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Onlangs zag ik ze “aanmodderen” – of zo 
heeft onze rector het toch uitgedrukt op de 
opening van het academiejaar. Een tafereel 
analoog aan de kruisweg, om twee uur ‘s 
nachts: een student sleurt een verkeersbord, 
zware staander incluis, mee op de rug. Een 
vriend helpt hem. “Vader, vergeef het hen, 
want ze weten niet wat ze doen”. Bevlogen 
in hun doel: dat spel thuis krijgen. Wat er de 
volgende morgen mee gebeurt, is een mys-
terie. Tja, dat is wat jongens doen, mijnheer. 
Maar studeren? Negen maanden langer dan 
de meisjes: “aanmodderen”. Toch studeren 
mensen nergens zo jong af aan een hogere 
onderwijsinstelling als in België. Dat wist 
Marcel Vandamme – stuver in de Raad van 
Bestuur van de Universiteit Gent – te vertel-
len op diezelfde academische opening. De 
statistieken staan te lezen in een onderwijs-
rapport van de OESO.
Terug naar die bewuste maandagnacht, de 
Student met het verkeersbord valt een eerste 
maal aan de voet van de Mons Blandinium. 
Hij komt de Heilige Moeder tegen: minister 
Crevits. “Ziet de Student!”, roept ze de me-
nigte toe. “Hij is gedesoriënteerd”. Het was 
waar: hij wist amper hoe hij uit de Overpoort 
was geraakt, laat staan hoe hij in het bezit 
van dat verkeersbord gekomen was. En dus 
oriënteerde zij Hem, met een instellingsneu-
trale oriënteringsproef. Want zo’n proef zou 
ervoor zorgen dat “aanmodderen” niet meer 
kan: dat kost mama, papa en de publieke sec-

tor minder geld. En zoonlief zit meteen in 
de juiste richting. Persoonlijk falen wordt de 
wereld uit geholpen! En mocht het toch maar 
eens durven voorvallen dat er een zeven op 
uw puntenlijst blinkt, dan had de oriënte-
ringsproef dat u waarschijnlijk zes maan-
den eerder al verteld. Toch vonden we in de 
vorige Heilige Geschriften, Schamper 556, 
dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is 
om een oriënteringsproef te maken die écht 
neutraal is of allesomvattend in zijn nuance. 
Zoiets zou sciencefiction zijn, een zoektocht 
naar de Heilige Graal, zelfs op het niveau van 
één universiteit. 
Misschien is die proef slechts een zoethoud-
ertje, tot het échte paradepaardje van onze 
Minister van Onderwijs er eindelijk is: het 
SOHO-pact. Het was onvermijdelijk: de 
Heilige Moeder biedt de Student dit linnen 
kleed aan, waarmee de samenwerking tussen 
Secundair Onderwijs en Hoger Onderwijs, 
verhoogd zal worden. De missing link tussen 
de Heilige twee-eenheid. En ik weet dat de 
oriëntering van Crevits de student zal verblij-
den. Ik weet dat de oriëntatie ook deze belofte 
inhoudt van deze twee-eenheid. Maar kruisig 
me alstublieft niet als ik zeg: ik heb het gevoel 
dat – om een zuiver neutrale tweevuldigheid 
via oriëntatie te bekomen – er meer tijd no-
dig is. En het zou een doodzonde zijn als het 
linnen kleed waarop de afdruk van het SO-
HO-pact rust even overhaast wordt aange-
bracht en een vervalsing blijkt te zijn. .

In contact met zijn communiezieltje
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KORT

door Pieter Gordts

“Composure”, dacht ik terwijl ik mijn tril-
lende vingers onder controle probeerde te 
krijgen om een sigaret aan te steken. “Fuck 
it!” Aansteker leeg. Had een nieuwe wegge-
geven aan Loesje op de Openingsfuif (6/10, 
Politeia of HILOK). “Ik heb een saf nodig.” 
Dan maar binnen, het gasvuur uit de keuken 
zou wel dienstdoen. De wandeling daarheen 
bracht me voorbij de ondervragingskamer 
waar Samy nog bezig was met de verdachte 
van de Beiaardcantus (7/10). Ondervraging; 
ik glimlachte wrang. Je kon Samy’s aanpak 
moeilijk als dusdanig omschrijven. De met 
wol gevoerde lederen vest, zorgvuldig gecul-
tiveerde stoppelbaard en het strak naar ach-
teren gekamde haar; het uniform van de bad 
cop die hij wilde zijn.
“Rechercheur Karoezo” – door de mannen 
omgedoopt tot ‘Rechercheur Curaçao’ na een 
zoveelste veel te oranje zonnebankbezoek – 
“de commissaris wil u na de ondervraging 
van de DJ-battle (8/10, VEK)-verdachte op 
zijn bureau zien”, had de secretaresse Samy 
verteld. Ik had toen al moeten weten wat een 
ochtend me te wachten stond.

“Zo Alfred, dus jij weet niet waarom je hier 
zit?” vroeg Curaçao besluitend.
“Nee, mijnheer de rechercheur.”
“Dus als ik het goed begrijp, was het allemaal 
een zaak van op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats, het Bierfietsen (12/10, 
VTK), zijn?”

SIGARETTEN ONDER DE DAMPKAP

“Inderdaad mijnheer de rechercheur, een 
vergissing.”
“Hmm ja”, mompelde Curaçao tegen mij, 
terwijl hij zich peinzend over Alfreds dossier 
boog. “Het kan zijn dat we de foute hebben. 
De ploeg die hem – knik richting Alfred – 
binnenbracht, was nog groen. Wat denk je, 
zouden we …” Curaçao was opgestaan en 
ijsbeerde met Alfreds dossier door de on-
dervragingskamer. “Geen criminele voorge-
schiedenis, geen direct bewijs, vaste Sport-
tornooi der Wetenschappen (14/10)-ganger, 
… Ik moet toegeven dat onze zaak tegen jou 
niet waterdicht is, ‘Fredje’.”
“Ziet u wel mijnheer de rechercheur?” Cu-
raçao’s nieuwe vriend nu hoopvol. “Ik heb 
helemaal geen …”

De rest van Fredjes zin was blijven steken in 
zijn keel. Meer specifiek achter de vuist die 
Samy tegen Fredjes liegende muil had ge-
ramd. Een snotterende Fredje had daarna, 
begrijpelijk, snel geplooid. Tuurlijk was ik 
als Samy’s vaste doublure getuige geweest 
van het tafereel. En natuurlijk rekende hij 
erop dat een laffe, nutteloze rechercheur-ad 
interim als ik op mijn beurt mijn muil zou 
houden. Dat had een ochtend vol verdoken 
chantage duidelijk gemaakt. Zelfs de sigaret 
onder de dampkap van de keuken had mij 
niks wijzer gemaakt. “Fuck, ik hoop dat Loes-
je haar strakke, zwarte blouse aanheeft op de 
Sushiavond (15/10, Tomo No Kai)”, was het 
enige dat ik kon denken.

Cartoon door Emilie Devreese
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ON THE ORIGIN OF

- Groot Begijnhof Sint-Elisabeth -
God mag dan misschien alwetend zijn, de gemid-
delde student blijft onwetend over zijn eigen vier-
kante meter. Omdat God tot op heden weigerde 
die kennis met ons te delen, doen wij dat in zijn 
plaats. Vandaag: het Groot Begijnhof Sint-Elisa-
beth. 

Zo mooi en toch zo onbekend: de Gentse 
begijnhoven blijven voor veel studenten een 
onbekend stukje stad. Toch zijn ze ideaal 
voor wie na het feesten even wil ontsnappen 
aan het drukke stadsleven. Gent telt in totaal 
drie begijnhoven waarvan er zowaar twee op 
de lijst van Unesco Werelderfgoed prijken. 
Het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth is daar 
een van. Dit relatief recente begijnhof be-
vindt zich niet in de Gentse stadskern, maar 
net daarbuiten, in Sint-Amandsberg vlakbij 
de Dampoort. Het werd gebouwd in 1873 
ter vervanging van het kleinere Sint-Elisa-
bethbegijnhof dat in het centrum ligt. 

UNIEK FENOMEEN
De begijnhoven zijn als uniek fenomeen 
ontstaan in de Nederlanden. Ze bestaan uit 
een verzameling van verschillende indivi-
duele of gemeenschappelijke woningen die 
binnen een ommuurd terrein liggen en zich 
in de nabijheid van een kerk of kapel bevin-
den. Het Groot Begijnhof is, zoals de naam 
doet vermoeden, met haar 80 huisjes het 
grootste begijnhof in Gent en bleef tot van-
daag uitzonderlijk goed bewaard. Naast een 
groot, groen, centraal plein met kerk, bestaat 
het uit een doolhof van kleine middeleeuws 
aandoende straatjes en huisjes. Ondanks de 
drukke stad die haar omgeeft, is het ook nu 
nog een groene oase van rust.

ONAFHANKELIJKE VROU-
WEN

In de dertiende eeuw ervaarden veel leken in 
Europa de nood een religieus geïnspireerd 
leven te leiden, zonder daarom de wereld 
geheel op te geven. Begijnen vormden een 
specifiek Nederlands en vrouwelijk antwoord 

op deze behoefte. Het verschil met nonnen 
is dat begijnen geen eeuwige gelofte afleggen, 
maar enkel een gelofte van gehoorzaamheid 
en zuiverheid. Op die manier was het voor 
hen eenvoudiger om uit het begijnhof te tre-
den. Ze hadden meer persoonlijke vrijheid, 
mochten hun bezittingen behouden en wa-
ren minder gedwongen allerlei strenge regels 
te gehoorzamen. Dat dit specifiek in de Ne-
derlanden ontstond, hoeft niet te verbazen: 
vrouwen in onze contreien hadden in die 
periode in de regel wat meer vrijheid dan 
in zuidelijker Europa. Bovendien was onze 
regio heel rijk en verstedelijkt. Als begijnen 
konden vrome vrouwen deel blijven uitma-
ken van het stedelijk leven en aan onafhanke-
lijkheid winnen.
Vanaf 1930 begon het aantal begijnen dat in 
het Groot Begijnhof woonde geleidelijk te 
dalen en in 2002 verkaste de laatste begijn 
naar een rusthuis. Tegenwoordig worden de 
verschillende woningen en conventen ver-
huurd voor sociale en culturele doeleinden 
zoals gehandicaptenzorg en welzijnswerk. 
Begijntjes zal je er niet meer tegenkomen, 
maar het blijft heerlijk om tussen de talrijke 
huisjes rond te dwalen en te genieten van de 
unieke verstilde sfeer die er hangt. .

door Marije De Decker
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ENGAGEER U (VOORAL NIET)
door Laura Massa & Adel MouchallehSTUDENT EN ENGAGEMENT

Engagement is zwaarbeladen en allerminst sexy. Praesidia krijgen 
hun functies niet gevuld. De wereld gaat naar de kloten. Toch kan 
u nog wat voor de maatschappij betekenen! Maar waar te beginnen? 
We legden ons oor te luister bij het FK, de GSR, en vroegen gespeci-
aliseerde uitleg aan ontwikkelingspsycholoog Wim Beyers. 

DE JEUGD VAN TEGEN-
WOORDIG

Een ultrakorte enquête met een steekproef 
van 20 personen in De Brug leert ons dat het 
best nog wel meevalt met de zo vaak passief 
voorgestelde jeugd van tegenwoordig. Clichés 
in de publieke opinie als ‘lui’ en ‘onvoldoende 
geëngageerd’ blijken niet te kloppen. Onge-
veer de helft van de ondervraagden is lid van 
een studentenvereniging, was vroeger lid van 
de scouts (“ah, is dat ook een vorm van en-
gagement?”) en vindt het belangrijk om zijn 
steentje bij te dragen. Ook het doodeerlijke 
“nieuwe mensen leren kennen zonder Face-
book”-argument is natuurlijk een belangrijke 
motivatie. Complete desinteresse wordt dan 
weer gewekt door het vaak slechte imago van 
studentenverenigingen. Meermaals wordt 
daarbij met de beschuldigende vinger ge-
wezen naar de onnodig vernederende doop 
en het te rigide schema van de activiteiten. 
De student anno 2015 wil gerust een team 
player zijn, maar houdt ook zijn agenda vrij 
voor zijn individuele me time, al dan niet in 
de Overpoort. 

NIE FOKKEN MET DE 
FK’ERS

ICT’ers Benoit De Vrieze en Matthias Her-
thoge leiden het FK - het FaculteitenKonvent 
-, zo goed en zo kwaad als het kan. Deze 
overkoepelende organisatie bestaat uit 29 
studentenverenigingen die verbonden zijn 
aan de Universiteit Gent. Negen verschillen-
de clusters helpen zij in hun activiteiten en 
vertegenwoordiging naar de UGent toe. Een 

grote verantwoordelijkheid dus. Hoe ze erbij 
kwamen? “In het middelbaar was ik ook al 
bezig met een show voor te bereiden, wat 
leuk was. Daarna heb ik aan de UGent iets 
gelijkaardigs gezocht, mij laten dopen en dan 
ging de bal aan het rollen”, legt Herthoge uit. 
Een gelijkaardig verhaal bij De Vrieze die 
ook in het middelbaar onderwijs studenten-
vertegenwoordiger was: “Ik heb wel langer de 
boot afgehouden dan Matthias (lacht). Ik ben 
wel altijd medewerker geweest bij het VTK, 
zonder eigenlijk veel verantwoordelijkheid te 
dragen. Ik wou eerst nog feesten en daarna 
eens kijken wat ik kon betekenen aan de uni-
versiteit.”

DURF TE FALEN
Op de vraag hoe het komt dat er minder 
snel leden gevonden worden voor praesidia, 
komen beide heren met verschillende argu-
menten. Een eerste is de stijgende werkdruk 
aan de universiteit. “Studenten willen wel 

cartoons door Kristof Jakiela

foto door Adel Mouchalleh

Voelt zich in zijn hemd gezet
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geëngageerd zijn, maar ze willen ook slagen 
aan de universiteit. Nu zijn er meer versla-
gen, meer practica, meer ditjes en datjes dan 
vroeger”, klinkt het bij Herthoge. Als tweede 
punt zou er te veel ingezet worden op pro-
fessionalisering binnen de facultaire kringen, 
waardoor studenten steeds meer en professi-
oneler moeten werken. “De luxe om te falen 
zal verdwijnen”, dixit De Vrieze.
Echt problematisch zou de verdeling van de 
functies voorlopig nog niet zijn, maar De 
Vrieze stelt toch vast dat voornamelijk klei-
ne kringen soms moeite hebben om al hun 
functies gevuld te krijgen. “Grotere kringen 
hebben nog geen last, maar de concurrentie 
bij verkiezingen is zeer laag. Binnen twee of 
drie jaar kan dat wel veranderen”, aldus De 
Vrieze. Aan reclame maken denkt het FK 
vooralsnog niet. 
“Het is niet ons doel om bekend te zijn bij 
de individuele student, wij zijn er voor de 
studentenverenigingen”, verklaart De Vrieze. 
Het FK organiseert slechts drie activiteiten 
voor de individuele student, zoals het Inter-
facultair Tornooi. Wel is het FK realistisch 

over hoe ze de voortgang van de hulp gaat 
kunnen blijven volhouden: “We moeten na-
denken over hoe we dit probleem gaan oplos-
sen, voordat het zich effectief stelt”, stelt De 
Vrieze met overtuiging. 
Lennert Noppe is de voorzitter van de Gent-
se StudentenRaad en is werkzaam in het 
tijdelijk bestuur van de VVS (Vlaamse Ver-
eniging van Studenten). To set things straight: 
heeft de GSR zelf al een voltallig bestuur?
“Sociaal is nog de grootste post die open 
staat, maar dat is niet prioritair. Voor de rest: 
Events en Extern Beleid, maar ondervoorzit-
ter Frédéric Piccavet en ik hebben dat eigen-
lijk al verdeeld. Of er te weinig interesse is, 
betwijfelt Lennert. “Je moet zien dat je stu-
deert, geen vertraging oploopt. Dit werk kost 
soms 40 à 50 uren per week, dus dan heb je 
gemakkelijk studieduurvertraging.”
Lennert Noppe is de voorzitter van de Gent-
se StudentenRaad en is werkzaam in het 
tijdelijk bestuur van de VVS. To set things 
straight: heeft de GSR zelf al een voltallig be-
stuur?

