
onderwijsinnovatieproject Taalonthaal.

Chloé Lybaert, Heleen Rijckaert en Fieke 
Van der Gucht bieden je:
•  de lessenreeks Academisch schrijven 

in een notendop: in twee lessen van 
telkens twee uur leer je hoe je een 
idee in een vlot geformuleerde en 
gestructureerde tekst giet.

•  individuele schrijfbegeleiding, voor 
advies op maat.

•  een wekelijkse e-mail met taaltips: 
daarvoor grasduinen ze elke week in 
studentenpapers op zoek naar wat 
beter kan.

 
WWW.TAALONTHAAL.UGENT.BE

genoeg? Gebruik je niet te veel passieve zinnen? Zijn ze 
niet te lang? Tip: lees je tekst hardop: als je over je woor-
den struikelt of niet meteen zelf begrijpt wat je leest, zit 
er iets fout. Check zeker ook de spelling!

Lees bewust
Schrijven leer je door te lezen. Lees weten-

schappelijke artikels niet alleen om de inhoud te 
verwerken. Kijk ook hoe ze zijn opgebouwd. Kun je er de 
structuur uit halen? Hoe zit de inleidende alinea in el-
kaar? Zie je verbindende alinea’s en oriënterende zinnen 
die de lezer gidsen? Lees enkele alinea’s zorgvuldig en 
onderstreep de structuuraanduiders: welke verbanden 
leggen ze tussen de zinnen? Een tip: vat nu en dan eens 
een wetenschappelijk artikel samen in de stijl waarin het 
geschreven werd: dat helpt je om de academische stijl 
onder de knie te krijgen.

Deskundig advies
Studenten Letteren en Wijsbegeerte kunnen aankloppen bij de 

medewerkers van het Project Taalonthaal, met Chloé Lybaert (links), 

Fieke Van der Gucht (rechts) en Heleen Ryckaert (niet op de foto).

10
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MODELLEN BOUWEN 
TEGEN AIDS
Professor Wim Delva en de hiv-epidemie in Zuid-Afrika

Statistiek en computerwetenschap als wapens in de strijd tegen aids? Professor 

Wim  Delva laat zien hoe het kan. Hij ontwikkelt computersimulaties om de impact te 

onderzoeken van preventie en behandeling op de verspreiding van de ziekte.

l op de middelbare school kreeg ik interesse 
voor de aidsproblematiek’, vertelt Wim Delva 
(faculteit Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen). ‘Verhalen over mensen die 

worstelen met hun hiv-diagnose grepen me sterk aan – 
boeken zoals Met mij gaat alles goed van Jan Simoen en 
 Cargo Vie van Pascal de Duve.’
 
U bent dan geneeskunde gaan studeren 
aan de UGent.
‘Voor mijn scriptie koos ik een onderwerp dat professor 
Marleen Temmerman had aangereikt: de preventie van 
hiv-overdracht van moeder naar kind. Daarvoor deed 
ik in 2002 veldwerk in Kenia en later ook in Zuid-Afrika. 
Tijdens mijn studies leerde ik mijn vrouw kennen, die 
via een uitwisselingsproject met de universiteit van 
Kaapstad naar Gent was komen studeren – wat een extra 
reden was om regelmatig naar Zuid-Afrika te reizen … 
Sinds 2008 wonen we samen in Kaapstad, op zowat 
45 km van Stellenbosch. Ik ben verbonden aan de uni-
versiteit daar en aan de UGent.’

 
Hoe erg is de hiv- en aidsproblematiek  
in Zuid-Afrika intussen?
‘Bij blanke Zuid-Afrikanen ligt de hiv-prevalentie lager 
dan 1 procent. Bij kleurlingen bedraagt ze 4 procent en 
bij sommige leeftijdsgroepen onder de zwarte bevolking 
loopt ze op tot 40 procent. Dat lijkt dramatisch en dat 
is het ook. Anderzijds: tot 10 jaar geleden kreeg bijna 
niemand toegang tot hiv-behandeling. Nu krijgen 2,7 
van de 6 miljoen hiv-dragers hiv-remmers. Die genezen 
de infectie niet, maar onderdrukken het virus en gaan 
verdere verspreiding tegen.’
 
