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Weet u nog dat voorval waar wij niet over 
schreven? En wees gerust, wij waren er als 
eerste bij op die bewuste dag, net zoals we er 
vorig jaar voor het eerst bij waren toen een 
student ziek werd tijdens de doop van VRG. 
En ‘s avonds kuierde ik door de stad en hoor-
de ik enkele studenten praten en zeggen wat 
de kranten ook al zeiden, de volgende dag: 
“Gerechtelijk onderzoek na vermoedelij-
ke zelfdoding studente voor doop in Gent”, 
“Studenten schrappen doop na verdacht 
overlijden”, “Student schrappen doop na 
zelfdoding” en de ergste van al: “Studente 
bang voor ontgroening; pleegt zelfmoord”. 
Het is niet dat ik een rel wil starten zoals bij 
het overlijden van Steve Stevaert, waarin ik 
als idealistische student een preek afsteek 
gericht aan alle pers en kranten en met de 
deontologische code van de Raad voor de 
Journalistiek zwaai alsof het mijn wapen is. 
Verontschuldig mij alleszins als het toch zo 
zou (zou, zou, zou, waar zou ik dat vermoe-
delijk nog hebben kunnen gehoord?) overko-
men. Want neen, de pen is mijn wapen (gun 
mij zoveel idealisme nog), net zoals die van 
iedereen, net zoals dat van de bewuste jour-
nalisten, met hun goede en slechte kanten en 
goede en slechte dagen, zoals het voor mij 
ook een slechte dag was op 28 oktober 2015.
Ik wil allerminst de studentendoop verde-
digen en haar soms mensonterende praktij-
ken en haar vernedering en haar pintjes en 
lachjes en vriendschap achteraf. Want wat er 
ook gedacht wordt van de studentendopen, 
er wordt aan gewerkt, echt waar, maar mis-

schien niet hard genoeg, want het moet nog 
plezant blijven ook, hé? Het doet er gewoon 
niet toe wat ik denk of vind. Want als een 
ontgroening of doop verbannen wordt, dan 
vrees ik dat het in een klein kamertje zal ge-
beuren waarin er helemaal geen sociale con-
trole meer is. Niet in het Citadelpark, niet in 
de binnenstad, niet in de Overpoort. Zonder 
doopdecreet.
En misschien hebben de kranten elk jaar iets 
nodig om hun standpunt te bevestigen van 
hoe onnozel het is dat de dopen nog bestaan. 
Misschien zijn ze cynisch geworden dat ze 
een zelfdoding over zich heen laten gaan 
en dan maar de link leggen met een voor de 
hand liggend ding. Niet expliciet. Maar met 
zou, zou, zou en in hetzelfde artikel. Ver-
moedelijk is het dat ja, maar mijn onderzoek 
loopt nog. En vermoedelijk zou ik dit schrij-
ven, omdat dit op mijn lever ligt: iedereen 
werd gevraagd er toch niet over te schrijven, 
omdat het een moeilijke zaak is. Sommigen 
hebben dat dan wél gedaan, omdat er een 
licht relevant zou zou zou-verhaal aan vast 
hangt. En misschien zal ik vermoedelijk toch 
idealistisch klinken, maar: zou zelfdoding 
niet vermoedelijk gelinkt kunnen zijn aan 
depressie en aan slechts een mens zijn en 
zaken en een zak vol factoren op iemands 
schouders? Mijn onderzoek loopt nog.
Wie vragen heeft over zelfdoding, kan ano-
niem contact opnemen met de Zelfmoordlijn 
op het gratis nummer 1813 of op www.zelf-
moord1813.be.