YOUNG, WILD, CAREFREE
Professor Wim Beyers is verbonden aan de 
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- 
en Sociale Psychologie. Hij deed zelf al on-
derzoek naar het gedrag van de jeugd en hun 
belang bij de opname van engagement naar 
de ontwikkeling van de identiteit naar de 
jongvolwassenheid toe.
Op de vraag of engagement theoretisch 
verder kan gaan dan een maatschappelijke 
of politieke werking, antwoordt professor 
Beyers affirmatief: “Engagement bij jongeren 
kan heel breed gezien worden. Dat begint 

“Je hebt de luxe om 
eens te falen” 
-De Vrieze

“Studenten willen wel 
geëgageerd zijn, maar 

ze willen ook slagen 
aan de universiteit”

Voelt zich in zijn hemd gezet



vaak al heel dicht bij huis, bijvoorbeeld bij 
buurtwerk.” Engagement hoeft ook niet per 
se verbonden te worden aan een vereniging. 
“Prosociaal gedrag, dat wil zeggen je vrien-
den helpen, is ook al engagement. Engage-
ment vertaalt zich naar de maatschappij door 
in organisaties mee te werken en verant-
woordelijkheden op te nemen. Soms krijgt 
dat dan ook een politiek tintje.” Beyers nu-
anceert die motivatie: “Ik denk dat het in de 
eerste plaats gaat omdat jongeren iets willen 
veranderen. Verandering moet van de jeugd 
komen, dat weten politici ook, daarom heb-
ben ze jongerenverenigingen. Jongeren zijn 
de vernieuwers.”

BEELDCULTUUR IN HET 
VAGEVUUR

En toch doen er generatie op generatie ge-
ruchten de ronde dat jongeren zich minder 
zouden engageren. Leden van verenigingen 

zijn nog tot ver in augustus op zoek naar 
leiders om hun praesidium te vullen. “Steun-
punt Jeugd bracht in 2010 nog naar buiten 
dat jongeren absoluut nog wel engagement 
opnemen dat verder gaat dan een Facebook-
pagina liken. Wat wel verschilt, is dat het gaat 
om heel tastbaar, zichtbaar engagement. De 
beeldcultuur die vandaag leeft, mogen we 
niet onderschatten. Engagement, en het re-
sultaat daarvan, moeten zichtbaar zijn. Dat 
is een belangrijke voorwaarde voor veel jon-
geren om in een organisatie te stappen. Om 
achter de schermen te werken, zul je nog 
maar weinig vrijwilligers vinden.”

PROCRASTINEREN KUN 
JE LEREN

Dat de UGent daar een actieve rol in moet 
spelen, staat als een paal boven water. Toch 
nuanceert professor Beyers dat er altijd een 

“Je loopt makkelijk 
studievertraging op” 

-Noppe

“Jongeren zijn 
vernieuwers”

“Engagement, 
en het resultaat 
daarvan moeten 
zichtbaar zijn.”

groep jongeren zal zijn die je nooit zal kun-
nen engageren: “Sommige jongeren doen van 
alles en nog wat, maar het zijn allemaal kor-
tetermijnzaken en ze zijn niet gericht op een 
doel in hun leven. Sommige mensen noemen 
dat consumentisme, wij noemen dat carefree 
diffusers: jongeren die niet met hun identiteit 
bezig zijn en zich daar ook geen zorgen over 
maken. Vooral bij hoogopgeleide jongeren 
heeft dat te maken met uitstel van volwas-
senheid: beroep, relaties … “Vroeger dachten 
de wetenschappers immers dat de identiteit 
ontwikkeld werd in de adolescentie tussen 
12 en 18 jaar. “Nu zien wij dat dat pas vanaf 
20 jaar is. Vroeger dachten we dat de carefree 
diffusers een problematische groep was, nu 
beseffen we dat zij zichzelf daar absoluut niet 
druk over maken. Carefree diffusers vertonen 
wel wat risicogedrag: ongezond leven, geen 
bindingen aangaan … Maar dat wil niet zeg-
gen dat ze daar verdrietig over zijn; het zijn 
zorgeloze jongeren.”



BILDUNG

Op de vraag of er verschillen zijn in gender, 
kan professor Beyers kort zijn: “Er zijn klei-
ne geslachtsverschillen: bij jongens komt het 
iets meer voor dan bij meisjes. Dat heeft te 
maken met een ontwikkelingsverschil. Meis-
jes zijn nog altijd wat rijper dan jongens, ook 
op die leeftijd, dat mogen we niet wegsteken.” 
De zorgeloosheid van de carefree diffusers 
heeft onvermijdelijk gevolgen voor het la-
tere leven. “Om aan de identiteit te werken, 
moet je exploratiegedrag vertonen, dat bete-
kent dat je korte en lange engagementen op-
neemt, dat je proeft van wat er bestaat in de 
maatschappij. Er is een tijd in je leven waar 
de maatschappij tolereert dat je wisselt en 
verschillende dingen doet. Daarvoor word je 
niet veroordeeld, maar wordt er zelfs geap-
plaudisseerd. Als je volwassen bent, verwacht 
de samenleving echter dat je een sterke bin-
ding hebt, een doordachte keuze maakt en je-
zelf doelen stelt, en daar volle bak voor gaat.” 
Als het uitstelgedrag van de carefree diffusers 
te lang aanhoudt, kan dat op termijn wel las-
tig worden.

“Er bestaat 
veel positieve 
peer pressure.”
Een belangrijke factor is uiteraard ook de 
opvoeding van de jongere. “Door de jaren 
heen is de opvoeding alsmaar beter gewor-
den, maar er is ook een groep van gezinnen 
waar veel toegeeflijkheid is. Dat worden vaak 
jongeren die geen engagement zullen opne-
men. Anderzijds zijn er ook ouders die hun 
kinderen overbeschermen: tot ver in de ado-
lescentie dringen zij hun normen en waarden 
op, waardoor de jongere geen kansen krijgt 
om zelf te denken. Dan creëer je een soort 
van maatschappelijke hulpeloosheid.”

PEER PRESSURE

Voor wie denkt zich te herkennen in dit pro-
fiel: er zijn cijfers bekend. “Bij studenten ho-
ger onderwijs tussen 18 en 25 jaar hebben we 
ongeveer 15 à 20 % carefree diffusers. Dat is 
zeker geen groep die vermindert.” Gevraagd 
naar in hoeverre dit mee bepaald wordt door 
peer pressure wijst Beyers ons terecht: “We 
moeten oppassen dat we niet uitsluitend kij-
ken naar peer pressure als iets negatiefs. Er 
bestaat ook veel positieve peer pressure: je 
kan vrienden ook net aanmoedigen om zich 
te engageren. Die carefree diffusers zijn geen 
eenzame jongens; ze hebben bijvoorbeeld 
dikwijls zeer veel vrienden, feestvrienden 
weliswaar.”
Volgens professor Beyers hoeft engagement 
ook schoolprestaties niet uit de weg te gaan. 
“Doordat je jezelf engageert in een vereni-
ging, creëer je verbondenheid aan en met je 
faculteit, ga je je goed voelen en het ook goed 
doen op de universiteit.”  .
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COLUMN 

PERCEPTIE

Alsof we allemaal de waarheid in pacht heb-
ben. We pretenderen altijd het best te weten 
hoe iets zou moeten zijn, waarom we iets wel 
of niet zouden moeten doen.
We hebben onze mening erover al gevormd. 
Terwijl we uiteindelijk toch maar gewoon 
de dingen waarnemen met enkel onze eigen 
perceptie.
Want we staan er niet altijd bij stil dat wat een 
ander doet of denkt, gewoon anders is, daar-
om niet goed of slecht. Gewoon anders. En 
toch. Toch volgt de mens maar al te graag de 
populaire noot. Omdat zelf nadenken te veel 
gevraagd is. Omdat het moeilijk is. 
Op grotere schaal zie je dit in de politiek, 
waar menselijkheid maar al te vaak onderge-
schikt wordt gemaakt aan wat ‘de kiezer’ mis-
schien zou kunnen willen. Wie die kiezer dan 
ook moge zijn. Want ‘de kiezer’ is zeer kleur-
rijk en verscheiden. En wordt steeds diverser.
Op kleinere schaal zie je een verwrongen 
perceptie in de menselijke relaties. Mensen 
die elkaars visie niet willen begrijpen, de opi-
nie niet willen wijzigen uit schrik, om er niet 
meer bij te horen. Zo worden pesterijen maar 
al te snel weggelachen. 
Ontgroening van schachten hoort hier ook 
bij. Het is een heikel punt, ieder jaar opnieuw. 
De een beweert er niet om te geven, de ander 
vindt het ronduit schandalig.
Het is groepsgedrag, profilering om tot een 

bepaalde groep te mogen behoren. En toch 
gebeurt het. Het is maar hoe je ernaar kijkt.
En terwijl Bart De Wever weet te winnen 
met de leuze “Mogen we ook nee zeggen?”, 
stromen getraumatiseerde vluchtelingen bin-
nen. Zijn wij dan het slachtoffer?
Ze zijn hier niet om uw boterham te stelen, 
volgzame lezer. Het is uw perceptie die u dat 
opdringt.
Ze zijn hier om de dood en verwoesting te 
ontvluchten. 
“Maar”, hoor ik u roepen, “ze hebben een 
smartphone bij!” Ja, om die te gebruiken en 
om zichzelf te redden. Want ze komen niet 
uit een vergeten gat. Ze komen uit een eens 
welvarend land met kansen die wij ook ken-
nen.
Met toegankelijk onderwijs, jobkansen en 
familiebanden om ondersteuning te bieden. 
Dat nu stelselmatig verwoest wordt.
We mogen ‘nee’ zeggen. Maar waar is dan uw 
menselijkheid? 
Als Europeanen, van welke kleur of afkomst 
dan ook, kunnen we genieten van de voor-
delen van het leven. Nu is dat zo. Beeld u in 
alles kwijt te zijn. 
Waar zou u heen gaan?
Het is de tijdelijkheid van vrede die ons doet 
geloven dat we alles mogen. 
Maar beste lezer, dat is enkel een perceptie ...

door Aaricia Lambrigts
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TOGAPRAAT
Vrijdag 18 september verklaarde Anne De Paepe het nieuwe academie-
jaar voor geopend. Proffen halen hun mooiste baret uit de kast en de 
rector laat voor de gelegenheid haar hermelijn nog eens uit. Toeters en 
bellen troef.

door Selin Bakistanli

We kijken er elk jaar naar uit: de plechtige 
opening van het academiejaar. Voor deze ex-
quise aangelegenheid wordt de Aula Acade-
mica afgehuurd, een karrenvracht aan witte 
wijn geleverd — wat, geen cava dit jaar? — en 
worden de nodige dessertjes klaargemaakt. 
Naast al deze praktische shizzle moet er van-
zelfsprekend ook rekening gehouden worden 
met de nodige symboliek. Het beeld van de 
stoet der togati staat even hard in ons netvlies 
gebrand als het scheve net-niet lachje van de 
Mona Lisa of de kus die werd uitgewisseld 
tussen een matroos en een verpleegster op 
V-J Day. Kortom, die stoet maakt indruk, en 
terecht: alles is streng gereguleerd en vast-
gelegd in Koninklijke Besluiten (K.B.). Elk 
kleurtje, elke flosj, elk gaartje werd zorgvul-
dig bepaald. Het oog wil ook wat, hé.

JIJ HEBT EEN ACADEMISCHE 
OPENING, IK HEB ZIN

De feestelijkheden tijdens de opening van 
het academiejaar worden voorafgegaan door 
de optocht van de hoogleraren door de stad. 
De volgorde en de kledij van zij die meelo-
pen zijn aan een strikt protocol onderwor-
pen. Hoogleraren en het duo rector-vicerec-
tor zijn gehuld in toga’s, een variant op het 
klerikale gewaad. Er was in de zeventiende 
en achttiende eeuw niet veel verschil tussen 
geleerden en geestelijken, ook niet in kle-

dij. Tegenwoordig geldt dit laatste enkel bij 
onze vrienden in Leuven. Sinds enkele jaren 
wordt de stoet opgefleurd door elf verschil-
lende kleurtjes en we zien ook fancy opsmuk: 
eretekens, laurierbanden en het vertrouwde 
hermelijnvachtje. Het prestigieuze bont was 
in de middeleeuwen voorbehouden voor de 
hoge adel en koninklijke hoven. In het Gent 
van de 21ste eeuw mogen de rector en de vi-
cerector met een stuk bont op hun schouders 
pronken. Dit privilege dateert van 1838, in 
dat jaar is er een K.B. uitgevaardigd onder 
rector Jacques-Joseph Haus waarin de kledij 
voor professoren en de rector en vicerector 
wordt vastgelegd. Het vertrouwen in de goe-
de smaak van de academici was dat jaar ver 
te bespeuren. Dit K.B. was dan ook de Jani 
Kazaltzis avant la lettre. 

THE NEW BLACK
Er werd in 1838 ook meteen beslist om de 
outfit van de rector wat op te pimpen met 
goud: zijn baret en toga kregen een gouden 
laurierband. De vicerector kreeg het koele 
zilver toegewezen. De andere proffen en de-
canen moeten het stellen met zwarte toga’s. 
Meer dan een eeuw later, in 1993 onder rec-
tor Leon De Meyer, werd in een nieuw K.B. 
besloten om elke faculteit een eigen kleur te 
geven. Elke prof draagt dus ook een toga die 
omzoomd is in het kleurtje van zijn of haar 
faculteit. Rector De Meyer keek voor deze 
bepaling naar de kleuren die faculteiten kre-
gen in de andere universiteiten en baseerde 
zich hierop. Een historische verklaring is er 
voor veel kleurkeuzes dus niet. De faculteit 

De Wettelijke voorschriften der $wag
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Letteren en Wijsbegeerte kreeg geel, dit zien 
we terug in de toga van vicerector Freddy 
Mortier. De faculteit Rechtsgeleerdheid was 
voortaan rood, blijkbaar een verwijzing naar 
de toga’s van de magistratuur. Blauw ging naar 
de faculteit Wetenschappen. Rector Anne De 
Paepe, en haar voorganger prorector Paul 
Van Cauwenberge dragen een fuchsia-om-
zoomde toga, de kleur van de faculteit Ge-
neeskunde en Gezondheidswetenschappen. 
De faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur is lila en valt bijna niet te onder-
scheiden van het paars van de faculteit Dier-
geneeskunde. Een kleine greep uit fifty shades 
vinden we bij de drie volgende faculteiten: de 
Economie en Bedrijfskunde is groen, de Poli-
tieke en Sociale Wetenschappen flesgroen en 
de Bio-Ingenieurswetenschappen Hortensia. 
Lavendel is gereserveerd voor de Farmaceu-
tische Wetenschappen en de Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen ten slotte 
kreeg oranje. Deze kleuren zie je ook terug in 
de baretten van de decanen, dit in tegenstel-
ling tot andere proffen die een simpele zwarte 
baret hebben. #baretgoals.

TOGAAT HET NIET?
De toga is gemaakt van zwart laken en heeft 
een kraag van zwart fluweel. Twee snoeren 
met kwastjes worden voor de borst geknoopt. 
Allemaal goed en wel, maar welk prijskaartje 
hangt er aan zo’n veredelde vod? Hou je vast: 
940 euro. Daarin zit de btw wel inbegrepen, 

natuurlijk! Als het om kwaliteit gaat, mag je 
niet op een euro meer of minder kijken. In 
2008 introduceerde rector Van Cauwenberge 
de mastertoga’s voor afstuderende studenten. 
Een teken van appreciatie dat de identificatie 
van alumni met hun alma mater moet ver-
sterken. Een teken made in Mexico dan wel. 
Voor een kwalitatief exemplaar met flosjen 
zal je nog een aantal jaar moeten bijstuderen.

Dit artikel is er gekomen met de hulp van het 
Universiteitsarchief, UGentMemorie en pro-
tocolverantwoordelijke Kathy Strumane. 

Wijlen de hermelijn van wijlen Leon De Meyer
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"ALS IK NAAR DE LES GA, 
VAL IK TOCH IN SLAAP."

INTERVIEW MET THOMAS FOKETdoor Pieter Gordts & Yob Hillewaert

Terwijl de gemiddelde voetballer niet verder komt dan een combo ‘zetel 
– playstation’, zit Thomas Foket na de training met zijn neus tussen de 
boeken. Hoe hij erin slaagt een carrière als rechtsachter van AA Gent 
met die van rechtenstudent te combineren? Door niet naar de les te 
gaan, tiens.

Hoe is het begin van het academie-
jaar verlopen?
“Heel rustig. De periode na de herexamens 
is voor mij de tofste periode. Dan doe ik het 
wat rustiger aan met school. Ik heb dan nog 
tijd om mijn notities klaar te krijgen. Voor 
mij zijn de examens het drukste. Maar voor 
de rest gaan ze mij daar niet veel zien op 
school, denk ik.”

Nee?
“Nee, ik ben toch niet veel naar de les kunnen 
gaan. Ik probeer het een beetje bij te houden 
via notities van anderen. Maar naar de les 
gaan, dat lukt niet echt, aangezien we altijd ’s 
ochtends training hebben tot 14, 15 uur. Dan 
is het moeilijk om nog naar de les te gaan. En 
als ik daar dan ben, dan val ik toch gewoon 
in slaap.”

 Zijn er momenten waarop je wel naar 
de les gaat?
“In mijn allereerste jaar ben ik twee, drie keer 
naar de les gegaan. Sindsdien ben ik nog am-
per geweest. Soms heb ik wel verplichte prak-
tijk en dan moet ik wel gaan natuurlijk.”