U behandelt zelf geen patiënten.  
Wat is uw rol in de behandeling van de ziekte?
‘Ik ben epidemioloog: ik zoek uit wie er door een 
bepaalde ziekte wordt getroffen en welke factoren 
dat in de hand werken of juist voorkomen. Daarvoor 
bestaan hulpmiddelen: statistische gegevensanalyse en 
simulatiemodellen. Met die modellen kun je de impact 
van factoren nagaan: medische factoren, maar bijvoor-
beeld ook het leeftijdsverschil tussen seksuele partners, 

A
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migratie, vervroegde hiv-behandeling, allerlei beleids-
maatregelen …
 
Stel dat je de voor- en nadelen van een beleidsvoorstel 
op de hiv-verspreiding wilt onderzoeken. Dan bouw je 
daarvoor een specifiek computermodel. Wil je de impact 
van een ander voorstel onderzoeken, dan moet je van nul 
af aan een nieuw model bouwen. Dat kost je veel tijd en 
energie. Wij hebben een platform ontwikkeld waarmee je 
zulke simulatiemodellen heel efficiënt kunt genereren.’
 
U hebt geneeskunde gestudeerd. Had u 
de bagage om zo’n platform te ontwerpen?
‘Er komt inderdaad heel wat bij kijken. Tijdens mijn 
scriptieonderzoek in Kenia had ik beseft hoe cruciaal 
statistiek is om gegevens te analyseren. Daarom heb 
ik later een deel van de master-na-master statistische 
 data-analyse gevolgd. Ik volgde ook specialisatiecursus-
sen aan de London School of Hygiene & Tropical Medi-
cine en het African Institute for Mathematical Sciences. 
Toen ik voor mijn doctoraatsonderzoek simulatiemodel-
len wilde ontwikkelen, is me dat goed van pas gekomen.’
 
‘Die modellen heb ik verder uitgewerkt, samen met sta-
tistici en computerwetenschappers van de  Universiteit 
Hasselt, Stellenbosch en de UGent. Het resultaat is het 
softwarepakket Simpact. Daar kun je zowel simpele 
‘speelgoedmodellen’ mee bouwen als zeer complexe en 
uitgebreide simulatiemodellen. Simpact raakt nooit echt 

af – het wordt constant verder ontwikkeld en gevoed met 
nieuwe informatie. We stellen het gratis ter beschikking 
van de onderzoeksgemeenschap.’
 
Wat is het nut van zulke simulatiemodellen?
‘Ik geef een voorbeeld. Jonge zwarte meisjes knopen 
vaak seksuele relaties aan met oudere mannen, van wie 
ze materiële, maar vaak ook emotionele steun krijgen. 
Ze lopen dan wel een hoger risico op hiv-infectie. In Ma-
lawi wilde de Wereldbank schooluitval bij meisjes voor-
komen. Ze kregen een premie als ze konden aantonen 
dat ze minstens 80% van de tijd naar school gingen. Dat 
had een onverhoopt neveneffect: meisjes trokken min-
der vaak op met oudere mannen en de  hiv-prevalentie 
daalde.
 
Wij maken nu een simulatiemodel om die case verder 
uit te zoeken. Welke sociaaleconomische factoren spelen 
een rol in zulke leeftijdsgemengde relaties? Als je dat 
relatiepatroon zou kunnen veranderen, welk effect heeft 
dat dan op de verspreiding van hiv?’
 
Hiv is dus niet alleen een medisch probleem?
‘Het besef groeit dat je moet ingrijpen op de samen-
leving als geheel. Vroeger zette de overheid vooral in 
op preventiecampagnes via radio en affiches. Maar de 
sprong van kennis naar veiliger seksueel gedrag is groot. 
Als je de sociaaleconomische factoren kunt wegnemen 
die meisjes in Malawi ertoe aanzetten onveilige relaties 

Een ‘shebeen’ in Kaapstad 
Professor Delva in Kaapstad, in een 

shebeen – een informele pub waar mensen 

samenkomen om te drinken, te praten, te 

biljarten – en sekspartners te vinden.

Zoals de foto uiterst rechts laat zien, is 

het niet ongebruikelijk om kinderen naar 

de shebeen mee te nemen.
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aan te knopen, is dat veel effectiever. Beter onderwijs 
en positievere toekomstperspectieven, hechtere sociale 
structuren, een sterker sociaaleconomisch weefsel kun-
nen het verschil maken.’
 