gaat in de mist
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KORT

door Nicolas Van Laere

Bart was een rups. Kruipend, zich wur-
mend over de grond. Bart was een rups, 
maar hij had geen rupsenvriendjes. Was hij 
niet mooi genoeg? Was hij niet leuk genoeg? 
Wat deed hij fout? Bart wou niet meer alleen 
zijn. Daarom besloot Bart naar de Karaoke 
(Gentse Farma Kring, Twitch, 17 novem-
ber) te gaan. En oh, wat voelde Bart zich 
thuis! Luidkeels Madonna schreeuwen in 
de microfoon. Iedereen die hem aanmoedig-
de. Wat een avond. Hij had zo veel nieuwe 
vriendjes gemaakt. Eentje ervan, Arno, was 
zelfs een vlinder! Bart droomde er altijd van 
een vlinder te ontmoeten. Zo kleurrijk, zo 
elegant. Hij wenste zelf ook zo mooi te zijn. 
Arno had hem uitgenodigd voor een ander 
feestje: SPUNK (Verkeerd Geparkeerd, 
Balzaal Vooruit, 20 november). Hij zei dat 
daar heel veel vlinders gingen zijn. Allemaal 
dansende en zwetende vlinders die tegen zijn 
lichaam zouden schuren. Hij werd er op-
gewonden van. De avond zelf was alles wat 
hij ervan verwachtte. Overal vlinders, in het 
grootste scala van kleuren. Bart kon zijn ogen 
niet geloven. Maar de pret werd al snel be-
dorven wanneer een vlinder hem probeerde 
te verleiden. “Ik ben geen vuile vlinderfiel!” 
schreeuwde Bart uit, en hij kroop zo snel mo-
gelijk weg, zijn tranen verbergend. 
Niemand hoorde hierna nog van Bart. Arno 
maakte zich zorgen en besloot hem op te zoe-
ken. Maar hij was nergens te bespeuren.

Plots hoorde Arno een gekraak. Hij keek 
boven zich en zag een cocon hangen. Een 
prachtige vlinder kwam naar buiten. Slechts 
wanneer Arno hem van dichterbij kon bekij-
ken, zag hij dat het niemand anders dan Bart 
was. “Bart, wat zie je er geweldig uit!” Bart 
keek even verward, maar wanneer hij zijn re-
flectie in een plas water zag, begreep hij wat 
er gebeurd was. Hij was eindelijk die vlinder 
die hij vanbinnen altijd al was. “Ga je mee 
naar de Schaatsfuif (Vlaamse Geneeskun-
dige Kring, Kristallijn, 25 november)?” En 
of hij meeging. Bart schaatste de hele avond 
lang met Arno. Hij had zich nog nooit zo 
elegant gevoeld. En ook Arno was onder de 
indruk. Ze vlogen geïntoxiceerd en verliefd 
samen naar het kot van Arno. De volgende 
ochtend wouden ze de wereld verbeteren. Ze 
hadden gehoord over Bloedserieus (Vlaam-
se Levenstechnische Kring, UFO, 16 no-
vember) en dachten dat bloed geven wel 
nobel was. Eens gearriveerd, kregen ze nogal 
choquerend nieuws te horen. “Vlinders mo-
gen geen bloed geven, want vlinders hebben 
meer risico op bepaalde vieze vlinderziektes.” 
Dit terwijl Bart en Arno altijd een vlinder-
condoom gedragen hebben. En dit terwijl ze 
alle bloedstaaltjes toch controleren op vlin-
derziektes. Vlinderfobie zit ingebakken in 
de maatschappij. Hou je ogen open. Bestrijd 
vlinderfobie. #staywoke #barno4ever.

cartoon door Simon Reynaert
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ON THE ORIGIN OF

- Het Gentse tramnetwerk -
door Adel MouchallehGod mag dan misschien alwetend zijn, de 

gemiddelde student blijft onwetend over 
zijn eigen vierkante meter. Omdat God tot 
op heden weigerde die kennis met ons te 
delen, doen wij dat in zijn plaats. Vandaag: 
het Gentse tramnetwerk.

 De tram. Voor velen hét beste vervoersmid-
del in tijden van files en werkzaamheden in 
het Gentse stadscentrum, voor anderen is 
het dat kutding dat op sporen rijdt en irritant 
blijft bellen wanneer je op je gemak over de 
Korenmarkt wandelt. Menig student kan zich 
ook een val op de sporen wel herinneren. 
Maar niemand vraagt zich af sinds wanneer 
deze minitreintjes de stad doorkruisen.