Je hebt als topsporter een topsport-
statuut. Welke voordelen heeft dat 
voor jou?
“De examens doe ik nog steeds mee met de 
rest van de studenten. Het voordeel is wel dat 
ik een andere datum mag vastleggen als ik 
niet aanwezig kan zijn op een examen.”  

VAKANTIEBLUES
Vorig jaar waren de examens vlak na 

Play-Off 1. Is het dan nog gelukt om te 
studeren?
“Gelukkig heeft iedereen dan vakantie. Het 
jammere is dat iedereen op vakantie kan en 
ik moet studeren. Die periode lukt het ander-

zijds wel het beste voor mij om te studeren. 
Er is op dat moment geen voetbal, dus ik heb 
er de tijd voor.”

Heb je de titel dan wat kunnen vie-
ren?
“Ja, dat wel. De eerste week heb ik goed ge-
vierd (lacht), daarna ben ik erin gevlogen. Ik 
had nog twee weken om mijn examens voor 
te bereiden, dus dat is wel gelukt. Het is voor-
al moeilijk dat het nieuwe seizoen begint tij-
dens die examens.”

Zijn er veel voetballers die studeren?
“Ik denk het niet. Ik denk dat er veel mee be-
ginnen, maar het is moeilijk vol te houden. 
Ik weet ook niet of ik het zelf ga kunnen. De 
eerste jaren blijken de moeilijkste. Ik heb het 
geluk dat mijn eerste jaar goed is verlopen. Ik 
speelde toen namelijk nog niet veel in Gent. 
Nu zit ik al veel meer in dat ritme en lukt het 
ook beter. Het is wel niet makkelijk: je hebt 
niet veel tijd meer over voor andere dingen.”

Toen je vier jaar geleden voor Gent 
koos, werd die keuze mee ingegeven 
door de wil om te kunnen studeren in 
Gent, net zoals Rode Duivel Nicholas 
Lombaerts heeft gedaan. Welke wissel-
werking is er tussen de club en de uni-
versiteit?
“De club heeft me zeker geholpen om alles 
in het begin te regelen. Ik moet soms ook 
toestemming krijgen van de coach om een 
examen te mogen afleggen. Die zijn immers 
meestal ’s ochtends en we hebben bijna elke 
dag training of match. Dus ik moet het soms 
wel eens vragen of ik een training mag mis-
sen. Dat mocht tot nu toe altijd.”

Mocht er een buitenlandse ploeg ge-
interesseerd zijn, zou je dan aan de 
universiteit blijven studeren?
“Dat is een goede vraag; ik heb er zelf ook al 

foto’s door Agathe Danon
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aan gedacht. Ik denk wel dat er mogelijkhe-
den zouden zijn. Aangezien ik nu ook al niet 
naar de les ga zou dat het probleem niet zijn. 
Misschien kan ik voor een examen wel even 
naar Gent komen. Misschien begin ik er wel 
aan een andere universiteit.” 

FEESTEN IN OVERPOORT
Veel mensen zeggen dat hun studen-

tentijd de beste tijd van hun leven is. 
Kan je iets meepikken van het studen-
tenleven?
“Het is moeilijk, al ga ik ook niet zeggen 
dat ik nooit op café ga. Na de match kan ik 
wel iets gaan drinken met vrienden. Ik heb 
’s middags al gedaan met trainen, dan ben 
ik vrij. Ik probeer zeker onder de mensen te 
komen, maar we kunnen het ook niet te laat 
maken, natuurlijk.”

Kom je dan ook eens in de Overpoort?
“Ik ben er zeker al eens geweest, maar in deze 
periode is dat niet mogelijk. Als het nog eens 
wat rustiger is, kan ik er misschien nog eens 
passeren.”

Zit je op kot in Gent?
“In het begin heb ik hier twee jaar op kot ge-

zeten, vooral om er goed te kunnen studeren. 
Nu heb ik een jaar terug thuis gewoond. Ik 
woon maar op een halfuurtje rijden hiervan. 
Misschien dat ik in januari terug op kot ga, 
maar thuis zit ik op mijn gemak.”

Wat ben je van plan om precies te 
doen met je diploma rechten?
“Eerst moet ik het natuurlijk halen. Ik ben 
er nu nog niet mee bezig; ik heb nog tijd ge-
noeg. Het zou wel heel tof zijn om een diplo-
ma te hebben en ik denk dat Rechten een vrij 
algemene richting is waarmee je verschillen-
de kanten uit kunt. Misschien kan ik er wel 
iets mee doen in het voetbal, maar dat zien 
we dan wel.”

We hebben vernomen dat je één van 
de lolbroeken van de kleedkamer bent. 
Heb je soms tips voor een goede prac-
tical joke?
“Dat gebeurt wel eens, meestal in combina-
tie met Laurent Depoitre. Het laatste wat we 
gedaan hebben, was chilipeper aan de rand 
van de flesjes water smeren. Dat brandt echt 
ongelofelijk aan de mond.”

“Ik moet soms ook 
toestemming krijgen 
van de coach om een 

examen te mogen 
afleggen.”

Het kriebelt om te spelen



DE CHAMPIONS 
LEAGUE-HYMNE IN GENT

AA Gent heeft nu de titel gepakt, een 
paar jaar na in de Ghelamco Arena te 
zijn getrokken. In hoeverre heeft dat 
nieuwe stadion een rol gespeeld?
“Het is natuurlijk een supermooi stadion. Ik 
denk dat andere ploegen die naar hier komen 
wel even schrikken van: ‘Hola, Gent is een 
grote ploeg met een mooi stadion!’ Langs de 
andere kant, iedereen wil wel zijn best doen 
als ze naar hier komen. Dat is zoals naar An-
derlecht gaan: iedereen speelt daar goed. Ook 
voor ons is het een tof gevoel met de sfeer in 
het stadion. Dat doet wel iets; je voelt je echt 
een grote ploeg.”

Is het dit jaar de uitgesproken be-
doeling om terug kampioen te spelen, 
in tegenstelling tot vorig jaar toen dat 
nooit mocht gezegd worden?
“Ik denk dat het is zoals de voorzitter zegt: 
‘We moeten niet, maar je weet nooit. Alles 
kan.’ We gaan in elk geval weer voor die top 
drie. We hebben niet veel andere spelers, we 
hebben de groep goed behouden en iedereen 
heeft hetzelfde doel. Je weet natuurlijk nooit 
met de Champions League; het wordt een 
zwaar programma.”

De ploeg waar je twee seizoenen ge-
leden voetbalde, KV Oostende, staat 
nu aan de leiding van het klassement. 
Kunnen die in de top drie eindigen?
“Top drie zal moeilijk zijn, maar ik denk dat 
ze wel een grote kans hebben om play-off 1 te 
halen. Eens je daar zit, is alles mogelijk. Kijk 
maar naar wat wij vorig jaar deden. Ik zou 

het ze zeker gunnen. Het is een toffe ploeg.”
In de eerste Champions Lea-

gue-match heeft Gent toch een beetje 
verbaasd door bijna Lyon te kloppen. 
Hoe ver denk je te geraken?
“Derde plaats zou heel mooi zijn natuurlijk. 
Het is zeker geen makkelijke groep met drie 
heel goeie ploegen. We zijn goed begonnen 
en we moeten zeker in onszelf geloven. Thuis 
kunnen we altijd iets meer als je ziet hoeveel 
sfeer er was. Elf tegen elf tegen Lyon hebben 
we zeker laten zien dat we heel goed kunnen 
voetballen.”

Wat dacht je toen je vijf minuten voor 
het einde rood pakte?
“Dat was echt even balen. Ik heb wel bewust 
die penaltyfout gemaakt. De speler die ik tac-
kelde ging hem binnen trappen en ik dacht 
dat we toch wat meer kans hadden om een 
penalty te pakken. Het is gelukkig goed uit-
gedraaid.”

Hoe heb je Matz Sels (de keeper, red.) 
achteraf bedankt?
“Ik zal hem wel eens een fles trakteren (lacht). 
Ik heb hem natuurlijk ook geholpen, zo heeft 
hij zich weer in de kijker kunnen spelen.”

RODE DUIVELS
Bij de Belgische beloften ben je een 

vaste waarde. Jullie zijn goed op weg 
om geplaatst te geraken voor het EK 
van 2017.
“Ja, al moet ik erbij zeggen dat het geen moei-
lijke groep is. Met de ploegen uit onze groep 
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ACHTERKLAP

SKO: DE ANALYSE

Meer dan 35.000 bezoekers zakten op 
woensdag 23 september af naar het 
Sint-Pietersplein voor de Student Kick-
Off. 12.000 van hen waren aanwezig tij-
dens Samson en Gert. Niets beters dan 
wat pintjes drinken tijdens het herbeleven 
van je jeugd: er werd die dag maar liefst 
24.000 liter bier gedronken. Dit bier komt 
overigens niet uit vaten maar uit een reu-
zentank, die het gerstenat naar de ver-
schillende bars pompt.

ADP: HET FEEST

Anne De Paepe blies op zondag 4 oktober 
maar liefst zestig kaarsjes uit! Schamper 
bokste een verjaardagsfilmpje voor haar 
ineen met de hulp van een heleboel lieve 
studentenverenigingen, de Gentse Stu-
dentenRaad en Urgent.fm. Bij dezen een 
shout out aan iedereen die ons geholpen 
heeft bij het maken van dit cadeautje! De 
fuckers die niet hebben meegeholpen zien 
we nog steeds even graag. 

BRUG: DE WAANZIN

Stop de waanzin in de studentenresto’s! 
In elk restaurant werden de papiertjes 
met het menu op vervangen door grote 
led-schermen. Dit onder het motto duur-
zaamheid. UGent1010, waar blijft die 
motie van wantrouwen? Ook proberen de 
sloebers nog meer geld af te troggelen van 
ons: voor een maaltijdsoep bijvoorbeeld 
betaal je nu 2,20 euro. Da’s 40 cent meer 
dan vroeger. Afzetters! .

zouden we ons zeker moeten kwalificeren. 
We moeten die groep echt winnen. Bijna ie-
dereen uit onze ploeg is een sleutelspeler in 
zijn eigen ploeg. Zelfs al zaten we in een be-
tere groep, dan nog zou de ambitie de eerste 
plaats moeten zijn.”

Misschien word je tegen 2017 wel al 
opgeroepen voor de eerste ploeg van 
België.
“Dat weet je natuurlijk nooit (lacht). Er is veel 
concurrentie voor het eerste team. Ik blijf ge-
woon verder werken zoals ik bezig ben, je 
weet nooit wat er komt.” 

Vorig jaar overleed een van de groot-
ste Belgische talenten in een auto-on-
geluk, Junior Malanda. Heb je hem 
goed gekend?
“Ik heb in de jeugdreeksen vaak met hem 
gespeeld. Hij was altijd onze kapitein, dus ik 
kende hem wel goed. We waren er van aan-
gedaan. Hij is toch een figuur in het voetbal.”

Hoe ver denk je dat hij had kunnen 
geraken? Hij was nog maar 20 jaar en 
speelde al bij Wolfsburg.
“Wolfsburg is al bijna de absolute top. Aan-
gezien zijn leeftijd had hij zeker heel ver kun-
nen geraken. Hij had veel potentieel, als je op 
die leeftijd daar al kan spelen, wil dat zeker 
iets zeggen. Heel spijtig voorval.” .

door Selin Bakistanli
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AUTORITEIT IS DOOD, 
LEVE AUTORITEIT

In september verscheen Autoriteit van Paul Verhaeghe, opnieuw een 
boek voor het brede publiek dat ver buiten de oevers van de psychoana-
lyse treedt. Over, u raadde het al, autoriteit.

door Koba Ryckewaert & Nicolas Van Laere

Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psy-
chologie en psychoanalyse aan de Univer-
siteit Gent, verklaart de klassieke autoriteit 
dood in zijn nieuwste boek. De patriarchale 
autoriteit steunde op het geloof in de vader-
figuur, maar die heeft vandaag niets meer te 
zeggen. Toch hoeft autoriteit geen vies woord 
te zijn; we moeten gewoon op zoek naar een 
nieuwe vorm. Die schuilt volgens de auteur 
in het collectief, dat zich meer dan ooit kan 
informeren dankzij het internet.

AUTORITEIT VERSUS MACHT
Waarom een boek over autoriteit?

“Toen ik afstudeerde zag je een grote maat-
schappelijke beweging waarbij afstand werd 
genomen van autoriteit. Die beweging was 
veel ruimer dan enkel de studentenprotesten 
van mei ‘68, ze omvatte onder andere de sek-
suele revolutie, de tweede emancipatiegolf 
en de antiautoritaire opvoeding. Nu, enkele 
decennia later, zien we een pleidooi om terug 
te keren naar datgene waar we toen afscheid 
van hebben genomen: de grote leider, de nor-
men en waarden… maar dat zie ik niet zitten, 
en ik ben niet alleen. Dat neemt niet weg dat 
we wel degelijk met een aantal problemen 
zitten. En volgens mij is de fout van links ge-
weest dat ze de problemen ontkennen omdat 
ze de voorgestelde oplossing niet willen. Dan 
ben je gewoon de puber die tegen de schenen 
schopt en geen alternatief biedt.”

“In het kielzog van Identiteit, mijn vorige 
boek, ben ik op zoek gegaan naar een ant-
woord. Dat begon gewoon met ‘autoriteit’ 
opzoeken op Google. Van daaruit begon ik 
een onderzoek buiten mijn eigen vakgebied, 
in de filosofie, geschiedenis, literatuur … De 
puzzelstukken vielen pas echt samen toen ik 
een tekst van Hannah Arendt tegenkwam, 
die een onderscheid maakt tussen autoriteit 
en macht.”

“De fout van links is dat ze 
de voorgestelde oplossing 
niet wil, en daarom de 

problemen ontkent.”
Waarop berust dat onderscheid?

“Autoriteit regelt verhoudingen op een vrij-
willige basis, omdat alle betrokkenen gelo-
ven in iets dat buiten ons ligt, waar we ons 
vrijwillig aan onderwerpen. Neem dat geloof 
weg en dan wordt het macht. Macht is vrij 
simpel: ik ben sterker of rijker dan jou, dus je 
moet doen wat ik zeg. Dan spreken we over 
gedwongen onderwerping.
Volgens de gangbare probleemdefiniëring 
hebben we te weinig autoriteit, en is 
meer autoriteit dus de oplossing. Als 
je Hannah Arendt volgt, is de correcte 
probleemdefiniëring dat de traditionele 
autoriteit weg is en in het westen niet meer 

foto’s door Elias Degruyter



terugkeert. De enige mogelijke oplossing is 
een nieuwe vorm van autoriteit installeren. 
Alle pogingen om de traditionele autoriteit 
te herstellen, zullen alleen maar zorgen voor 
meer macht.
De basis van die nieuwe vorm is volgens mij 
het collectief. De samenleving die bottom-up 
het heft in handen neemt, horizontale syste-
men in plaats van een piramidale hiërarchie. 
Nu kan dat meer dan ooit, omdat kennis be-
reikbaar is voor de massa dankzij het inter-
net.”

CLICKBAITS, KATJES EN 
KENNIS

Internet als informatiebron, schuilt 
daar geen gevaar? Proffen gillen keer 
op keer dat we Wikipedia moeten mij-
den als de pest.
“Dat is inderdaad een heikel punt, ervoor 
zorgen dat er voldoende informatie van ver-
schillende kanten komt. Maar eigenlijk ben 
ik niet zo negatief over Wikipedia, want daar 
is toch ook een bepaalde vorm van interne 
kwaliteitscontrole. Probeer maar eens een 
historische fout op Wikipedia te zetten, ze zal 

snel gecorrigeerd worden*. Als het gaat over 
ethische en morele standpunten is er natuur-
lijk geen zwart-wit antwoord mogelijk, en 
dan is dat niet waterdicht. Maar dat mag ons 
niet beletten iets anders te zien, namelijk 
dat de huidige informatiestroom compleet 
gekaapt wordt door lobbygroepen, zeker in 
Europa. Dàt is pas eenzijdige informatie, dus 
dan liever op deze manier.
De kracht van het internet is de horizontale 
controle. Daar hebben we met Volkswagen 
nu weer een schitterend voorbeeld van: een 
paar mensen ontdekken dat, gooien het on-
line, en binnen een week gaat het viraal. En 
Volkswagen hangt, ze zullen moeten opletten 
dat ze niet bankroet gaan. De verkoop zal 
radicaal kelderen, juist omdat iedereen snel 
toegang heeft tot die informatie.”

Maar informatie valt niet samen met 
kennis, meent Rik Torfs dan weer in 
een kritiek op uw boek.
“Dat klopt. Torfs verwoordt de hedendaagse 
reactie van de intellectueel op het internet, 
die de uitwassen ziet van de sociale media 
en daar op neerkijkt. Anderhalf jaar geleden 
zou ik instemmend geknikt hebben, tot ik 
twee boeken las over de internetgeneratie, 

“Rik Torfs verwoordt de 
hedendaagse reactie van de 
intelectueel die neerkijkt op 

het internet.”