Om simulatiemodellen te maken die zo 
dicht mogelijk aansluiten op de realiteit 
heb je veel data nodig?
‘Die zijn er gelukkig ook wel. Veel internationale organisa-
ties doen al jarenlang onderzoek in Zuid-Afrika en de re-
gering investeert veel in gedrags- en preventieonderzoek. 
Maar je krijgt niet altijd op een schoteltje aangereikt wat 
je nodig hebt. Daarom zetten we zelf ook nog nieuwe be-
vragingen op. Ook daarvoor ontwikkelen we vernieuwen-
de methodes. We weten bijvoorbeeld dat elkaar over-
lappende seksuele relaties een risicofactor zijn: mensen 
hebben al een nieuwe partner terwijl hun vroegere 
relatie nog even aansleept. Als je daar jonge vrouwen 
over interviewt, verbloemen ze dat. Dat wordt anders als 
ze in alle privacy en anonimiteit op een  touchscreen de 
duur van hun relaties kunnen aanduiden.’
 
Met Simpact wilt u beleidsmakers ook helpen 
om de juiste beleidskeuzes te maken?
‘Dat doen we nu al. Hoe hoger het aantal CD4-cellen 
in je bloed, hoe sterker je immuunsysteem nog is. In 
Zuid-Afrika krijgen hiv-dragers pas medicatie als hun 
CD4-waarde onder 350 cellen per microliter zakt. De 
overheid wil uitzoeken wat de impact is als je die drem-

pel zou verhogen van 350 naar 500, of als je helemaal 
geen CD4-drempel meer vooropstelt. Hiv-dragers krijgen 
op die manier dus sneller hiv-remmers. Hoeveel extra 
dosissen betekent dat? Wat is de impact daarvan op de 
begroting? Hoeveel besmettingen voorkom je zo? Hoe-
veel extra levensjaren win je en welke gevolgen heeft dat 
voor de productiviteit van de bevolking? Hiv-remmers 
hebben soms nevenwerkingen: welke extra gezondheids-
zorg is nodig om die op te vangen?
 
Je merkt het: het is heel complex om alle voor- en nade-
len af te wegen. Met Simpact kunnen we ze simuleren en 
de overheid zo helpen zoeken naar de meest effectieve 
en betaalbare maatregelen om de verspreiding van 
hiv in te dijken.’

STUDENTEN WELKOM!

Studeer je statistiek, computerwetenschappen, geneeskun-
de of sociologie? Zoek je een stageplek of zoek je voor je 
masterscriptie of je doctoraat een maatschappelijk relevant 
thema? Dan mag je altijd aankloppen bij professor Wim 
Delva. Je kunt meehelpen om Simpact te optimaliseren, 
maar je kunt het platform ook gebruiken voor je ei-
gen   onderzoeksvragen.

WWW.SIMPACT.ORG
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‘Ik zag mezelf al in de 

goot belanden of in het 

beste geval taxichauffeur 

worden.’ Veel vertrouwen 

in een steile carrière had 

Chantal Pattyn als studente 

Kunstgeschiedenis niet. 

Vandaag is ze netmanager 

van Klara.
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MADE 
@UGent

Chantal Pattyn
°1968
Master Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde (UGent, 1992)Chantal Pattyn, ‘leading lady’ van Klara

igenlijk wou ik een theater-
opleiding volgen’, zegt ze. 
‘Maar dat zagen ma en pa 
niet zitten. Op de middel-
bare school hadden we 
een leraar esthetica die 
heel boeiend kon vertellen 
over cultuur, onder meer 
over Afrikaanse kunst. Op 
mijn achttiende was ik al 

vertrouwd met Yoruba-maskers en wist ik wat 
Ashanti-poppen waren. Ik koos dus voor Kunst-
geschiedenis, optie etnische kunst.’
 
Ben je daar achteraf gezien blij mee?
‘Uiteindelijk wel. Kunstgeschiedenis is een 
studierichting waar je veel kanten mee uit kunt. 
Toen ik nog studeerde, leken onze toekomst-
perspectieven nochtans niet zo rooskleurig. Ik 

zag mezelf al in de goot belanden, of in het beste geval 
werken voor V-Tax.’
 
Was je een ijverige studente of een fuifnummer?
‘Ik ging af en toe wel eens uit, maar veel boemelen deed 
ik toch niet. Mijn avonden waren gevuld met toneel-
spelen, dansen, naar voorstellingen gaan ... Vaak spaarde 
ik het eten uit mijn mond om een ticket te kunnen ko-
pen. Met een groepje gemotiveerde medestudenten ging 
ik ook vaak naar musea in Brussel, Parijs of  Amsterdam. 
En in mijn tweede masterjaar ben ik voor de radio begin-
nen te werken.’
 