ER WAS EENS …
Het begon allemaal in het jaar des Heren 
1874. Toen reed de eerste paardentram tus-
sen de Korenmarkt en de toenmalige Zuid-
statie, die uitgebaat werd door Les Tramways 
de ville de Gand. Zoals de naam het ook zegt, 
werden de kleine — maar schattige — wa-
gons voortgetrokken door paarden. Pas in 
1898 mochten we de eerste elektrische trams 
aanschouwen. De twee bedrijven, Société 
Anonyme des Railways Economiques en Com-
pagnie Générale des Railways à voie étroite, 
die deel uitmaakten van het Empain-imperi-
um, richtten de SA des Tramways Electriques 
de Gand  op, dat in de volksmond ook wel de 
Electrische Tramwegen van Gent (ETG) werd 
genoemd. 
De trams werkten toen nog niet met een ver-
binding met een bovenleiding. Elk voertuig 
had een speciale accu die opgeladen moest 
worden voor vertrek. Later diende de ETG 
zich toch aan te passen en voor bovenleidin-
gen te kiezen. Het was immers gebleken dat 
accutrams te veel gebreken vertoonden.
In 1906 kende Gent negen tramlijnen, waar-
van het grootste deel stelselmatig werd afge-
schaft. Een aantal lijnen werden echter ver-
vangen door trolleybussen. Dat zijn bussen 
die, net zoals de trams, verbonden zijn met 

een bovenleiding (zoek die bussen zeker op, ze 
zien er grappig uit, red.). 

DE TOEKOMST
Sinds 2011 zijn er overal in het Gentse wer-
ken aan de gang. Zo wordt tram 4 verlengd 
tot op de campus van het Universitair Zie-
kenhuis. Ook de lijnen 22 en 24 krijgen een 
uitbreiding. Een lijn die binnenkort zal aan-
gelegd worden, is tram 7, die tussen Sint-De-
nijs-Westrem, station Gent-Sint-Pieters en 
station Gent-Dampoort zal rijden. Een ander 
toekomstplan is de herinvoering van tramlijn 
3, die tussen 1989 en 2009 door de trolley-
bussen werd bediend. Velen zien deze wer-
ken niet graag komen, zeker nu grote delen 
van het centrum kreunen onder de files. Je 
zou je beginnen afvragen of De Lijn op het 
juiste spoor zit (badum tss).



Student maar bijna afgestudeerd? Registreer nu jouw 
.be domeinnaam en bouw aan je professionele toekomst.

Wil je je alvast je professioneel netwerk uitbouwen? 
Registreer dan je .be domeinnaam, bezorg ons een 
scan van je studentenkaart, en wij activeren je 
domeinnaam gratis, zo lang je studeert.

NOMEO. DÉ DOMEINNAAMSPECIALIST.
http://student.nomeo.be

facebook.com/Nomeo.be
twitter.com/Nomeo_be



www.schamper.be

7

"DE WERKSTUDENT", 
EEN CATCH-22? 

In de vorige editie publiceerden wij een lezersbrief van 
Ine Rossey, werkstudent aan de UGent. Zij kreeg te ho-
ren dat deelnemen aan de praktijkvakken van de master 
Journalistiek voor haar onmogelijk is. Een ongelukkig 
incident, of scheelt er iets aan het werkstudentenstatuut?

DOOR EMILIE DEVREESE, KOBA RYCKEWAERT 
EN ESTHER BEECKAERT

TEKENING DOOR KRISTOF JAKIELA
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Zonder deelname aan de journalistieke praktijk kan Ine on-
mogelijk nog afstuderen, en dit na het succesvol afleggen 
van een tweejarig schakelprogramma. De studiefiche van de 
opleiding stelt immers dat “groepsopdrachten voor werk-
studenten niet inwisselbaar zijn voor individuele opdrach-
ten en de student zich hiervoor dient te organiseren zodat 
hij/zij aanwezig kan zijn bij de verschillende sessies”. Maar 
zonder werk kan Ine de opleiding niet betalen.