“Studenten lijken veel 
minder maatschappelijk 
betrokken dan vroeger.”
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van Alessandro Baricco en Michel Serres. 
Voor het eerst hebben we een democratische 
toegang tot kennis, en dat heeft een enorme 
impact.
Een prof kon vroeger de grootste onzin staan 
verkopen, maar nu gaat dat niet meer, zegt 
Serres. De student zoekt dat snel op en cor-
rigeert hem onmiddellijk. Er staat natuurlijk 
ook veel brol op het internet, maar de goede 
dingen staan er ook op. En de mensen leren 
het goede van het slechte onderscheiden. Het 
westen is trouwens nog nooit zo hoogopge-
leid geweest. Jullie generatie heeft een toe-
gang tot kennis waar ik op jullie leeftijd maar 
kon van dromen.”

OUDE ZAK
De aanzet van die eerste beweging 

weg van autoriteit waren de studen-
tenprotesten in ‘68. Zal de student nu 
weer een cruciale rol spelen?
“Ik heb de indruk dat studenten veel minder 
maatschappelijk betrokken zijn dan in mijn 
studententijd, maar misschien ben ik dan ge-
woon een oude zak die zegt dat vroeger alles 
beter was. Merkwaardig eigenlijk; de univer-
siteiten zijn altijd een broedplaats geweest 
voor dit soort experimenten, en nu lijkt me 
dat minder. Studenten hebben ook gewoon 
minder tijd. Wij hadden vroeger veel min-

der les en maar een keer per jaar examens, 
nu worden jullie van ’s ochtends tot ’s avonds 
beziggehouden. Zelfs bij mijn postgraduaat-
studenten stel ik vast dat ze bijna niets gele-
zen hebben.”

Volgens u gaan we evolueren naar die 
nieuwe vorm van autoriteit, of zullen 
we naar steeds meer macht verschui-
ven. Welk scenario lijkt u het meest 
waarschijnlijk?
“Een kans kan ik daar niet op plakken. Als 
je het historisch bekijkt, kan je de volgende 
voorspelling doen: er zal een clash ontstaan, 
desnoods een of andere vorm van revolutie, 
maar na verloop van tijd keren we terug naar 
een nieuwe invulling. Maar er zijn twee ra-
dicaal nieuwe factoren waardoor die voor-
spelling opeens veel minder duidelijk wordt. 
Ten eerste het internet, en ten tweede dat er 
geen ‘elders’ meer is. Je kan niet meer weg. 
Doorheen de geschiedenis zie je vaak dat een 
groep vlucht naar ergers anders als het tot 
een clash komt, maar zoiets is nu niet meer 
mogelijk.”
*Antiautoritaire koters die we zijn probeer-
den we dit argument te ontkrachten door 
aan Verhaeghes eigen Wikipediapagina te 
morrelen. Onze geniale aanpassingen zullen 
echter nooit de beleidsmakers van morgen 
beïnvloeden, aangezien ze binnen de twee 
minuten meedogenloos geschrapt werden. 
You win, professor.

Op 24 november geeft Paul Verhaeghe een lezing over 
Autoriteit voor studentenvereniging ‘t Zal Wel Gaan, om 
20.00 uur in auditorium D (Blandijnberg).
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DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN

WE KREGEN NOG GEEN LEZERSBRIEVEN BINNEN. DEZE VERZONNEN WE ZELF.

Zelf een lezersbrief schrijven? Stuur dan een mail met 
als onderwerp “lezersbrief ” naar schamper@schamper.
ugent.be of een brief naar Schamper, Hoveniersberg 24, 
9000 Gent. 

Hallo schamperredactie! 
Ik weet niet goed hoe dit werkt 
want het is mijn eerste keer, maar 
ik ga er eventjes van uit dat ik ge-
woon mijn litanie mag beginnen 
afsteken. 
Het is te zeggen, ‘litanie’; ik kom 
hier niet zozeer om vergeving 
vragen, eigenlijk allesbehalve. Ik 
stuur dit briefje simpelweg om 
like-minded urken zoals mezelf 
te vinden, zodat ik voor mezelf 
toch een beetje kan zeggen dat 
ik niet gefaald heb als student 
en toch niet écht een hostiezui-
gende kloosternon in wording 
ben. Deze periode van het jaar is 
voor mij — en hopelijk nog vele 
anderen —  immers een periode 
van zelftwijfel en dipjes, ieder jaar 
weer resulterende in zóveel com-
fortfood dat mijn blinde kotge-
noot het oude testament op mijn 
puistengezicht kan lezen.  
Ik ben er zeker van dat er velen 
onder de lezenden zijn waarbij 
het lampje al is gaan branden. 
Ik hoop ook meteen oprecht dat 
het niet enkel de lonely rejects 
met korte-mouwtjes-hemden 
en geox-schoentjes zijn die nu 
massaal recht veren tijdens het 
avonddiner in de Brug, want zo’n 
soortgenootjes kan mijn zelfver-
trouwen nu echt wel missen als 
de pest.  
Genoeg aanlooptijd zou ik zo 
denken. Tijd om gewoon maar 
eens onbevreesd mijn self-doubt 
in de groep te gooien: ik voel 
me ieder jaar weer slecht als ik 
de studentendopen van wal zie 
steken. Ieder jaar opnieuw be-
gint synchroon met het eerste 
lookpoederhoofd mijn innerlijk 

debat waarom ik nu wel of niet 
een dikke seut ben omdat ik nog 
altijd studentendoopmaagd ben 
en waarom ik dit jaar maar eens 
gewoon moet meedoen met de 
collectieve zelfkastijding. 
Ja, zucht maar, draai maar met 
uw ogen en steek ondertussen 
nog een vurte gehaktbol in uw 
bakkes. Ik kan u niet helemaal 
ongelijk geven. Hoeveel keer is 
er al over dit onderwerp gezaagd 
en geklaagd, voornamelijk door 
mensen zoals mij. Begrijp me wel 
niet verkeerd; ik ben hier niet om 
oordelen te vellen, wél om sim-
pelweg mijn gemoedsrust terug te 
vinden. Ik wil eindelijk eens een 
bevredigend antwoord krijgen op 
waarom het oké is om met een 
sierlijk boogje om die vuilakkerij 
te rijden, waarom het oké is om 
bedelende schachten géén euro te 
geven en ze vervolgens van achter 
een hoekje gade te slaan, terwijl 
ze als straf nog maar eens een ei 
door hun onderdrukte strot moe-
ten duwen. 
Ik stuur deze brief niet zomaar 
naar de mensen van Schamper. 
Ik stuur hem naar jullie omdat ik 
ervan overtuigd ben dat Scham-
per een trekpleister is voor se-
mi-zwakkelingen zoals mij, die 
het bij de gedachte aan lookpoe-
der ook vochtig voelen worden in 
de broek én de ogen. 
Zeg nu zelf: is dat niet een beetje 
waar? Sla ik de nagel tenminste 
niet een beetje op de kop? 
Waarom zou je anders artikeltjes 
over god-weet-wat gaan schrij-
ven in een boekje dat hoogstens 
wordt gebruikt als redmiddel tij-
dens awkward stiltes? Toch enkel 

maar omdat je de ballen niet hebt 
om in een échte studentenclub te 
gaan en dan maar als alternatief 
met andere zweterige Steve Ur-
kels samenhokt in de kelder van 
de Therminal?
Sorry voor mijn harde taal, da’s 
misschien niet de beste manier 
om gelijkgezinde vriendjes te ma-
ken. Ik heb gewoon nood aan een 
gelijke schouder, aan troostwoor-
den van een student met aanzien 
die zelf óók niet geplooid is onder 
de groepsdruk. Ik heb nood aan 
iemand die mijn twijfels kan doen 
verdwijnen en me weer het zelf-
vertrouwen geeft om als een dom 
lachende studente door het leven 
te gaan. 
Hopelijk bestaat die persoon, 
maar ik begin eraan te twijfelen. 
Misschien moet ik maar ‘ns ge-
woon op mijn knieën gaan zitten 
wanneer ik de volgende keer een 
horde vuile schachten passeer, 
en me stiekem bij in de rij voe-
gen. Misschien vind ik te midden 
van al die rauwe eieren en looks-
hampoo zo wel mijn joie de vivre. 
Misschien triggeren de langzaam-
door-mijn-keel-glijdende eieren 
wel een of ander gelukshormoon, 
het zou schoon zijn verdikke. 
Ah fok it, ik doe het gewoon. Dan 
is mijn probleem eindelijk op-
gelost en hoef ik mezelf niet tot 
kelderdweller van de Therminal 
te reduceren.  
Daarbij gaande is het nut van 
mijn brief natuurlijk ook meteen 
gaan vliegen, maar jullie kunnen 
wel wat papiervulling gebruiken, 
denk ik. Ik ben er wel vrij zeker 
van. 
Alleszins bedankt voor het luiste-

rende oor, jullie zijn uiteindelijk 
de slechtsten nog niet.  
Kusjes, 
Anne Peeters 

Waarde Schamperredactie
Met uterale trots moet ik vast-
stellen dat u als universitair 
blad erop vooruit gegaan bent. 
Vier vrouwen in de kern, drie 
mannen. Dat is mooi. Edoch, 
als we dit extrapoleren naar 
de redactie wordt dit gende-
revenwicht onmiddellijk weer 
onderuit gehaald. Van een ooit 
revolutionair, kritisch en links 
blad had ik meer verwacht. Veel 
meer. Het zou de kwaliteit van 
uw blad ten goede komen als 
er aandacht voor mode, lifesty-
le en make-up zou komen. Uw 
onverwachte inbreng van sport 
in Schamper was dan ook de 
doodsteek. De jodenster, porno, 
vrouwonvriendelijke kleuren 
... Dat ging allemaal nog. Maar 
voetbal? Moeten we nu anno 
2015 vaststellen dat er sedert de 
woelige jaren 60 nog niks ver-
anderd is? Geen emancipatie? 
Ongelijkheid? Kwetsbaarheid? 
Wat is de volgende stap: een col-
lectieve sterilisatie? 
Als u dan toch sport in Scham-
per wil brengen,  de Yellow Ti-
gers bieden u heel wat stof. En 
het zijn vrouwen. Welgevormd, 
moedig, lenig tot in de lenden. 
Of rolschaatsdisco. Maar niet op 
Ike, want die sloeg zijn Tina.
Schamperredactrices, united we 
stand.
Tot de volgende menstruatie!
Kelsey Lambrechts 
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INTERNATIONAAL
door Bert Cambier

BUIGEN OF BREKEN?
DE CATALAANSE ONAFHANKELIJKHEIDSBEWEGING 
VANUIT STUDENTENPERSPECTIEF

Op 27 september 2015 plaatste de triomf van de Catalaanse natio-
nalisten in de lokale verkiezingen hun onafhankelijkheidsstrijd in 
stroomversnelling. Hoe staan studenten uit de regio tegenover dit 
separatisme dat hun toekomst ongetwijfeld zal bepalen?

De positieve uitslag voor het separatistische 
kamp afgelopen zondag leert ons dat de Ca-
talaanse onafhankelijkheidsbeweging anno 
2015 de vorm heeft aangenomen van een 
sociaal breedgedragen stroming met een po-
litieke manifestatie in de (tijdelijke) onafhan-
kelijkheidscoalitie ‘Junts pel Sí’ (Samen voor 
Ja). De grote verkiezingsoverwinning van 
dat verbond vormt dan ook een doorbraak 
in het Catalaanse streven naar soevereiniteit. 
Huidig regeringsleider van de autonome re-
gio Artur Mas beschouwt de overwinning 
van zijn coalitie op regionaal niveau name-
lijk als een duidelijke stem van het volk voor 
een afscheuring van Spanje, en zal na het 
feestgedruis meteen de onafhankelijkheids-
procedure opstarten. Een goed idee of niet? 
Laura Mezo Serra, een vrijgevochten stu-
dente aan de Universitat de Barcelona (UB) 
die momenteel in Gent op Erasmus is, vindt 
alleszins van wel:  “De overwinning van de 
onafhankelijkheidscoalitie ‘Junts pel Si’ is een 
goeie zaak voor Catalonië. Ik heb niks tegen 
Spanje op zich, maar de manier waarop ze 
ons als regio behandelen kan echt niet door 
de beugel. Wat ik zondag echter wel liever 
had zien plaatsvinden, was een daadwer-
kelijk referendum over de afscheuring van 
onze regio in plaats van lokale verkiezingen 
om de kwestie af te handelen. Op die manier 
zou het wankele verbond tussen de twee co-
alitiepartijen met toch wel ver uiteenlopende 
programma’s vermeden kunnen worden. Het 
zal namelijk enorm moeilijk worden om nu, 

eenmaal de verkiezingsoverwinning binnen 
is, samen te regeren. Het gezegde dat het doel 
de middelen heiligt, is hier wel mooi op zijn 
plaats.” 

CATALONIË IS GEEN 
SPANJE

Het groeiende succes van de separatistische 
boodschap wijt Laura aan de slopende eco-
nomische crisis waarin haar land de afgelo-
pen jaren verkeerde. Die verduidelijkte de 
oneven machtsverhoudingen tussen Spanje 
en haar deelregio’s en toonde aan hoe Cata-
lonië als meest welvarend deel van het land 
een disproportionele hoeveelheid belastin-
gen betaalt. “Daarbovenop voel ik me ook 
niet eens Spaans. Wanneer mensen me hier 
in Gent vragen waar ik vandaan kom, vertel 
ik hen simpelweg dat ik van Barcelona ben. 
Met Spanjaarden voel ik me helemaal niet 
verwant. Dat komt vooral door onze eigen 
taal, het Catalaans, dat een mix is van Frans, 

Laura Mezo Serra, 23-jarige economiestudente uit Barcelona. 
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Italiaans en Spaans. De regering in Madrid 
probeert het nationalisme in Catalonië te 
temperen door ons het Castiliaans op te drin-
gen en de regio zo te ‘verspaansen’. Onlangs 
nog is er een nieuwe taalwet ingevoerd die de 
leraren in middelbare scholen verplicht les te 
geven in het Spaans van zodra er ook maar 
één leerling het Catalaans niet machtig is. Be-
lachelijke taalpolitiek als je het mij vraagt. De 
Catalaanse tv- en radiostations zijn gelukkig 
van hoog niveau en helpen de  taal levendig 
te houden.” Om het verschil tussen de Span-
jaarden en de Catalanen verder aan te tonen 
haalt Laura nog een voorbeeld aan: “Humor 
in Spanje is ook heel verschillend van de 
onze. Waar de Spaanse humor heel droog is 
en vooral bestaat uit slapstick, houden wij 
meer van zelfspot en het parodiëren van bij-
voorbeeld belangrijke politici.” 

CONSERVATIEF MADRID
Dit mentaliteitsverschil en het onregelmatige 
economische verkeer tussen beide regio’s vor-
men de basis voor de moeilijke verstandhou-
ding tussen de Catalaanse en Spaanse rege-
ring. “Het grote probleem met Madrid is dat 
ze totaal niet openstaat voor een eerlijk de-

bat. Uit angst voor de toekomst beantwoordt 
ze alle aanvragen vanuit onze regio steevast 
negatief in de hoop ons zo te ontmoedigen. 
Met die starre, conservatieve houding gooit 
ze natuurlijk enkel meer olie op het natio-
nalistische vuur. Spanje probeert ons daar-
bij ook bang te maken met doemscenario’s, 
zoals een dreigend financieel debacle na het 
verlaten van de EU, maar zulke verhalen zijn 
larie. Onze politici zijn bekwaam genoeg 
om met de situatie om te gaan en alsnog een 
stabiele toekomst voor onze staat te creëren. 
Angst en onzekerheid zaaien is nu eenmaal 
het enige wapen dat Madrid samen met haar 
halsstarrige politieke houding tegen ons kan 
inzetten.” Ondanks haar krachtige taal geeft 
Laura op het einde van ons gesprek wel toe 
in te zitten met wat er nu voor de deur staat: 
“De houding van Spanje zal niet snel ver-
anderen en de weg naar onafhankelijkheid 
blijft toch een stap in het ongewisse, iedereen 
heeft schrik.” Desalniettemin blijft de jonge 
Catalaanse positief ingesteld: “Wij Catalanen 
zijn harde werkers en geven zelden op. Ik heb 
er dus het volste vertrouwen dat we snel een 
oplossing zullen vinden voor onze nieuwe 
situatie.”

Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië

Onafhankelijkheidscoalitie ‘Junts Pel Si’ met Artur Mas (uiterst rechts)
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Drinken en bowlen, een goede combo?
“Meestal zijn ze hier wel redelijk ranzig. We hebben bierbowlings, 
wat neerkomt op een groot drinkfestijn dat geen maat kent. Gisteren 
vonden ze het nodig om een van de kotsemmers uit te gieten. We 
hebben ze dan maar laten scheppen met vuilblikken, ze zijn er meer 
dan een halfuur mee bezig geweest. Soms denkt iemand dat hij een 
bowlingbal is en wil op zijn buik over de baan glijden. Dan lopen ze 
in hun onderbroek over die geöliede baan tot ze op hun gezicht val-
len, en mogen wij ze gaan halen. Soms blijft er een achter, om tegen 
de muur te pissen.