Hoe kwam je daar terecht?
‘Radio 1 had een vriendin van mij gevraagd om een 
reportage te maken voor een jongerenprogramma, maar 
ze had geen tijd en vroeg of ik het wilde doen. Al van bij 
die eerste reportage had ik de smaak van het radio-
maken te pakken. Ik was veel bezig met taal, muziek, 

E

‘KUNST 
IS WAAR IK 
VOOR OPSTA’
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cultuur – op de radio vloeide dat allemaal mooi 
samen.  Anderhalf jaar later, in 1990, kreeg ik 
de kans om op Studio Brussel programma’s 
te gaan presenteren zoals Update, BaSsta en 
Frituur  Victoria.’
 
Na tien jaar stapte je over naar Klara. 
Was je Studio Brussel ontgroeid?
‘Ik had het gevoel dat ik er niet zo heel veel 
meer kon leren. De zender was bovendien aan 
het verjongen. Tot dan toe had ik altijd program-
ma’s gemaakt voor mijn eigen peer group, maar 
plots moest ik me tot zestienjarigen richten. 
Daar had ik weinig voeling mee. Ik vond dat ik 
plannen moest beginnen te maken om waardig 
oud te worden (lacht). Ik wilde ook meer met 
kunst bezig zijn.’
 
Hoe groot was de cultuurshock toen 
je bij Klara terechtkwam?
‘Enorm. Het leek wel alsof de klok daar veel 
trager tikte. Ik was veel meer actie gewend. De 
uitzendingen verliepen toen ook nog heel an-
ders. Brave gesprekken met af en toe een stukje 

dwarsfluit- of barokmuziek als intermezzo. Maar 
sommige interviews moet je niet serveren op 
bedje van barokmuziek. Na een maand ben ik 
met de baas gaan praten. Toen ik cultuurcoör-
dinator werd bij Klara, heb ik dat muzikale palet 
nog wat breder opengetrokken.’
 
In 2007 werd je netmanager. 
Waar wil je naartoe met de zender?
‘Als ik aan Klara denk, dan zie ik iemand voor 
me die zijn vingers in het stopcontact stopt om 
zich op te laden – mentaal dan – met informa-
tie, muziek, kunst ... Klara wil graag slow radio 
voorschotelen. Rust bieden, authenticiteit, maar 
ook verdieping. De luisteraars moeten dingen 
kunnen ontdekken en inzichten krijgen die ze 
voordien niet hadden. Onze ambitie is om men-
sen een beter leven te geven. (lacht)’
 
Cultuur met grote C minder elitair 
te maken, is dat nog altijd een missie 
van Klara?
‘Die hele discussie over kunst met grote of 
kleine “k” vind ik intussen achterhaald. Je spreekt 

‘Mocht ik mijn studies overdoen, dan koos ik wellicht 
opnieuw voor Kunstwetenschappen. Toch vond ik het ook 
wel een opleiding van gemiste kansen. We moesten veel 
uit het hoofd leren. Hoeveel timpanen een bepaalde kerk 
had bijvoorbeeld, terwijl het daar echt niet over gaat bij 
kunst. En de hedendaagse kunst hield op bij het impres-
sionisme. Intussen is er gelukkig veel veranderd.
 
Zelf heb ik vooral kunst leren kennen door op ontdek-
king te gaan, musea te bezoeken, boeken te lezen. Drie 

‘Vermeersch, Boullart en Pinxten deden me nadenken’

professoren hebben mij daarbij gestimuleerd. De eerste 
is professor Etienne Vermeersch. Van zijn lessen filosofie 
stak ik altijd heel veel op. Ook aan het vak kunstfilosofie 
van professor Karel Boullart heb ik veel gehad. Onlangs 
las ik What Art Is, van de Amerikaanse cultuurfilosoof 
Arthur C. Danto. Hij had het over Hegel en ik besefte dat 
professor Boullart ons dat allemaal al had meegegeven. 
En professor Rik Pinxten sprak als antropoloog over een 
heel andere wereld, over dingen die ik niet kende. Dat 
vond ik bijzonder interessant.’
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toch ook niet over voetbal met grote of 
kleine “v”? Ik wil mensen enthousiast 
maken, en dat doe je niet met verkleu-
tering. Wat ik wel wil doen, is cultuur 
op verschillende manieren benaderen. 
Aan de ene kant instapradio maken 
voor mensen die weinig kennen van 
klassieke muziek, zoals we doen met de 
Klara Top 100, Iedereen Klassiek en Club 
Klara, maar aan de andere kant ook 
genoeg inhoud bieden aan de mensen 
die wél vertrouwd zijn met het klassieke 
repertoire, zoals een stevige reeks over 
Strauss of Sibelius.’
 