WERKSTUDENT ZKT. LESMOMENT
“Bij mijn inschrijving in 2013 gaf ik al aan werkstudent te 
zijn. Daar heeft toen niemand een probleem van gemaakt”, 
vertelt Rossey. “Als ze mij toen gezegd hadden dat ik als 
werkstudent niet zou kunnen deelnemen aan de master, 
was ik nooit aan dat schakelprogramma begonnen.” Ros-
sey kan naar eigen zeggen wel begrijpen dat aanwezigheid 
verwacht wordt, maar niet dat hier nooit eerder over ge-
communiceerd werd. “Het was pas tijdens de eerste les van 
het academiejaar dat ik hierover werd ingelicht.” Enkele 
uren na die les kreeg Rossey 
dan ook een mail waarin ze te 
horen kreeg dat het voor haar 
onmogelijk zou zijn om dit op-
leidingsonderdeel te volgen.
Daar liet Rossey het niet bij. Ze 
nam contact op met de verant-
woordelijke lesgever, profes-
sor Karin Raeymaeckers. “De 
professor vertelde dat er geen 
werkstudententraject voorzien 
was, omdat ik ‘de enige in mijn 
situatie’ was. Ik begrijp dat bij 
praktijkvakken een bepaalde 
mate van aanwezigheid ver-
plicht is, maar ik had op een 
beetje meer flexibiliteit gehoopt, 
want voor het grootste deel kon ik wel aanwezig zijn.” Maar 
volgens ombudsman Bart Van De Putte heeft Rossey, geba-
seerd op de studiefiche, geen poot om op te staan.
Bij Raeymaeckers krijgen we een heel ander verhaal te ho-
ren. “Ik sta erom bekend het onderste uit de kan te halen 
voor werkstudenten. Meestal kunnen we zoiets oplossen, 
omdat de betrokken studenten maar enkele keren niet aan-
wezig kunnen zijn. Dan kunnen wij een individueel par-
cours samenstellen.” Maar volgens Raeymaeckers stond Ine 
niet open voor verder overleg, ondanks herhaaldelijke uit-
nodigingen. “De betrokken studente kon naar geen enkele 
van de aangeboden plenaire lessen of groepswerken komen. 
Ik had dus geen enkele vorm van onderwijsaanbod over om 
voor haar een alternatief format uit te werken.” Vervolgens 
heeft Raeymaeckers in overleg met de praktijkassistenten 
beslist dat het voor Ine niet mogelijk zou zijn om de prak-
tijkvakken te volgen. “Wanneer iemand naar geen enkele les 
kan komen, is het onmogelijk voor de lesgevers om pun-

ten te geven. Dan mag die persoon nog zo gedreven zijn 
als je wil.” Verder wijst Raeymaeckers ook uitdrukkelijk op 
de ECTS-fiche die vermeldt dat aanwezigheid in de lessen 
verplicht is. “Dat weet je ook wanneer je het schakelpro-
gramma start.”
Geconfronteerd met beide kanten van het verhaal, kwam 
het vorige week alsnog tot een constructief gesprek tussen 
Raeymaeckers en Rossey. “We hebben samen naar een op-
lossing gezocht”, aldus Rossey. “Het is al veel te laat om mijn 
eerste semester nog volledig te redden, dus ik heb sowieso 
studievertraging. En ik blijf geweigerd voor de journalis-
tieke praktijk, maar misschien kan ik toch volgend jaar in 
januari afstuderen. Ik moet er wel rekening mee houden 
dat ik volgend jaar twaalf weken die lesmomenten vrij moet 
houden.”

DE WET VAN DE WILLEKEUR
Eind goed al goed, of kon deze situatie vermeden worden? 
Volgens Frédéric Piccavet, ondervoorzitter van de Gentse 

StudentenRaad (GSR), gaat het 
om een systematisch probleem 
van het werkstudentenstatuut 
aan onze universiteit. “De fa-
ciliteiten die werkstudenten 
zouden moeten krijgen wor-
den systematisch genegeerd, 
en hetzelfde geldt voor studen-
ten met een bijzonder statuut. 
Die statuten lopen binnen de 
UGent wat achter, terwijl onze 
universiteit er net voor gekend 
staat om geëngageerde en ver-
antwoordelijke studenten te 
belonen.” Piccavet stelt vast dat 
net die groep studenten die een 
verantwoordelijkheid opneemt 

door mee te delen in de studiekosten, vandaag groter is dan 
ooit. “Het is hoog tijd om die studenten nog beter te onder-
steunen, net omdat ze niet voor de makkelijke weg kiezen. 
Ik roep het bestuur op om hier samen met de studenten 
werk van te maken.” 
Volgens Piccavet zijn er met het werkstudentenstatuut twee 
grote problemen. “Ten eerste verloopt de communicatie 
naar studenten toe niet altijd even duidelijk. Het is moeilijk 
te vinden wanneer je het moet aanvragen en welke facilitei-
ten je juist krijgt.” 
Het tweede probleem ligt bij de afdwingbaarheid van die 
faciliteiten. “Eens je het statuut hebt, is het belangrijk dat 
het geen vodje papier is, en daar willen we over waken. Nu 
moet alles op individueel niveau geregeld worden. Je vraagt 
een uitzondering aan de lesgever, maar als je daar op een 
‘nee’ stuit, dan sta je nergens”, zegt Piccavet. Volgens hem is 
de belangrijkste oorzaak hiervan dat de statuten op facultair 
en niet op algemeen universitair niveau geregeld worden. 