Spannen bepaalde studentenclubs de kroon qua ran-
zigheid?
“Het hangt ervan af: wie erbij zit, met hoeveel ze zijn … De grootste 
groepen zijn meestal de grootste zwijnen. We proberen niemand te 
viseren, anders zit je al op uw paard als die groep binnenkomt, en 
komt het sowieso niet goed.”

Loopt het alleen zo uit de hand tijdens de bierbowlings?
“Nee, sommige dingen zijn standaard. Seks in de toiletten, een keer 
onder de pooltafel, mensen die in enkel hun onderbroek achterblijven 
in de wc’s … Maar dit jaar zijn ze precies rustiger, alleen gisteren was 
een dieptepuntje. Dus voorlopig zie ik het nog zitten. (lacht)”

Zuipen en kotsen kan je overal. Wie dat graag doet in funky schoe-
nen en met zware ballen kan bij Overpoort Bowl terecht. Jonathan Byl 
ziet het na drie jaar nog altijd zitten om u met uw zatte kloten van de 
bowlingbaan te sleuren. Voorlopig toch.

Overpoort 
Bowl

door  Koba Ryckewaert & Suzanne Grootveld
foto door Suzanne Grootveld

“



door Adel Mouchalleh

Ongepubliceerde 
Blandinodebuten

Intertekstualiteit in F.C. De Kampioenen: een 
Deconstructie van een Murphiaanse Maatschappij

Ik: Het Spiegelbeeld onder de Sluier achter het 
Masker van een Onbekend Gelaat

Heteronormativiteit binnen de Postmoderne Baristakunst

De Misbegrepen Filatelist — De Achterzijde van de Zegel

Narratieve Analyse van Gesprekken over Mezelf en mijn Blog

Neomarxisme en Ik: Waarom mijn Mama mijn Studies Betaalt

Mea Culpa: Alea Iacta Est, de Gustibus et Coloribus non 
Disputandum est — Carpe Diem. In Propria Persona.

Discoursanalyse van een Neoconceptualistische Dildo

Neoliberalisme, Existentiële Twijfel en Neodadaïsme in de 
Reclamecampagne van Stad Antwerpen

Poststructuralistisch Alcoholisme in de Kinderliteratuur

Knutselen met koffiemokken: een Fenomenologie van de Arte Povera

Gefundenes Fressen: Weltschmerz en de Zeitgeist van het Über-ich bij 
Bertolt Brecht

Pluralisme en Veganisme: een Manifest voor een Postkoloniaal Ontbijt

Waarom ik zowel Mannen als Vrouwen haat: een Inleiding tot Cisgenderstudies

De Twaalftonenmethode, de Dedecafonie en de Invloed van Karlheinz Stockhausen 
bij Lil Wayne

poesjes

lay-out door Adel Mouchalleh

cartoon door Lorenz Kempeneers
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WETENSCHAPSKORT

Niet-levend materiaal dat zichzelf bij bescha-
diging herstelt, het klinkt als fictie met een 
hoog Iron man-gehalte. Toch zijn er reeds 
dergelijke producten op de markt. Het ma-
teriaal bestaat gewoonlijk uit vloeibaar hars 
tussen twee massieve bladen dat bij schade 
uit het gat sijpelt en vaste vorm aanneemt, 
waarbij het lek geblokkeerd wordt. Dit pro-
ces vraagt tijd, waardoor het niet kan worden 
toegepast in ruimtetuigen, omdat men hier 
slechts over een tijdspanne van seconden 

beschikt vooraleer een ramp onvermijdelijk 
wordt. Timothy Scott van de Universiteit 
van Michigan zocht daarom verbindingen 
die snel harden in contact met inadembare 
lucht, wat in grote hoeveelheden vrijkomt 
bij een lek. Hierbij werd voor akylboranen 
gekozen, die sterk reageren met zuurstof. In 
experimenten werd de plug die het gat afsloot 
in minder dan een seconde gevormd.

INSTANT FIX

Nederlandse wetenschappers van het bureau 
In2Care hebben een middel gevonden om de 
gevleugelde mispunten die u zoveel slaapte-
kort en jeukoverlast bezorgen, doeltreffend 
uit te schakelen. Het gaat om een elektro-
statisch geladen coating die een tweevoudig 
muggenbestrijdingsmiddel bevat. De ene stof 
vergiftigt langzaam de mug die dan tot haar 
dood bedwelmd is, met een sterk verlaagde 
bloedlust tot gevolg. Ook zal ze op die ma-
nier alle wateroppervlakken, die ze nog be-

zoekt om eitjes te leggen, met de tweede stof 
besmetten, zodat zich daar geen larven meer 
kunnen ontwikkelen. Uit het onderzoek 
blijkt dat de insecticiden langer werkzaam 
blijven en ook bij resistente muggen hun do-
delijke kracht behouden. Deze uitvinding be-
tekent uiteraard een grote overwinning in de 
strijd tegen malaria en andere door muggen 
overgedragen ziekten.

ZZZZZZZEE YOU LATER

Zowat de helft van de wereldbevolking leeft 
op rijst. Om de schrijnende vitaminetekor-
ten in ontwikkelingslanden aan te pakken is 
dit dan ook het ideale voedingsmiddel om 
genetisch te verrijken. Na het succes van de 
ondertussen bekende Golden rice hebben 
UGent-onderzoekers van het Laboratorium 
voor Functionele Plantenbiologie het gam-
ma uitgebreid met rijst dat een verhoogd en 
gestabiliseerd folaatgehalte bevat, ook wel vi-
tamine B9 of foliumzuur genoemd. Het sta-
biliseren van de vitaminen was noodzakelijk 

omdat deze moleculen zeer snel afbreken, ze-
ker als de rijst voor lange tijd wordt opgesla-
gen bij een hoge temperatuur en vochtigheid. 
De technologie laat ook combinaties met 
andere verrijkingen toe en is op meerdere ge-
wassen toepasbaar. De onderzoekers hopen 
hiermee in de toekomst het hoge aantal ge-
vallen van spina bifida, het open ruggetje, in 
bepaalde regio’s van China en India te doen 
dalen.

RIJST, HET NIEUWE SUPERFOOD

door Felien Festjens

‘In het artikel ‘From Sewer to Brewer’ in 
editie 556 van Schamper werd een fout 
gemaakt. De namen van de brouwers zijn 
Denis De Wilde en Wouter Naessens.’

Mug shot

“De mijne is groter”

Een kommetje lijst
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Hoewel hun specialisatie zich in andere vak-
gebieden situeert, vormt literatuur een raak-
vlak. Daar speelt de nieuwe reeks ‘Belezen 
Wetenschappers’ op in. Het platform, een 
samenwerking tussen Universiteit Gent en 
Vooruit, biedt onderzoekers de kans om met 
elkaar in debat te treden buiten de contouren 
van hun onderzoeksveld.
“Waarom heb je als wetenschapper in gods-
naam fictie nodig?” Met deze prangende 
vraag opent moderator Pat Donnez het ge-
sprek. “Om een bekwaam wetenschapper te 
zijn, heb je fantasie nodig,” meent Soetaert. 
Goethals beaamt: “Jarenlang vertelde ik aan 
mijn studenten dat je, om een goede weten-
schapper te zijn, moet kunnen pianospelen. 
Beide professoren dragen kruisbestuiving 
duidelijk hoog in het vaandel. Ook Mortier 
onderschrijft hoe belangrijk verbeelding is. 
Hij is er rotsvast van overtuigd dat je meer 
mensenkennis vergaart door het lezen van 
een goed geschreven roman dan door het 
bestuderen van een psychologisch tijdschrift.
Naast het belang van lezen, werd ook op de 
gevaren ervan gewezen. Lezen is niet voor 
iedereen een verrijking van perspectieven. 
Er bestaan ook mensen die steeds hetzelfde 
lezen in hun zoektocht naar zelfbevestiging. 
Die verenging maakt lezen wel degelijk le-
vensgevaarlijk, waarschuwt Soetaert.
Verder stelde het drietal ook elk twee boeken 
voor die hun kijk op de wereld bepaalden. 

The Grapes of Wrath van John Steinbeck, 
de essays van Michel de Montaigne, Kaas 
van Willem Elsschot, werk van Honoré de 
Balzac en Los Enamoramientos van Javier 
Marías passeerden de revue. De discussie 
warmde op met Stoner van John Williams, 
een favoriet van Goethals. Hoofdpersona-
ge Stoner doceert in een academisch milieu 
waar machtsspelletjes gangbaar zijn. Het 
boek leek daarom uitermate geschikt om in 
het gezelschap van hoogleraren besproken te 
worden. 
Het citaat dat Goethals er voor ons uitpikte, 
willen we u dan ook niet onthouden.
Sloane (docent van Stoner): “U zult docent 
worden.”
Stoner: “Hoe weet u dat zo zeker?”
Sloane: “Verliefdheid, meneer Stoner. U bent 
verliefd. Zo eenvoudig is het.”
Goethals bewondert vooral Stoners liefde 
voor de literatuur. “Ook in de wetenschap 
draait het voor mij om verliefd zijn. Ik ben 
echt verliefd op biologie. Op zoek gaan naar, 
bezeten zijn door, willen kennen, willen we-
ten, biologisch beginnen denken. Als ik Sart-
re of Camus lees, dan moet ik vaststellen dat 
ze de evolutietheorie niet kennen. Alles past 
zich steeds meer aan zijn omgeving aan. Dat 
is prachtig, als je er van een afstandje naar 
kijkt.” 
Mortier deelt zijn mening niet. “Persoonlijk 
vond ik dat geen goed boek. Stoner haalt niet 
zoveel uit met zijn liefde voor literatuur en 
werkt bijzonder weinig aan zichzelf. Eigenlijk 
is hij een tragisch figuur. Volgens mij heeft hij 
een duidelijk project nodig.” 
“Zoals vicerector worden?” 
“Bijvoorbeeld.” 

De volgende editie vindt plaats op 28 okto-
ber. Te gast zijn Petra De Sutter, Dominique 
Benoit en Patrick Van Damme. 

Terwijl boven de bassen bonkten voor de 
openingsfuif van het GFK, werd in de klei-
ne theaterzaal van de Vooruit het start-
schot gegeven van ‘Belezen Wetenschappers’. 
Een literair wetenschappelijk salon 2.0 
waarbij vicerector Freddy Mortier, profes-
sor Ronald Soetaert en academisch beheer-
der Koen Goethals — “omdat het niet altijd 
Carl Devos moet zijn” — de nieuwe verlich-
ting probeerden aan te wakkeren. 

door Laetitia Mouton & Marie Jacobs

Belezen lamp.

"IK BEN VERLIEFD 
OP BIOLOGIE"

foto’s door Arthur Joos

“De mijne is groter”

Een kommetje lijst



www.schamper.be
28

SCHAMPER

Al eeuwen is de mensheid op zoek naar antwoorden op prangende vragen 
allerhande, zo ook onze redactie. Omdat we niet allemaal een geneesmid-
del voor kanker kunnen zoeken, onderzoeken wij voor u wat echt belang-
rijk is. Op een explosie meer of minder kijken we niet. 
Deze keer: een kopje fokkie.

De enige die je oppept wanneer je het diepst 
zit. De enige reden waarvoor je uit je bed 
komt. De enige die altijd voor je klaarstaat. Je 
weet over wie ik het heb. Cafeïne. Maar voel 
je je soms niet ontwaken uit je schoonheids-
slaapje wanneer de geur van deze goden-
drank je (weliswaar iets te lange) neusharen 
bereikt? Ben jij niet beter dan een Pavlovi-
aanse hond? Met andere woorden: kan je een 
placebo-effect uitlokken door cafeïnevrije 
koffie te geven aan je onwetende medemens?

FUCKEÏNE
Cafeïne is wat onderzoekers in the business 
een fosfodiësterase-inhibitor noemen. Een 
fosfodiësterase-inhibitor is een molecule 
die het fosfodiësterase, een natuurlijk eiwit, 
gaat blokkeren. Fosfodiësterase blokkeert de 
cascade uitgelokt door de neurotransmitter 
adrenaline (Blijf bij ons, het wordt nog in-
teressanter, beloofd). Wanneer de molecule 
die adrenaline blokkeert zelf geblokkeerd 
zal worden, zal adrenaline dus gestimuleerd 
worden – min + min = plus, weet je nog? 
Meer adrenaline betekent meer hyperactivi-
teit. Maar niet alleen dat. Adrenaline werkt 
op bijna alle plaatsen in het lichaam. (Som-
mige fosfodiësterase-inhibitoren worden 
zelfs gebruikt als erectiestimulerend middel. 
Geil.) Zo heeft adrenaline ook een bloed-
druk- en hartslagverhogend effect. Maar ook 
neurologische effecten kunnen manifesteren; 
verhoogde alertheid en versnelde reactietijd, 

EEN KOPJE FOKKIE
door Nicolas Van Laere

prikkelbaarheid en hoofdpijn – daar heb ik 
zelf nog nooit iets van gemerkt. Ik kan er ook 
niet aan doen dat iedereen altijd irritant is 
wanneer ik koffie gedronken heb. 

HET LICHAAM ALS FARMA-
CEUTISCH BEDRIJF

Het placebo-effect is welbekend. Je geeft een 
pilletje waar geen enkel actief bestandsdeel in 
zit, wacht even en magisch genoeg verdwij-
nen de symptomen. Sceptici zouden zeggen 
dat de symptomen ingebeeld of geveinsd 
werden. Maar studies hebben aangetoond 
dat er wel degelijk een verband bestaat tussen 
lichaam en geest. Zeer spiritueel. Wanneer 
je geest verwacht dat een bepaald effect zal 
plaatsvinden, zal je lichaam het effect instel-
len door de aanmaak van de gepaste mole-
culen. Nu moeten we de proef op de som 
nemen. 

BDSM-KONIJNTJES
Om te testen geven we aan de helft van onze 
huppelende proefkonijntjes (a.k.a. de Scham-
perredactie) een lekker tasje dessertkoffie. 
Aan de andere helft geven we het gedrocht 
dat decaféïné is. Gelukkig was de precisie 
van hun smaakreceptoren niet adequaat ge-
noeg om de decafeïné eruit te halen. Voor 
de konijntjes mochten genieten van hun 
met koffiebonen geïnfuseerde water, werden 

foto’s door Arthur Joos

Koffie: het kan
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hun hartslag en bloeddruk bepaald. Som-
migen zagen hun diepste dokterfantasieën 
tot werkelijkheid komen, anderen klaagden 
dat ze een beetje pijn hadden. De jeugd van 
tegenwoordig is echt niets meer van BDSM 
gewoon. Gelukkig is Kajira er om daar ver-
andering in te brengen. Na een wachtperiode 
van ongeveer 30 minuten werden dezelfde 
parameters opnieuw gemeten. Deze keer 
vond iedereen het wel opwindend. Begrijpe-
lijk.

HARDE RESULTATEN
Voor de konijntjes die de echte koffie hadden 
gedronken waren de effecten pertinent aan-
wezig. Zowel bloeddruk als hartslag waren 
consistent verhoogd. De wetenschap faalt 
niet. Deze redacteur is opgelucht. Er was een 
afwijkend konijntje, maar die had net voor de 
eerste meting de trappen op gelopen, en dit 
konijntje haar conditie was niet bij de beste. 
Dus we negeren dit konijntje en verstoten 
haar.
Toen kwamen we aan de ronde decabitches. 
De spanning begon te stijgen. Dit was het 
moment van de waarheid. Zal het experi-
ment resultaten opleveren? Zal het niets 
worden? De bloeddruk en hartslag van de re-
dacteur was in ieder geval verhoogd. Wat als 

Schamperlab faalt? Wat zouden de gevolgen 
zijn? Verbanning? Of erger nog, gedoemd tot 
het drinken van deca voor de rest van mijn 
leven?

HARDERE WOORDEN
Eureka. Ook in de ronde met non-koffie werd 
er een verhoging van hartslag en bloeddruk 
vastgesteld. Een minder groot verschil welis-
waar, maar toch een verhoging. Ook hierbij 
was een afwijkend konijntje, maar dit keer 
in positieve zin. Geen verstoting nodig dus. 
Euforie alom. Zeker wanneer het geheim 
verhuld werd aan diegenen die decafeïné ge-
dronken hadden. Een paar scheldwoorden 
later (het is oké, ik kan er tegen, echt waar. 
Alles voor de wetenschap), kwam ik tot de 
volgende conclusie: Het leven is een strijd, 
maar hij moet gestreden worden. Neem dus 
maar een thermos koffie mee op deze strijd, 
want het effect is reëel. Geef aan je vijanden 
decafeïné, dan win je de veldslag zeker. Er 
wordt misschien niet met wapens gevochten, 
maar woorden laten ook littekens achter. Ze-
ker wanneer mensen je een verrader noemen 
en een hete tas deca naar je hoofd gooien. 
Maar het is oké, ik kan er tegen, echt waar. 
Alles voor de wetenschap. .