Wat houdt je job als netmanager 
precies in?
‘Je mag het net vorm geven, en dat gaat 
van de events die je organiseert over 
de programma’s die je maakt, de titels 
ervan, welke muziek er wordt gedraaid 
en wie het presenteert, tot en met de 
vormgeving van de affiches, de klank, 
de tunes .... Dat vind ik fantastisch. 
Minder leuk wordt het als je moet 
besparen. Er zijn grenzen aan efficiency, 
en die zijn intussen wel bereikt. Niet 
alleen radio worstelt trouwens met dat 
probleem. Veel culturele instellingen 
moeten het op korte tijd met 7,5 pro-
cent minder subsidies doen. Dat blijft 
niet zonder gevolgen. Ik kan mij daar 
elke dag over opwinden.’
 

Naast je job als netmanager presenteer 
je ook nog een kunstprogramma op Klara, 
Pompidou. Hoe hou je dat allemaal vol?
‘Evident is het niet, want ik ben ook moeder van 
een zoon van zes die leert lezen en schrijven. Je 
moet natuurlijk keuzes maken. Ik heb geen an-
dere hobby’s en mijn sociale leven is zo goed als 
onbestaande. Maar ik kan me echt opladen aan 
kunst. Het is wat mij drijft, waar ik voor opsta. 
Kunst kan je de dingen anders doen bekijken. 
Het is een manier om met de complexe realiteit 
van alledag om te gaan.’

Kunst met grote K?
'Je spreekt toch ook niet over 

voetbal met grote 'V'? Ik wil mensen 

enthousiast maken en dat doe je niet 

met verkleutering.'
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Bart 
Van der Straeten,

 vakgroep Letterkunde, 
criticus en dichter

(Onbalans, uitgeverij 
Vrijdag, kreeg de Prijs 

voor Letterkunde 2014 
van de Provincie Oost-

Vlaanderen)

Veel mensen associëren poëzie vooral 
met het uiten, delen en troostend her-
kennen van gevoelens over de dingen des 
levens – liefde, afscheid, vergankelijkheid. 
Die functie wordt sinds de jaren 60 steeds 
meer ingevuld door popmuziek. Dat gaf 
de poëzie meer ruimte voor onderzoek 
en experiment: wat zijn de mogelijkheden 
van de taal, hoe kun je de taal verkennen 
en gebruiken om beelden en gedachten te 
presenteren, om kunst te maken?
 
Sinds de jaren negentig zie je daarnaast 
nog een andere beweging. Poëzie bestaat 
steeds minder alleen op papier: je hoort ze 
ook op evenementen – voorleesavonden, 
poetry slams, festivals en allerlei perfor-
mances. Op zulke evenementen krijg je 
als luisteraar natuurlijk niet alle finesses 

en nuances mee, maar ervaar je poëzie 
lijfelijk. En op internet zie je in allerlei 
mengvormen van tekst, beeld en geluid dat 
de poëzie zich creatief aanpast aan onze 
digitale tijd.
 
Om van poëzie te genieten, moet je de 
codes en verschuivende conventies kennen 
– maar dat geldt net zo goed als je wilt ge-
nieten van een sitcom, een tennismatch of 
een game. Poëzie leer je appreciëren door 
er veel te lezen en te horen. Vroeger deed je 
dat vooral op school, nu moet je er jonge-
ren misschien nadrukkelijker op wijzen dat 
er zoiets als poëzie bestaat, zodat de vonk 
de kans krijgt over te slaan. Als dat gebeurt, 
zie je dat jonge mensen net als vroeger in 
de ban kunnen raken van het aura dat nog 
altijd om de poëzie hangt.

De vonk slaat over, ook vandaag nog

IS POËZIE NOG 
VAN DEZE 

TIJD? 

U
DENKT?
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Mathijs Tratsaert,
master 

Kunstwetenschappen, 
dichterscollectief 

Omfloerst

WWW.OMFLOERST.BE

Poëzie is net toegankelijker geworden

In de vorige Durf Denken nodigden we je uit ons een gedicht door te sturen.  
Hannah en Annick stuurden ons twee pareltjes van dichtkunst door…

Poëtisch taalgebruik vind je overal terug: in 
lyrics en reclame maar net zo goed in het 
praatje met de buurvrouw. Tegelijk omvat 
poëzie een hele traditie die op de meest 
eigenzinnige manieren heeft laten zien wat 
er allemaal mogelijk is met taal. De term 
‘poëzie’ reserveer ik voor teksten die in die 
traditie staan.
 