tig. “Je kunt dat natuurlijk meer 
dwingend maken, maar daarover 
moet eens goed nagedacht wor-
den, want dat kan nieuwe proble-
men veroorzaken.” Hierbij wijst 
hij voornamelijk op een verhoog-
de werkdruk voor de lesgevers. 
“Er zijn grenzen in hoe ver je kan 
gaan met het uitdelen van facili-
teiten. Het moet haalbaar en rede-
lijk blijven, en afgewogen worden 
tegen andere verplichtingen van 
onze professoren, zowel op het 
vlak van onderzoek als dienstver-
lening. Het is moeilijk om daar-
tussen een goed compromis te 
vinden. Verder is voor sommige 
lessen de persoonlijke aanwezig-
heid gewoon onontbeerlijk.” En 
als er sprake is van misbruiken 
of systematische weigeringen van 
faciliteiten, kan de student vol-
gens Versluys nog altijd naar de 
ombudsdienst stappen. 
In de zoektocht naar een oplos-
sing stelt Vandamme vast dat 
sommige opleidingen vandaag al 
een apart traject voor werkstu-
denten aanbieden. Daarin biedt 
de universiteit vaste alternatieven 
aan voor werkstudenten, zoals 
bijvoorbeeld alternatieve lesmo-
menten, buiten de reguliere uren 
om. Volgens Versluys zit ook hier, 
momenteel, niet veel rek op. “Die 
trajecten uitbreiden zou, gezien 
de beperkte mogelijkheden van 
de universiteit en lesgevers, ten 
koste gaan van andere zaken. En 
daarin moet de universiteit afwe-
gingen maken.” Wel wijst hij op 
twee ontwikkelingen die werkstu-
dententrajecten vergemakkelij-
ken: digitalisering en flexibilise-
ring. “Het wordt makkelijker om 
kleinere pakketten op te nemen, 
wat de werkstudenten gewoonlijk 
willen, en het wordt makkelijker 
om vanop afstand lessen te vol-
gen. In die zin maken wij er dus 
wel werk van.”

BACKSTAY
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“Misschien moet er eens nage-
dacht worden hoe dit op univer-
sitair niveau kan worden vastge-
legd. Een ingenieur-student moet 
bijvoorbeeld dezelfde rechten en 
plichten hebben als een econo-
mie-student, vertrekkende vanuit 
het principe ‘tous égaux devant 
la loi’. Dat is niet enkel principi-
eel correcter, maar bevordert ook 
de communicatie naar studenten 
toe.”
Volgens Marcel Vandamme, 
studentenvertegenwoordiger in 
de Raad van Bestuur, is een stu-
dent met een werkstudenten- of 
bijzonder statuut afhankelijk van 
de willekeur van de proffen. “De 
meeste proffen zijn daar heel 
billijk in en willen daar ver in 
meegaan, maar toch merken we 
dat er altijd uitzonderingen zijn. 
En in de feiten geeft zo’n statuut 
je dan geen enkel afdwingbaar 
recht. Het is eigenlijk meer een 
tool voor een prof om uitzonde-
ringen toe te staan voor bepaalde 
studenten, zonder zich zorgen te 
moeten maken dat alle studenten 
plots aanspraak maken op een 
uitzondering.”

TOT DE GRENZEN 
VAN HET MOGELIJKE

Hierop reageert Kristiaan Ver-
sluys, directeur van de Directie 
Onderwijsaangelegenheden van 
de Universiteit Gent, dat er een 
fundamenteel verschil is tussen 
werkstudent zijn en het werk-
studentenstatuut hebben. “Niet 
iedereen die werkstudent is, heeft 
een statuut, en zonder statuut heb 
je geen recht op faciliteiten die 
vastgelegd zijn in een reglement.” 
Versluys bevestigt dat indien de 
student een statuut bezit, het ver-
krijgen van faciliteiten nog altijd 
moet afgesproken worden met 
de professor in kwestie. Tegen-
over het idee van de GSR om het 
werkstudentenstatuut centraler 
en meer gecontroleerd te organi-
seren, staat Versluys twijfelach-
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door Selin Bakistanli

GRAAF, DIE STEENFEESTEN!
"MAAR GEEF U DAN TOCH OVER, KRIS!"

We schrijven 16 november 1949, 14u30. 
Op het Sint-Veerleplein staan 136 studenten 
onopvallend in kleine groepjes te wachten. 