Nijpend enthousiasme
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FUNKY FUNGI door Laura Massa en Suzan Grootveld

Nu de herfst er weer is schieten de paddenstoelen overal om ons 
heen uit de grond. Allerhande kleuren, vormen en structuren. Won-
derlijk. Om erachter te komen welke zwam er in uw hof groeit, hier 
alvast wat hulp.

masterpiece door Lorenz Kempeneers
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Deze grootmoeder onder de technisch eetbare 
paddenstoelen ziet eruit zoals een schattig, wol-
len theemutsje, maar schijn is in het sprookjes-
bos ook alleen maar schijn. Als u sowieso al een 
matig talent hebt voor alcoholconsumptie, is 
deze echt not done. De kale inktzam veroorzaakt 
namelijk alcoholintolerantie via het antabuse-ef-
fect. Als u binnen de 72 uur alcohol drinkt, in-
terfereert het metabolisme van alcohol met de 
hoeveelheid coprine in de paddenstoel. Sympto-
men zijn roodheid, braken, overvloedig zweten, 
enfin, vergelijkbaar met de stress die u voor dat 
examen Boekhouden had. Rust kan u redden. 

Ook deze kabouterachtige vriendjes zien er ver-
draaid lief uit, maar bevatten enkele eigenaar-
dige stoffen als toxine en psylocubine. Hier valt 
dan het woord waar u al van bij aanvang naar 
op zoek was: hallucinaties. Yep, hier zijn tal van 
neuropsychologische tekenen aan te duiden: 
euforie, lacherigheid, logorroe (drang tot over-
vloedig praten, red.) en meer van dat schoons. 
De intoxicatie lijkt op het gebruik van een am-
bachtelijk bereide spacecake: verwijding van de 
pupillen, verhoging van de hartslag, onrustig-
heid, een droge mond en meer lichte malaise-
verschijnselen. Als u dit wil proberen, u hebt het 
niet van ons.

De koning aller paddo’s: de vliegenzwam, is een 
gevaarlijk heertje. Alle symptomen die de vlie-
genzwam je biedt, worden ook wel gebundeld 
in het Pantherina-syndroom. Afhankelijk van 
de hoeveelheid vliegenzwam die u binnenspeelt, 
valt dit syndroom uiteen in twee fasen: eerst ver-
toont u veranderingen in uw gedrag: delirium, 
verwardheid, euforie … Na deze excitatiefase 
kunt u in een diepe slaap of zelfs een coma te-
recht komen. Gelukkig wordt u al na 12 à 14 uur 
wakker gekust, maar dat zal veeleer door uw om-
hoog stuwende maagsappen komen, dan door 
die wonderschone prins. Of doe wat de oudere 
stammen deden, geef deze zwam aan uw groot-
ste vijand (of aan een rendier zoals vroeger) en 
wacht geduldig af. In de urine van uw slachtoffer 
zitten nog steeds de actieve bestandsdelen die u 
in een werkelijk sprookje laten leven, maar een 
groot deel van de giftige stoffen zijn inmiddels 
afgebroken. Nu is het ook meteen duidelijk waar 
de term ‘getting pissed’ vandaan komt.  .

NUMMER 1: 
DE KALE INKTZWAM

NUMMER 2: 
KAALKOPJES

NUMMER 3: 
DE VLIEGENZWAM

Voor elke Overpoortprinses bestaat er een paddenstoel. Om te we-
ten welke u vooral niet moet gaan plukken uit de Gentse grachten 
om die hallucinogene kwalprins tegen te komen, helpen wij u met 
dit mycologisch lijstje.
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Ecomodernisten, dat is hoe de nieuwe gene-
ratie ‘groendenkers’ zich noemt. Ze zetten 
zich af van het traditionele geitenwollen-
sokkendenken. We moeten niet terug naar 
de natuur, maar juist vooruit. Hierbij helpt 
de technologie ons. Kernenergie, ggo’s, in-
tensieve landbouw; voor velen klinken deze 
termen als onheilspellend, maar niet voor 
de ecomodernen. Het zijn juist de nieuwe 
technologieën die ervoor gaan zorgen dat 
de massaverhuizing naar Mars niet nodig 
zal zijn. We spreken met Ted Nordhaus, me-
deoprichter van het Breaktrough Institute 
en ex-environmentalist. The Breaktrough 
Institute is een think tank die eropuit is een 
versnelde toekomst te voorzien waar alle in-
woners een veilig en welvarend leven kunnen 
leiden op een ecologisch bruisende planeet 
(geef mij maar zo’n wereld). Maar kan alles 
wat de ecomodernen beweren serieus geno-
men worden, en hebben de traditionele den-
kers het dan helemaal mis? Wij vergelijken de 
verschillende denkwijzen. 

EEN ECOMODERNISTISCH 
MANIFEST 

We hoeven ons volgens Nordhaus niet zo 
veel zorgen te maken; het gaat juist de goede 
kant op met de wereld. De mensen die anders 
beweren, zitten nog vast in het conservatieve 
doemdenken. Een paar indrukwekkend uit-
ziende grafieken laten zien dat groeiratio’s, 
globaal houtverbruik en waterverbruik de 
laatste decennia zijn gedaald. Door moder-
nisering van de maatschappij krijgen mensen 
minder kinderen. Door nieuwe technologie-
en wordt er minder hout en water verbruikt. 
Als we erin slagen deze trends te versnellen, 
kunnen we de aarde redden van haar verdoe-
menis. 
Belangrijk hierin is de ontkoppeling van de 

natuur. Het leven in de stad is hier een goed 
voorbeeld van. De mens is van platteland 
naar stad getrokken. Daar leven veel mensen 
op een klein oppervlak. Hierbij wordt onder-
steld dat vroegere gemeenschappen een veel 
grotere impact hadden op het land, en door 
de modernisering en de shift naar de stad is 
de mens minder afhankelijk geworden van 
de natuur. Dat is beter voor de mens zelf en 
zal uiteindelijk ook beter zijn voor de natuur. 
“De mens werkt toch liever in de fabriek dan 
te moeten ploeteren op het land”, zo stelt de 
ecomodernist.
Ook intensievere landbouw zorgt voor effi-
ciënter gebruik van land en arbeid. De rest 
van de ruimte kunnen we vervolgens overla-
ten aan de natuur. We steunen als mensheid 
namelijk te veel op ecosystemen. “Hoe meer 
we afhangen van de natuur voor ons eigen 
welzijn, hoe meer we de natuur gebruiken en 
hoe minder ruimte er overblijft voor ecosys-
temen en voor diersoorten om gewoonweg te 
‘zijn’.” 
Verder is modernisering van de energie vol-
gens het manifest een essentiële vereiste voor 
de menselijke ontwikkeling. Hiermee be-
doelt men voor nu voornamelijk kernener-
gie. Deze vorm van energie is volgens hen 
een schone vorm van energie en, anders dan 
vele mensen denken, zijn de risico’s die eraan 
verbonden zijn relatief laag. “Er zijn altijd 

De planeet mag dan steunen en kreunen, in harmonie met de natuur 
leven is voor de primitieven. Ontkoppeling van menselijk welzijn en 
milieu-impact is de oplossing volgens een nieuw soort milieuactivisten. 
Leve het Antropoceen!

DE KERN VAN ECOMODERN
EEN VERSE LADING GROENDENKERS door Suzanne Grootveld en Vanessa McClelland

cartoon door Bos Goderis

foto’s door Elias Degruyter
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gezondheidsrisico’s verbonden aan technolo-
gie, maar er zijn eigenlijk meer mensen die 
gestorven zijn door een val van een dak tij-
dens het installeren van zonnepanelen, dan 
er mensen zijn die ooit gestorven zijn aan de 
gevolgen van nucleaire ongevallen.” 
“De conclusie is dat het op dit moment het 
belangrijkste is om te kijken hoe we het 
meest efficiënt onze ruimte en energiebron-
nen gebruiken. Zo kunnen we onze impact 
op de natuur verlagen en verdere opwarming 
van de aarde tegengaan. Dat zal niet lukken 
als we gedecentraliseerd energie produceren 
en kleinschalige en lokale landbouw hoog in 
het vaandel houden, zoals de ‘groenen’ doen.”

EEN ENVIRONMENTALIST 
MANIFEST

De ecomodernisten hebben tegenstand, zo-
veel is duidelijk. Bij het binnenkomen op 
een lezing van Nordhaus en collega Linus 
Blomqvist wordt ons een pamflet, of eerder 
een uiteenzetting, aangereikt door de antago-
nisten. Volgens Nordhaus zijn deze mensen 
onder de invloed van cognitive dissidence.  “Je 
wordt groot met het geloof dat alles zwart is 
en plots zegt iemand tegen je dat sommige 
dingen wit zijn, dat klopt gewoon niet. Het 
duurt een tijdje om dat te begrijpen.”
Maar in hoeverre heeft de tegenstand ge-
lijk? Zo stellen de ecomodernen dat de mens 

zich moet loskoppelen van de verschillende 
ecosystemen die de wereld rijk is. Dat lijkt 
onmogelijk als je kijkt naar het Millennium 
Ecosystem Assessment opgesteld door de VN. 
Hierin wordt er een schatting gegeven van 
de gezondheid van ecosystemen. Er wordt 
gesteld dat de diensten die een ecosysteem 
levert aan de mens onlosmakelijk verbonden 
zijn met ons welzijn. Bijgevolg zou een los-
koppeling van de twee dus onmogelijk zijn. 
Verder hebben de ecosystemen grote markt-
waardes die we niet zomaar achterwege kun-
nen laten. 
Als je de grafieken van de MEA met de gra-
fieken van de lezing vergelijkt, valt op dat ze 
een ander beeld schetsen. De beelden ge-
bracht door de MEA zijn duidelijk minder 
rooskleurig. Het is waar dat mensen in steden 
minder kinderen hebben, maar voorlopig 
groeit het aantal mensen nog. Het is waar dat 
er minder hout nodig is sinds de mens kolen, 
gas en nucleaire energie gebruikt, maar bos-
sen en oerwouden worden nog veelvuldig ge-
kapt. Om een echte verandering te maken, is 
er een compleet nieuwe manier van denken 
nodig. Iets waar het ecomodernistisch ma-
nifest zich voor inzet, en waar ze misschien 
zelfs de eerste in zijn. Maar de vraag heerst of 
het genoeg zal zijn.

WAAR ZE HET NIET OVER 
HADDEN

Wat ecomodernisten volgens sommigen uit 
het oog verliezen is ongelijkheid en armoede. 
Als we kijken naar de ontwikkelingen in de 
geschiedenis, zien we een continue tendens: 
modernisering en ontwikkeling gaan hand in 
hand met onderontwikkeling en armoede. In 
hun manifest wordt geen rekening gehouden 
met het proces van ongelijke ontwikkeling 
en hun oplossing voor armoede is nog meer 
modernisering, hoewel velen menen dat mo-
dernisering net de oorzaak van armoede is, 
denk bijvoorbeeld aan China en India.
Het manifest laat ook de vraag over inheem-
se cultuur, spiritualiteit en praktijken onbe-
antwoord. Het lijkt erop dat ecomodernisten 
inheemse volkeren en volkeren die werken 
op pre-industriële wijze zien als achterge-
stelde bevolkingsgroepen die moeten bevrijd 
worden van het juk van de landbouw. Tech-
nologie en vernieuwing zouden ook hier de 
oplossing moeten zijn. De vraag stelt zich 
echter in hoeverre technologie kan worden 
opgedrongen aan een bevolking die het niet 
wil. In februari van dit jaar verscheen een 
rapport van Friends of the Earth Internatio-
nal — een netwerk van milieuorganisaties 
uit 74 verschillende landen — waaruit bleek 
dat Monsanto geprobeerd heeft om zaad van 
genetisch gemodificeerde gewassen op te leg-
gen aan Afrikaanse boeren en consumenten. 
Volgens dit rapport zou Monsanto een grote 
invloed uitoefenen op regelgeving met be-
trekking tot bioveiligheid in verschillende 
Afrikaanse landen. In Zuid-Afrika wordt er 
al zestien jaar gewerkt met ggo-gewassen, 
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en toch blijkt er geen merkbaar positieve 
invloed te zijn op het voedseltekort. Volgens 
Haidee Swanby van de African Centre for 
Biosafety bewijst dit dat ggo-gewassen enkel 
een economisch voordeel kunnen opleveren 
voor een klein aantal kapitaalkrachtige boe-
ren, en dat de kleinere boeren onvoldoende 
middelen hebben om dergelijke dure gewas-
sen met de nodige pesticiden en meststoffen 
te onderhouden.

FANTASIE EN UTOPIE
Ook Nordhaus kan niet ontkennen dat het 
moeilijk zal worden om de non-believers te 
overtuigen dat kernenergie en ggo’s de op-
lossing zijn voor de klimaatsverandering. 
Volgens Nordhaus komt dit scepticisme gro-
tendeels door angst en verveling. “Mensen 
vandaag halen geen voldoening meer uit het 
dagdagelijkse leven. Ze staan op, zitten de 
hele dag voor hun computerscherm en heb-
ben niet het gevoel dat ze een aantoonbaar 
verschil hebben gemaakt in de wereld. Men-
sen beginnen dan te fantaseren over een uto-
pische wereld waar je hard moet werken om 
je eten te produceren zoals in de ‘goeie ouwe 
tijd’. Het zijn echter fantasieën van mensen 

die nooit op deze manier hebben moeten 
overleven. Er zijn geen echte vijanden meer 
in onze maatschappij en daarom creëren we 
er nieuwe zoals Monsanto.” .Het manifest laat 
ook de vraag over inheemse cultuur, spiritu-
aliteit en praktijken onbeantwoord. Het lijkt 
erop dat ecomodernisten inheemse volkeren 
en volkeren die werken op pre-industriële 
wijze zien als achtergestelde bevolkings-
groepen die moeten bevrijd worden van het 
juk van de landbouw. Technologie en ver-
nieuwing zou ook hier de oplossing moeten 
zijn. De vraag stelt zich echter in hoeverre 
technologie kan worden opgelegd aan een 
bevolking die het niet wilt. In februari van 
dit jaar verscheen een rapport van Friends 
of the Earth International – een netwerk 
van milieuorganisaties uit 74 verschillende 
landen – waaruit bleek dat Monsanto gepro-
beerd heeft om zaad van genetisch gemodifi-
ceerde gewassen op te leggen aan Afrikaanse 
boeren en consumenten. Volgens dit rapport 
zou Monsanto een grote invloed uitoefenen 
op regelgeving met betrekking tot biovei-
ligheid in verschillende Afrikaanse landen. 
In Zuid-Afrika wordt er reeds zestien jaar 
gewerkt met ggo-gewassen en toch blijkt 
er geen merkbaar positieve invloed te zijn 
op het voedseltekort daar. Volgens Haidee 
Swanby van de African Center for Biosa-
fety bewijst dit dat ggo-gewassen enkel een 
economisch voordeel kunnen opleveren voor 
een klein aantal kapitaalkrachtige boeren en 
hebben de kleinere boeren onvoldoende 
middelen om dergelijke dure gewassen met 
de nodige pesticiden en meststoffen te on-
derhouden.

“Born to be alive!”
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CULTUURAGENDA

BENEFIETCONCERT – FLIP KOWLIER & GUESTS COMEDY NIGHT

BROKEN WATERDRAWING - THE BOTTOM LINE

CONCERT Op woensdag 7 oktober trommelt Flip Kowlier omstreeks 
20u15 Gabriel Ríos, Raymond van het Groenewoud, Daan, Isolde, 
Brihang, Tourist Lemc en Coely op om samen op te treden in de Han-
delsbeurs aan de Kouter. De prijs voor dit alles bedraagt €18 euro, maar 
u steunt er dan ook het goede doel mee. De avond is namelijk een be-
nefiet om Vluchtelingenwerk v.z.w. te steunen. Alsof u nog niet genoeg 
van de vluchtelingencrisis had gehoord. Toon nogmaals uw gigantisch 
grote hart en zet uw oorkleppen open voor toch wel enkele van Vlaan-
derens en Brussels betere muzikanten. Hitjes gegarandeerd.

COMEDY Donderdag 15 oktober maakt de elite van Humo’s Comedy 
Cup wat tijd voor u vrij. Het zijn Lukas Lelie, Kamal Kharmach en 
Sander VDV die worden herenigd, enkel en alleen voor uw plezier. 
Lelie was de man die eind vorig jaar de strijd der hilariteit won van 
Kharmach. Maar humor is een kwestie van smaak, dus kom vooral zelf 
oordelen. Vanaf 20u00 mag u die avond lachen, en dat in café Chapter 
One, nabij het Sint-Pietersstation. Een ticket kost op de avond zelf €7, 
in voorverkoop €6. 

EXPO Een vorm van kunst die vaak als eenvoudig wordt bestempeld 
hoeft zeker niet altijd minder krachtig te zijn dan al die nieuwighe-
den. In het S.M.A.K. vindt daarom vanaf 10 oktober tot 31 januari The 
Bottom Line plaats. Het is een tentoonstelling die tracht te tonen wat 
tekenen vandaag de dag nog betekent binnen de actuele kunst. Con-
creet gaat het om de meesterwerken van om en bij de 50 internationale 
kunstenaars. Tot en met 25 jaar betaalt u €2 euro voor toegang, daarna 
wordt het €12. 