Nieuwe media zijn in essentie talige 
media, en poëzie blijft daarin niet achter. 
Poëzieperformances op YouTube worden 
druk bekeken en het aanbod van blogs 
en websites over poëzie is gigantisch. In 
Vlaanderen zijn er veel kleine en grote 
poëziepodia die meer mensen bereiken 
dan de gemiddelde dichtbundel. Na zo’n 
optreden kun je met je publiek en de 
andere dichters vaak heerlijk in discussie 
gaan. Op zulke momenten is de literatuur 
springlevend.

De meeste mensen zien een gedicht als een 
doosje waarin de dichter een boodschap 
heeft gelegd die ze kunnen vinden zolang ze 
maar goed genoeg lezen. Daardoor ervaren ze 
poëzie als iets moeilijks. Sinds de jaren ne-
gentig is onder professionele lezers en dich-
ters een andere leesattitude gemeengoed: 
het zoeken naar dé betekenis staat niet meer 
voorop. Omdat poëzie geschreven vanuit die 
houding niet voldoet aan het verwachtings-
patroon, heeft ze de naam ontoegankelijk te 
zijn, terwijl net het omgekeerde waar is.
 
Een breed publiek zal de poëzie nooit berei-
ken, maar moet dat wel? De jong gestorven 
dichter en criticus Jeroen Mettes schreef 
dat poëzie er toe doet, ‘niet zodra ze beter 
geïntegreerd is in de markteconomie en de 
ouwehoerindustrie, maar zodra ze zich daar 
effectief tegen weet te verzetten.’ Daar kan 
ik me helemaal in vinden.

Aan Charlie

De gulden snede brak
bloed plakt aan de muren
bloed op de grond
Het woord zweeg even
de tijd van het complot
Het potlood scherpt zijn punt.

Annick de Coninck
alumna Psychologische en Pedagogische 
Wetenschappen, managing editor 
Psychoanalytische Perspectieven

Verzwelg me
           met nachten
En bevrijd me
           van dagen
Wachtend op
           klanken
           van minuten
Loop ik door
           jaren gefluister
           heen

Hannah Desaeyer
1ste bachelor 
Logopedische en 
Audiologische 
Wetenschappen
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VRAAG

Lees meer over Blended Learning op p. 10.

De les volg je thuis op video, 
in het auditorium stel je 
je vragen aan de docent. 

Hoe noem je die vorm van 
blended learning?
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SCHATTEN ONDER WATER
‘Verzonken landschappen zijn een uniek archief ’

DIE DURFT DENKEN

‘Bij onderwaterarcheologie denken veel 
mensen aan scheepswrakken. Best interes-
sant, maar wij concentreren ons op verzonken 
prehistorische landschappen en de restanten 
daarin van menselijke bewoning. Een gebied 
tussen Engeland en het vasteland was aan het 
eind van de laatste ijstijd – zowat 12.000 jaar 
geleden, toen de zeespiegel circa 120 meter 
lager stond dan nu – een bewoond rivieren-
landschap. Dat is nu een uniek archeologisch 
archief: het vertelt ons veel over fauna en flora, 
over prehistorische leefomgevingen en over de 
effecten van snelle klimaatverandering – zowat 
8000 jaar geleden steeg de zeespiegel met een 
à twee meter per eeuw.

 
De meeste archeologische vondsten zijn 
aangespoeld of opgevist: fossiele beenderen, 
werktuigen, fragmenten van een Neanderthaler-
schedel. Toevalstreffers, dus. Daarom willen we 
het mariene landschap in de zuidelijke Noordzee 
systematischer onderzoeken, vooral nu het onder 
grote druk komt van activiteiten zoals zand- en 
grindwinning en windmolenparken. In het project 
Sea-Arch willen we een efficiënte onderzoeks-
methodologie ontwikkelen om waardevol marien 
erfgoed in kaart te brengen. We willen ook een 
degelijk regelgevend kader voor dat erfgoed 
voorbereiden – dat is er momenteel nog niet. En 
we willen bedrijven, media en het brede publiek 
warm maken voor de unieke waarde ervan.’

Dr. Tine 
Missiaen
(Renard Centre of Marine 

Geology, UGent) trekt en 

coördineert het IWT-project 

Sea-Arch om het archeolo-

gisch erfgoed in de Noordzee 

beter in kaart te brengen.

WWW.SEA-ARCH.BE
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Blader terug voor de vraag …
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