Zouden ze toen al geweten hebben dat ze de 
geschiedenis zouden ingaan met de grootste 

studentengrap ooit? 

foto’s door Shauni De Gussem
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In het naoorlogse Gent heerste grote verve-
ling onder de studenten. Tijdens een sessie 
tooghangen kwamen enkelen van hen op 
de proppen met een ingenieus plan om wat 
meer leven in de brouwerij te brengen: een 
bezetting van het Gravensteen. Tot dan toe 
was dit in de eeuwenlange geschiedenis van 
het kasteel slechts twee keer gebeurd, een 
keer door de Gentse burgers in 1302 en een 
tweede keer in 1338 onder leiding van Jacob 
Van Artevelde. We horen je al zuchten en 
kunnen je meteen geruststellen: geen saaie 
geschiedenislesjes, beloofd. Dit is de On The 
Origin Of niet. Het komt er gewoon op neer 
dat het plan van onze studenten zeer ambiti-
eus was. Pluspuntjes daarvoor. In alle facul-
teiten werden pamfletten uitgedeeld met de 
geheime boodschap zodat studenten talrijk 
aanwezig zouden zijn. Organisatorische han-
digheidjes als Facebook, of, pak ‘m beet, het 
internet, bestonden immers nog niet. Maar 
goed ook, de moed zou de initiatiefnemers 
waarschijnlijk in de schoenen zakken bij het 
zien van al die fuckers die zich op ‘misschien 
aanwezig’ zetten. 

UILENSPIEGELTJE, 
SPIEGELTJE AAN DE WAND

In het pamflet werden alle studenten opge-
roepen om tussen 14u30 en 15u10 af te zak-
ken naar het Gravensteen. Wachtwoord om 
binnen te raken? Uilenspiegel. Op die bewus-
te woensdag kwamen 136 commilitones, zo 
noemt men iemand die lid is van een studen-
tenvereniging, daadwerkelijk af voor de be-
zetting. Onder hen één meisje. Girl power! De 
leiders kochten een toegangskaartje om het 
pad te ruimen voor de volgers. De studenten 
glipten binnen en schreven die dag geschie-
denis. De poort werd gebarricadeerd, politie 
werd met fruit bekogeld, de brandweer werd 
erbij gehaald, en het mooiste van al? Geen 
enkele aanwezige werd gestraft. Wel werden 
ze hardhandig aangepakt door de agenten. 
Ene Kris bleef tegenspartelen en kreeg zo de 
zwaarste lading. Zijn vriendin, het aanwezige 
meisje, reageerde daarop met de historische 
quote “Maar geef u dan toch over, Kris!”De 
Slag om het Gravensteen kwam wereldwijd 
in het nieuws, o.a. in de Verenigde Staten. 
”The students of Ghent are the biggest of the 

world although they are not Americans!”, luidt 
het daar. Zich overgeven past daar niet bij. Je 
maakt ons trots, Kris. 

GRAVENSTEENTIJDPERK
De bezetters waren trouwens voor het over-
grote deel lid van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond, ofte het KVHV, 
een van de grootste verenigingen indertijd. 
Vreemd genoeg tekenen de initiatiefnemers 
tegenwoordig afwezig op de jaarlijkse Gra-
vensteenfeesten, waar de studentengrap her-
dacht wordt. “Het KVHV organiseert hun ei-
gen Uylenspiegelfeesten, zoals de herdenking 
origineel heette”, legt Bram Verdonck, Seni-
or Seniorum van het SeniorenKonvent (SK) 
uit. Het SeniorenKonvent, en niet het KVHV, 
is sinds jaar en dag belast met de organisatie 
van de Gravensteenfeesten. “Het is indertijd 
gegeven aan het SK, toen een soort feestcom-
missie onder het Gents Studentenkorps, om-
dat wij strikt neutraal zijn.” 
Niet enkel het KVHV blijft weg van de feeste-
lijkheden. De Gravensteenfeesten zijn geor-
ganiseerd door het SK, voor het SK. Enkel de 
clubs onder dit konvent – dit zijn er 31 – mo-
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ACHTERKLAP door Selin Bakistanli

SCHAAPJES TELLEN

Hoe vaak we eraan herinnerd werden dat de 
Therminal geen plaats is om te overnachten 
en dat we bijgevolg niet op de redactie mogen 
slapen, is niet meer op twee handen te tellen. 
In ons lokaal kan men te allen tijde binnen-
kijken, dus luisteren wij flink naar deze regel. 
Toch willen we anderen er nogmaals op wijzen 
dat het niet de bedoeling is dat je je roes komt 
uitslapen in het studentenhuis. Niet om te 
klikken, maar omdat we jullie graag hebben. 
Regels dienen nageleefd te worden, ook door 
konventsvoorzitters. 