CONCERT Bands een label geven is niet altijd even eenvoudig, maar 
als het dan toch echt moet: iets met grunge en punk. En dus nog wat 
andere dingen. Broken Water is niet zo bekend bij het grote publiek, 
maar deze Amerikanen zijn wel al enige tijd bezig met het maken van 
muziek. Zo werkten ze ondertussen ook al samen met producers van 
onder andere Nirvana en Soundgarden, we zeggen het maar. Als u ze 
live wilt zien in uw eigen vertrouwde habitat: het gitaartrio brengt hun 
muziek op zaterdag 10 oktober naar de Kinky Star op de Vlasmarkt. 
Rond 21u30 beginnen ze eraan, en voor u doen ze ’t helemaal gratis.

Woensdag 7 oktober, Handelsbeurs

10 oktober - 31 januari, S.M.A.K.

Donderdag 15 oktober, Chapter One

Zaterdag 10 oktober, Kinky Star

door Loïs Savat
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GROENTJES UIT GENT
door Liz Dvorkina

Penelope, een enthousiast meisje, een ob-
servator – haar leven is soms een imaginai-
re safarietocht, waarbij ze vanop een veilige 
afstand alles gaat observeren en ontdekken. 
Zo beschrijft ze zichzelf. Daarnaast is ze 
verliefd op de zee en haar walvissen. 

PENELO.PE

Haar dagelijkse (professionele) planning vult 
ze voornamelijk in met illustratiewerk en 
haar job in de drukkerij.
“Mijn oma ging onlangs eens door alle 
oude foto’s snuisteren en het viel haar op 
dat ik op veel foto’s aan het tekenen of 
schilderen was. Was ik niet aan het teke-
nen, dan verklapte mijn gekleurde linker-
handpalm wel mijn activiteit van de dag. 
 Ook zag ik mijn mama vaak schilderen, en ik 
vond het toen ook zo geweldig als ik eens met 
haar ‘verf voor grote mensen’ mocht schilde-
ren op een ‘écht’ doek. En in mijn cursussen 
van de lagere- en middelbare graad kan je in 
ieder geval in alle kantlijnen en binnenkan-
ten van ringmappen tekeningen terugvin-
den.”

De belangrijkste les die Penelope geleerd 
heeft gedurende haar studies kwam van 
haar promotor tijdens haar masterjaar, Ste-
ve Michiels. “Hij leerde me op zijn manier 
mijn onzekerheden en angsten te aanvaar-
den – mijn gom niet meer te gebruiken 
om alle gebreken weg te gommen, maar 
deze als tekeninstrument te integreren. 
 Durven loslaten. Een leerproces dat tot op 
de dag van vandaag nog steeds een groot deel 
van mijn werk en dagelijkse leven typeert.”
Over werken: “Ik combineer het freelancen 
met een parttimejob in Creacopy, een druk-
kerij in Kortrijk die digitaal drukwerk levert. 
 Enkele dagen per week vertoef ik tus-
sen het papier, en telkens is het weer 
een dag vol nieuwe uitdagingen, gevuld 
met deadlines, ontwerpen van geboorte-
kaartjes, menukaarten, trouwkaarten ...  
Een combo die alles dynamisch houdt en 
ook wel een meerwaarde biedt voor mij als 

freelancer. Je zou het de technische kant 
van het illustratiewerk kunnen noemen. 
 Sowieso ben ik iemand die houdt van veel 
impulsen (al word ik daar vaak een warhoofd 
door – tot grote ergernis van vrienden en col-
lega’s). Dus hoe meer ik kan afwisselen tus-
sen verschillende projecten, hoe liever.”
“Hét project waaraan ik mocht meewerken is 
ongetwijfeld de ‘Makers’ campagne van Lee 
Cooper. De campagne zette elk seizoen twee 
jonge ontwerpers in de schijnwerpers: 

Omdat dat de laatste ‘The Makers’ cam-
pagne was die Lee Cooper zou doen, 
was er extra veel media-aandacht. 
 Een fotoshoot meemaken, het shooten 
van een reclamefilmpje, en jezelf als illus-
trator op tv zien verschijnen. Ik kan het 
nog steeds niet helemaal vatten, denk ik, 
maar ik heb er ongelooflijk van genoten. 
 Voor de campagne mocht ik een eigen to-
tebag ontwerpen, de ultieme kans om Oscar 
de walvis even in the spotlight te zetten, toch?  
Een ferme ervaring met een geniaal energiek 
team!”
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MAY THE FACTS BE 
WITH YOU 25 JAAR F.A.C.T.S.

De gouden bikini van prinses Leia. Een eenvoudig doel. Een moei-
lijke taak. Lang leek het erop dat het bij een ijdele wensdroom zou 
blijven. De vijfentwintigste verjaardag van de bekendste sciencefic-
tionkermis van het land bood nieuwe hoop. 

door Wouter De Rycke & Olivier Vander Bauwede

Een huiskamer ergens in het landelijke 
Vlaanderen van de late jaren negentig. Daar-
binnen een flikkerend televisiescherm. Een 
desolaat landschap. Twee zonnen branden 
ongenadig neer op de schier oneindige zand-
vlakte die aan de horizon langzaam verglijdt 
in een rotsachtig berglandschap. Plots ver-
schijnt er een luchtschip over de heuvelrug. 
Niet zomaar een luchtschip. Het persoonlijke 
cruiseschip van de vermaarde misdaadbaas 
Jabba the Hutt. We zoomen in. Aan boord 
is het een drukte van jewelste. Premiejagers 
drinken zich zat. Robots piepen met dienbor-
den op hun deksel. Enkele twi’lekdanseresjes 
zwaaien verleidelijk met hun groene kop-
staarten. Helemaal bovenaan troont Jabba 
goedkeurend boven de massa. Zeer schoon 
allemaal. Camera pan. En dan zien we het. 
De prinses. De rebellenleidster. Gevangen-
genomen. Weerloos. Blank. En wat heeft ze 
aan. Een kledingstuk van de zuiverste ruwe 
schoonheid. Iets wat de esthetiek overstijgt. 
Een bikini. Neen. Een gouden bikini. Slik. 
Plots was de puberteit daar. 

OP QUEESTE
Fast forward naar september 2015. De be-
kende sciencefiction-, fantasy-, comic- en 
animebeurs van Gent en omstreken viert 
haar vijfentwintigste verjaardag. Meer dan 
vijftigduizend nieuwsgierigen zakken over 
twee dagen tijd af naar F.AC.T.S in de ex-
pohallen bij de Ikea. Meer dan een derde 
daarvan komt in de hoedanigheid van Spi-
derman, Wonderwoman, Chewbacca of met 
zijn zelfgemaakte R2-D2. Op zoek naar ka-
meraadschap en verwante zielen. Of in een 
van de vele standjes op zoek naar het laatste 
poppetje van Han Solo in sneeuwpak op de 

ijsplaneet Hoth dat ontbreekt in de collectie. 
Want standjes zijn er. En wel in grote getale. 
F.A.C.T.S is dan ook begonnen als een han-
delsbeurs voor professionelen die geleidelijk 
aan is uitgegroeid tot het uitgebreide geekfes-
tijn dat we vandaag kennen. Naast een dui-
zelingwekkende hoeveelheid aan de obligate 
merchandising in voormelde standjes. Zeven 
zalen vol standjes. Daar moet toch wel één 
gouden slavinnenbikini van prinses Leia uit 
de beginscènes van Star Wars Episode VI: 
Return of the Jedi te vinden zijn. De jeugd-
droom die altijd is blijven hangen. Naast een 
lief hebben dan. Een Facebook bericht naar 
een kompaan later — “Dus dat is gratis met 
zo’n persticket?” — kon de queeste beginnen. 

OPEL KADETT
Twaalf uur ’s middags. De parking bij de Ikea. 
Een predator uit de film Predator worstelt met 
zijn hagedissenbenen in het zijportiek van 
zijn blauwe Opel Kadett. Aan de fonteinen 
voor de ingang glimlacht een kleine Japanse 

“Kijk mama!”

cartoon door Bos Goderis
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Lolita koket naar de lens van een veertigja-
rige kale man. Eenmaal binnen passeren we 
de ticketrij voor de cosplaymensen die met 
korting binnen mogen. Spiderman wacht 
netjes in de rij naast the Joker, twee Links 
uit Zelda en een kerel met een gele pacman 
die aan een draad achter hem hangt. De hal 
zelf is overweldigend. Elke mogelijke popcul-
turele referentie van de afgelopen vijftig jaar 
wandelt rond of wordt voor een zacht prijsje 
verkocht als actiefiguur, strip, poster of boek. 
Eén standje verkoopt lenzen om je pupillen 
mee te veranderen van bruin of blauw naar 
iets exotischer als alien nation, blizzard, of 
tremor. Honderdnegentien euro voor een 
volledige set. Achterin zit een ineengezakte 
verkoper met kattenogen voor zich uit te sta-
ren. Een ouder steampunk-echtpaar flaneert 
statig door de gangen voorbij een kraam dat 
zwaarden verkoopt. 85 euro voor een groot 
samoeraizwaard. Poison Ivy mompelt iets 
over kleine pietjes. Iets verderop monstert 
een Spiderman met bierbuik een buste van 
een zombie Luftwaffepiloot. 135 euro. Spidey 
hangt links. Geen bikini te bespeuren. Im-
pressie van metgezel: “Veel plastieken brol, 
veel lelijke wijven, Misty is geen misse.”

RWHAARWROWO 
Dan maar de Q&A-sessies opzoeken. We 
zijn net te laat voor John Rhys-Davies a.k.a 
de dwerg Gimli, maar doc Emmet Brown uit 
Back to the Future en de man achter Chew-

bacca bleken nog binnen de mogelijkheden 
te liggen. Christopher Lloyd blijkt een on-
derhoudend spreker te zijn, ook al weet hij 
niet meer precies in welke films hij heeft 
gespeeld. Peter Mayhew, gevraagd naar zijn 
favoriete Chewie quote, bleek gevat: “Rwaah-
rararrouow!”. Iets waar we helaas alleen heb-
ben van mogen genieten — “Fuck uwen Sky 
Wars. Ik ga om een selfie met Catwoman.” 
Zowel Lloyd als Mayhew wisten helaas geen 
raad over een eventuele bikini. 
Dan maar opnieuw op de dool, maar niets 
bracht baat. Een stormtrooper in onesie keek 
te treurig naar zijn collega in fancy plastie-
ken pak die al iets te lang met prinses Belle 
aan het praten was, om daar te informeren 
naar metalen badgoed. Een laatste wanhopig 
bezoek aan Little Japan wist enkel een gevoel 
van niet nader te omschrijven tristesse en 
bijhorende opwinding op te wekken. “Fan-
tastisch hoe de erotische fantasieën van de 
vijftigjarige Japanse stripuitgever met exces-
sieve buik en een spichtige vrouw overgeno-
men worden door onzekere blanke meisjes”, 
zou de metgezel kunnen hebben gemompeld, 
maar hij was nogal afgeleid door een blonde 
Marilyn Monroe met waaierende jurk dus 
het kon ook iets anders geweest zijn. Helaas 
geen Leia in bikini. Het doet er niet toe. Mor-
gen komen de beide zonnen opnieuw op, 
roeien we harder, sneller, om eeuwig terug te 
drijven in het verleden. 
De Jedi leeft voort.
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tie. Wie daarentegen onvoorbereid bij Wag-
ner binnenvalt, dreigt achter te blijven met 
een muzikale indigestie.
 

JA MAAR, WAT MOET DAT 
KOSTEN?

Opera en ballet hebben de naam peperduur 
te zijn. Gemiddeld kost een kaartje (zonder 
reductie) zo’n €53. Daarvoor verkeert u wel 
enkele uren in hogere sferen. Om datzelfde 
effect met hallucinogenen te bereiken, moet 
u aanzienlijk dieper in de buidel tasten. De 
ticketverkoop dekt trouwens maar een fractie 
van de werkelijke kosten van een productie: 
het leeuwendeel komt van subsidies. U gaat 
dus eigenlijk op kosten van mama en papa 
naar de opera. Toch zijn er enkele manieren 
om een gekruide rekening te omzeilen: wie 
jonger is dan 26 kan de dag van de voorstel-
ling onverkochte tickets scoren voor am-
per €10, zelfs voor de beste plaatsen. Vanaf 
drie voorstellingen is het interessant om een 
abonnement te overwegen, de korting kan 
oplopen tot 70%. Een avondje opera is dus 
niet duurder dan een concert in Sportpaleis 
of een dagje Cactusfestival. De bewonderen-
de blikken van het onderwerp van uw fanta-
sieën krijgt u er gratis bij. 

JA MAAR, IN KINEPOLIS 
KUN JE TOCH OOK BALLET 
EN OPERAOPVOERINGEN 
ZIEN OP GROOT SCHERM?

Goed, dat kost inderdaad een pak minder 
centen. Maar opera of ballet zien terwijl je 
popcorn schranst in de cinema is zoals mas-
turberen op porno: enigszins bevredigend, 
tot je het echte werk leert kennen. .
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door Lieselot Le Comte & Laura Massa

Daar, onder die diamanten luchter daalt 
het licht neer als sterrenstof, zo mogelijk 
nog feeërieker dan de ranke godinnen die 
over het podium zweven. De muziek lijkt 
alles te verzwelgen en dreigt u kopje-onder 
te duwen in de zware diepten van uw ziel. 
U siddert. U beeft. U huilt. U geniet. Een 
opera- of balletervaring is als een orgasme: 
uitleggen wat er zo goed aan is, lukt niet. 
U moet het zelf ervaren. En net zoals een 
geslaagde eerste keer wel wat voorlichting 
kan gebruiken, gidsen wij u graag door de 
wondere schouwburgwereld. 

JA MAAR, IK WEET NIET 
WAAR TE BEGINNEN?

Opera Ballet Vlaanderen is uw beste kans 
in Gent om kwalitatieve producties van ei-
gen bodem te vinden. Andere zalen zoals 
het Capitool programmeren ook geregeld 
balletopvoeringen, vaak van buitenland-
se gezelschappen, maar het schitterende 
operagebouw op de Kouter biedt toch nog 
net dat tikkeltje meer: monumentale luch-
ters, zacht en proper pluche en overdadi-
ge ornamenten die menig kunsthistoricus 
doen zwijmelen. 
Afgelopen voorjaar ontstond wat com-
motie rond de aanstelling van Sidi Larbi 

Cherkaoui: hoewel de man een internatio-
naal gevierde choreograaf is, heeft hij geen 
klassieke balletachtergrond. Dat Opera Ballet 
Vlaanderen koos voor iemand met een ande-
re achtergrond, wijst misschien op de wil om 
een frisse wind te doen waaien, de hetze rond 
die keuze is eerder een teken van de conser-
vatieve smaak van het publiek. Het program-
ma voor dit jaar is nog grotendeels vastgelegd 
door zijn voorganger, het is dus wachten op 
het volgende seizoen voor eventuele grote 
wijzigingen.

JA MAAR, WAT MOET IK 
KIEZEN?

Het huis haalde voor seizoen 2015-2016 
Willem Elsschot van onder het stof: “Maar 
doodslaan deed hij niet, want tussen droom 
en daad, staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren.” Dit prachtige stukje proza leverde 
de inspiratie voor het overkoepelende thema 
van de opera- en balletproducties: tussen 
droom en daad, de plaats waar de personages 
tussen zweven. Net zoals de ene film al mak-
kelijker te verteren valt dan de andere, is ook 
de ene voorstelling al toegankelijker dan de 
andere. Met klassiekers als Doornroosje of de 
Notenkraker zit u natuurlijke altijd goed. Wie 
een trauma opliep van de Barbieballetfilms 
van kleine zus (of broer): een live-opvoering 
valt daarbij in het niets. Voor wie plaatsver-
vangende pijn voelt bij het zien van pointes 
en ballenknellende maillots is de productie 
Van Manen/Cherkaoui: twee topchoreogra-
fen én muziek van de Finse componist Arvo 
Pärt. Niet voor doetjes, maar ongetwijfeld 
memorabel. Bij de opera’s is het overbekende 
La Bohème van Puccini een goede introduc-

EEN HANDLEIDING OPERA EN 
BALLET VOOR BEGINNENDE MIN-
NAARS. Nu u reeds het achttiende levens-
jaar voorbij bent, groeit langzaam het besef 
dat het tijd wordt uw culturele bagage wat 
aan te dikken. TMF en MTV zijn goed voor 
goedkope vluchten met Ryanair, maar uit-
eindelijk willen we toch allemaal business-
class vliegen. 

HAUTE CULTURE
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1. U leest het programmaboekje niét. U 
staart veelvuldig door uw vergulde operaver-
rekijker en verzucht dat “de cast toch niet is 
zoals vorig jaar”. Voorts neemt u een riante 
slok van uw nachtwinkelwijn. 

2. Maak u geen zorgen over het geld dat 
u hier opdoet. U ging anders sowieso op café.

3. In de handen klappen gebeurt alleen 
bij de aantrede van de dirigent en op het ein-
de van het stuk. U houdt uw handen 45° op 
elkaar, om niet het maximale volume uit uw 
decadente ziel te klappen. Het velours van 
uw elegante handschoen dempt sowieso ook 
al het meest oprechte enthousiasme. U kan 
naar een Frans of Italiaans gezelschap iets 
roepen als ‘bravo’ of ‘bis’. Als u echt van de 
voorstelling genoten hebt, doet u niets. U 
bent geen fucking hond.

Opera-etiquette voor wie rijk, 
rap lastig en aantrekkelijk is.

HAUTE COUTURE

4. U gaat volledig in het zwart. Andere 
kleuren voor een opera-avond bestaan niet. 
U bent overdressed, maar voelt zich de cour-
tisane van de bariton. Aan de ingang vertelt 
u uw metgezel dat u even naar het sanitair 
gaat. U komt terug met marsalaroden lippen-
stift op. 
Als u van het mannelijk geslacht bent, bent u 
homoseksueel. Herlees punt 4 volledig.

5. U staat niet op te midden van een 
voorstelling, tenzij u de golf aan oogrollen wil 
trotseren die u verzuchtend zullen laten pas-
seren. C’est du jamais vu. U bent zelf veront-
waardigd als er een deerne blijft hangen aan 
uw nylonkousen.

6. U maakt geen snapchats of Insta-
gramfoto’s. Selfies zijn zo 2014. Nog beter: nu 
u toch elk weekend in hogere sociale kringen 
vertoeft, kunt u net zo goed Facebook en 
Twitter buiten bonjouren. Dat is toch maar 
opium voor het volk. 

 .
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FILM FEST GENT
EEN PREVIEW

Het is weer die tijd van het jaar. Filmfana-
ten leggen hun coltrui klaar, zetten hun 
meest pretentieuze gezicht op en trekken 
met hun thermos koffie en een lichte ro-
kershoest naar de cinemazalen. U raadt 
het, tijd voor Film Fest Gent.

door Nicolas Van Laere & Suzanne Grootveld

Van 13 tot 24 oktober vindt het 42ste Film 
Fest Gent plaats. Dit jaar wordt de focus ge-
legd op Britse films — verwacht dus maar 
veel Game of Thrones-acteurs. De openings-
film is er echter eentje van eigen kweek. 
D’Ardennen, de eerste langspeelfilm van de 
bejubelde regisseur Robin Pront, is een 
ruw drama over criminaliteit en bedrog met 
Veerle Baetens — blijkbaar de enige actrice 
in heel België — als gegeerde babe en Kevin 
Janssens en Jeroen Perceval als criminele 
broers. En oh ja, het speelt zich af in Antwer-
pen — de titel kon volgens ons beter.

DE COMPETITIE
Er werden dertien films geselecteerd die door 
de vijfkoppige jury, met Sir Alan Parker als 
voorzitter, beoordeeld zullen worden. Actu-
eel is een van de geselecteerde films zeker. Ba-
bai, het debuut van Visar Morina, kaart het 
migratieprobleem aan op een aangrijpende 
manier. Het werd dan ook de grote winnaar 
op het Filmfest in München. Nog eentje om 
naar uit te kijken is het absurde The Lobster, 
een satirische aanklacht op de Tinder-gene-
ratie met Colin Farrell in de hoofdrol. 

THE BRITS
Op deze UK-editie van Film Fest zal u de in-
tro van Game of Thrones niet uit het hoofd 
krijgen, want acteurs als Kit Harrington/
Jon Snow, Aidan Gillen/Littlefinger en Mai-
sie Williams/Arya Stark zullen allemaal op 
groot scherm te zien zijn in de respectieve-
lijke films Spooks: The Greater Good, Still en 
The Falling. Ook Russell Brand maakt ver-
rassend genoeg een verschijning in The Em-
peror’s New Clothes, een documentaire van 
Michael Winterbottom over de toenemende 
ongelijkheid sinds de financiële crisis.

DE MUZIEK
Ook de 15de editie van de World Soundtrack 
Awards vindt plaats op Film Fest Gent. Zo 
verwelkomen ze Alan Silvestri, de man ach-
ter de muziek van ‘Back To The Future’ (ook 
te zien op het Film Fest) en ‘Forrest Gump’, 
en Patrick Doyle, die een ‘Lifetime Achieve-
ment Award’ in ontvangst zal nemen. De ce-
remonie en het concert vinden plaats op 24 
oktober.
Op 22 oktober zal ook in thema van het Film 
Fest het concert ‘Great British Film Music’ 
van het Brussels Philharmonic, onder leiding 
van Dirk Brossé te zien zijn. Ik trek alvast 
mijn coltrui aan. 
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FILM

BOEK
door Laura Massa

De inmiddels gehypete debuutbundel van 
Frederik Willem Daem laat zich typeren 
rond onthechting, identiteit en lichtheid. Fil-
mische scènes waarin personages ‘Teddy’ en 
‘Tracy’ heten worden afgewisseld met auto-
biografische flarden van het Parijse stadsle-
ven: relatietwijfels, duivenlijken, de verwach-
tingen van de volwassenenwereld. Enfin, het 
betere dagboekwerk in dialoogvorm. Daem 
loodst ons met gedetailleerde beschrijvingen 
en grillige, introspectieve bedenkingen door 
de nachtclubs, misvieringen en meer volatiel 
vertier.  
Verwachtingen: vlot lezen (check), effectief 
‘kort’ zijn (check) en ergens een onverwach-
te wending vertonen. Dat laatste komt zeker 
aan bod: geïntegreerde Franstalige dialogen 
– een restant van Daems filmopleiding, tus-

sentaalgebruik – wat overigens absoluut not 
done is in de Vlaamse literatuurwereld want 
‘geveinsd’ – doen af en toe de wenkbrauwen 
fronsen. Vooral omdat naast de cheape inti-
miteit ge u ineens afvraagt of ge toch niet een 
pretentieus filmscenario aan het lezen zijt. 
Die niet zo weloverwogen keuzes terzijde. 
Daem wringt zich niet in ongemakkelijke 
bochten. Hij kronkelt wat rond, doet zich 
voor als de gewiekste underdog met bijvoor-
beeld een katern die ‘werktitel’ heet, post-
modernistische doorhalingen, romantische 
ironie quoi. Daarnaast staat er tegenover elke 
knap uitgewerkte introspectie een lege zin 
à la “de laatste dagen zijn een achtbaan ge-
weest”. Had ik het woord fake al in de mond 
genomen? Oordeelt u vooral zelf.

door Elena De Bacquer

Dit muzikale sprookje (letterlijk, aangezien 
het geïnspireerd is op De nieuwe kleren van 
de keizer) is een ode aan iedereen die al eens 
een tomaat in het gezicht van de waarheid 
heeft willen gooien. De adellijke dame Mar-
guerite klinkt zo vals als een in doodstrijd 
verwikkeld knaagdier, wat best wel vervelend 
is als je leeft voor operamuziek en je je vol-
ledig geeft in récitals, fotoshoots en kostuum-
verzamelingen. In het Frankrijk van de jaren 
twintig heeft iedereen in haar omgeving wel 
zijn motieven om de waarheid angstval-
lig voor haar verborgen te houden: lafheid, 
medeleven, opportunisme, hypocrisie of ge-
woonweg wreedheid. Haar man, die zich al 
lang schaamt voor zijn megalomane vrouw, 
wordt geconfronteerd met zijn grootste 

angst: Marguerite wil een concert geven voor 
een echt publiek.
Van een tot tranen toe bewogen operazaal tot 
een café dat na een opzwepende dadaïstische 
opvoering kort en klein geslagen wordt (zo-
als het hoort) blijft de vertelling niet alleen 
aandoenlijk, maar ook onzinnig tot op het 
fascinerende af. Catherine Frot zet als geen 
ander een tragische heldin neer die fijn ba-
lanceert op de lijn van realiteit en waan zon-
der aan geloofwaardigheid in te boeten. Ze 
zingt vreselijk – en het kan ons niets schelen. 
Het is een ware opdracht om in zo’n mate van 
zelfbedrog geen onweerstaanbare charme te-
rug te vinden. Misschien heeft de film, net als 
de dame in kwestie, “pas besoin d’une critique 
mais d’une poème.”
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MUZIEK

FILM
Als bij het lezen van bovenstaande titel geen 
lichtje gaat branden, is het voor u misschien 
niet de beste keuze om er uw hardverdiende 
centen en toch wel een dikke twee uur van 
uw kostbare studententijd aan te spenderen. 
Indien het licht dat net kwam opsteken u 
even volledig heeft verblind: voel u volledig 
vrij om de opkomst, glorietijd en val van uw 
favoriete Niggaz Wit Attitudes te aanschou-
wen. Een film over de strijd die Eazy-E, Dr. 
Dre, Ice Cube, MC Ren en DJ Yella voerden 
om hun ongecensureerde hiphop aan Comp-
ton, en later ook de wereld die daar buiten 
ligt, te laten horen. Die strijd werd er meer 
dan eens één tussen rappers en openbare or-
dediensten. Corey Hawkins was de man die 
op de set naar de naam Dre ging luisteren, 
Jason Mitchell transformeerde even in Ea-

zy-E en ene O’Shea Jackson Jr. kreeg de rol 
van Ice Cube, niet de meest verkeerde beslis-
sing aangezien het z’n bloedeigen zoon is. Al 
dat acteren gebeurde onder het alziend oog 
van regisseur F. Gary Gray, bekend van o.a. 
The Negotiator. De muziek in Straight Outta 
Compton komt – hoe kan het ook anders - 
voornamelijk van het vijftal N.W.A. Gangsta 
rap dus, waarmee N.W.A. eind jaren 80 de 
hiphop van de westkust op de kaart zette. 
Naast muziek en politiegeweld komen ook 
bendes, drank (en drugs), afzetterij, bitches 
en aids aan bod. Een geheel dat goed samen-
hangt en zelfs verbazend realistisch over-
komt. In de film komt ook al een deeltje jaren 
90 voor, maar wie nog meer Snoop Dogg en 
Tupac wil, is gedoemd te wachten op de ver-
volgfilm die er naar verluidt zal komen.

door Loïs Savat

door Marie Jacobs

Elf jaar lang hebben we erop gewacht: het 
derde studioalbum van de Britse band The 
Libertines. Al hebben Pete Doherty en Carl 
Barât, beiden zowel zanger als gitarist van 
de band, in tussentijd niet stilgezeten. Alles, 
van veelvuldige arrestaties en Petes hartzeer 
om de dood van zijn vriendin Amy Wine-
house tot die keer dat Doherty zijn kat coke 
probeerde te voeren, werd uitgesmeerd in de 
tabloids. Doherty stichtte ook een nieuwe 
band. Babyshambles bleek echter een mage-
re troost voor Libertines-fans, zeker toen de 
band in 2008 Werchter cancelde omdat Do-
herty’s kat (die met het drugsverleden) moest 
bevallen … 
Maar net wanneer gokkantoren wedden-
schappen begonnen uit te schrijven over de 
datum van Doherty’s overlijden, vertrok Pete 
naar Thailand om af te kicken. Rehab, maar 
ook tijd om aan een nieuw Libertines-al-

bum te werken. Anthems for Doomed Youth, 
genoemd naar een gedicht van war poet 
Wilfred Owen, werd een pareltje. Rauwe 
garagerock van het hoogste niveau. Het is de 
eerste keer dat The Libertines ook een voor-
zichtige vorm van experiment laten horen. 
Slechts enkele nieuwe nummers passen ook 
onopgemerkt op een vorig album. Zo heeft 
Gunga Din, de eerste single van het album, 
een reggae vibe, verfrissend en bijna dans-
baar. Nieuw aan het derde album is ook dat 
het thema drugs vermeden wordt, al blijven 
de teksten zwaarmoedig en soms wat ver-
ontrustend. Dat laatste is ook typerend voor 
de veelbesproken folterpraktijken in de clip 
van Heart of the matter. De buitenlandse pers 
prees deze beelden naast ‘disturbing’, ook als 
‘very brave’. Een label dat bij uitbreiding voor 
hun hele album geldt. 

“N.W.A. is uw probleem?”
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DE LIEGENDE REPORTER
door Wouter De Rycke

FATIMA NIGHTS
EERSTE NACHT

“Neen, ge ziet het verkeerd.” Het was verras-
send koud voor september in de Gentse bin-
nenstad die avond. Ofschoon de gordijnen al 
dicht waren, wierp het venster met het gro-
te antirooksymbool een warme gloed op de 
kasseistenen tegenover het Sint-Lucas. “Ge 
moogt zo niet denken”, zei Mickey terwijl 
hij zijn saf in een leeg bierflesje aftikte. “Wat 
bedoelt ge?” “Awel, gewoon. ’t Is niet omdat 
ze in de rechten zit dat ze per definitie een 
geblondeerde kakmadam is.” “Dat heb ik he-
lemaal niet zo gezegd.” “Ge moogt de meisjes 
niet zo vlug in een hokje steken. Dat is niet 
goed. Ze hebben dat door.” “Allez zeg. Dat 
wist ik niet.” “Ik wil u alleen maar helpen, he.”
Een introspectieve stilte maakte zich van het 
reftertafeltje meester. Mickey nipte eventjes 
van zijn blonde Westmalle. “Die blonde heeft 
anders nog een strak gat.” Waldek beet het 
tipje van zijn nog iets te natte droge worst af. 
“Haar blauwe jeans is net strak genoeg waar-
door de kont er perfect uitkomt.” Pauze. “Dat 
is.” Beiden namen een teug. “Dat is.” 

TWEEDE NACHT
“Fuck he!” Licht aan haar vinger zuigend 
gooide Claudia het niet bijster goed afge-
werkte kettinkje op het tafeltje bij de toilet-
ten. Het had al de hele dag niet willen vlotten. 
Niet alleen had ze door haar webwinkeltje 
nog steeds niet haar syllabus Dramaturgie 
geopend, maar bovendien moest ze als mas-
terstudente nog eens nadenken over volgend 
jaar.
“Stress is echt de ziekte van onze tijd”, foe-

terde ze bij een warme kop vlierbloesemthee 
tegen haar vriendinnen terwijl ze haar info-
brochure Taal- en Letterkunde bovenhaalde. 

DERDE NACHT
“Rosse klootzak. Hier sé. Pats.” Mats ver-
koopt een klap aan de spelmachine waar 
zonet de rode auto de blauwe tegenstrever 
met een welgemikte bom elke hoop op zege 
heeft ontzegd. “Ah godver.” De pint van het 
nabije tafeltje wankelt vervaarlijk, wordt nog 
net op tijd opgevangen, maar niet zonder het 
betere deel van een derde op de schoot van de 
persoon op het tafeltje naast hem te morsen. 
“Sorry, juffrouw.” Interventie van de hoofdre-
dactie: “Zeg, wat is dat hier allemaal. Houd 
uw pseudoliteraire pretenties voor u zelf, 
vent. Ofwel gaat ge hier iets hardop leutigs 
schrijven, ofwel bolt ge het af. Hup hup.” 

BALLADE VAN DE SCHRIJ-
VER ZONDER MUZE

Het was een nacht. 
Hij had geen inspiratie. 
De wanhoop was nabij. 
Als daar plots een licht verscheen. 
Was het een vogel? Was het een vliegtuig? 
Was het Mega Mindy? 
Neen. 
Of ’t is te zeggen. 
Het was een muze.
Eentje met dikke pladijzen. 
En een geschoren foef. 
En alles was peis en vree in het land. 
Joepie.
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strip door Bos Goderis



LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

VOLGENDE VERGADERING: 5/10/’15

OP IEDERE FACULTEIT ZIJN STUDENTENRADEN ACTIEF OM JOUW BELANGEN TE VERDEDIGEN. DEZE KRIJ-
GEN ONDERSTEUNING VAN DE GSR EN ZIJN DE IDEALE, LAAGDREMPELIGE WEG OM JE TE ENGAGEREN ALS 
STUDENTENVERTEGENWOORDIGER.

VIND DE WEG NAAR JOUW 
STUDENTENRAAD

ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

VOLGENDE VERGADERING: 6/10/’15

WETENSCHAPPEN 

VOLGENDE VERGADERING: 20/10/’15

PSYCHOLOGIE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

VOLGENDE VERGADERING: 12/10/’15

POLITIEKE EN 
SOCIALE WETENSCHAPPEN 

VOLGENDE VERGADERING: 6/10/’15

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

VOLGENDE VERGADERING: 8/10/’15

GENEESKUNDE EN 
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

VOLGENDE VERGADERING: 13/10/’15

DIERGENEESKUNDE

VOLGENDE VERGADERING: 5/11/’15

INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN 
ARCHITECTUUR 

VOLGENDE VERGADERING: 5/10/’15

BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN 

VOLGENDE VERGADERING: 12/10/’15

RECHTSGELEERDHEID

VOLGENDE VERGADERING: 26/10/’15
ALLE INFO OP GSR.UGENT.BE