IDEETJES TELLEN

De Innoversity Challenge, het paradepaardje 
van rector Anne De Paepe, was een beschei-
den succes! Bij het ter perse gaan van deze 
Schamper stonden er zo’n 404 ideeën op de 
site. Heel veel studenten weten blijkbaar hoe 
de UGent kan meedeinen op de digitale golf 
en hoe we de nieuwe technologie kunnen 
toepassen aan de universiteit. Ons ideetje? 
Een deftige printer in ons lokaal zou wel heel 
tof zijn. De beste 20 ideeën worden op 30 
november bekendgemaakt. Fingers crossed!

PUNTJES TELLEN

De Schamperquiz was een al even beschei-
den succes: 26 teams dongen mee naar de 
eindzege en eeuwige faam. In totaal scoorden 
de teams collectief 1624,5 punten. Teamwork 
makes the dream work! ‘Team Yolocaust’, be-
staande uit Hermann Goering, Joseph Goeb-
bels, Adolf Eichmann, Joseph Mengele en 
Bert Aeck ging met de eerste plaats lopen. 
‘Acute Amnesie’ werd laatste. Met 41,5 pun-
ten. Maar wij doen niet aan public shaming. 
Bedankt voor de opkomst en tot volgend se-
mester! 

gen naar het avondfeest. Verenigingen onder 
andere konventen zoals het Home Konvent 
(HK) en het FaculteitenKonvent (FK) wor-
den niet uitgenodigd. “Tuurlijk heb je nog 
de happy few van de VKV (Vergadering der 
Konventsvoorzitters, red.) en bijvoorbeeld het 
VRG (Vlaams Rechtsgenootschap, red.) die 
om historische redenen erbij mogen zijn.” 
Net als de Gentse Beiaardcantus, georgani-
seerd door het FK, is het dus vooral bedoeld 
als activiteit voor de eigen leden. Toch gaat 
het om twee totaal verschillende 
events. “De hoofdactiviteit van 
het SK zijn de Gravensteenfees-
ten, de hoofdactiviteit van het 
FK de Beiaardcantus. Tot daar 
is het gelijk. Bij hen is het een 
cantus, bij ons niet. Wij voorzien 
een bezetting van het Graven-
steen, een stoet en ‘s avonds een 
gezellig samenzijn”, duidt Jasper 
Holvoet, vicesenior Seniorum 
de verschillen tussen beiden aan. 
“Bij een cantus zit je op je stoel 
en ben je aan het cantussen. Er is 
geen interactie met je compag-
nons zoals op de Gravensteen-
feesten.” De Gravensteenfeesten 
hebben daarnaast ook nog een nostalgische 
zijnoot, aangezien ook dit jaar verschillen-
de ex-commilitones en ex-seniors niet ont-
braken. Sommigen speechten over scheef 
schieten en katers, anderen gingen voor de 
leuze ‘minder woorden, meer dansen’, zoals 
Jacqueline (“een oudere dame”, knipoogde 
ze toen we naar haar leeftijd vroegen). “We 
zijn ook nog jong geweest, hoor! Één raad: 

je moet profiteren van jullie jeugdigheid en 
wel nu, nondedju!” En ze danste verder met 
haar vriendin.

RODEN-BAH
“Het avondfeest is zuipen in een tent, maar 
het is zuipen in een tent met vrienden, leute 
maken, de banden tussen de clubs verster-
ken. Het lijkt ordinair, maar voor mij is het 
meer dan dat. Blijkbaar voor veel mensen, 
kijk maar naar de massale opkomst”, vertelt 

Bram enthousiast. “Eigenlijk is het een gezel-
lig samenzijn met Rodenbach (het bier dat 
standaard wordt gedronken tijdens het feest, 
red.) als smeermiddel.” De Senior Seniorum 
geeft daarbij wel toe dat Rodenbach een bier 
is dat hij heeft moeten leren drinken. “Weke-
lijks krijgen we op de vergaderingen Roden-
bach. Je kan het dus maar beter lekker be-
ginnen vinden. Ik drink tegenwoordig liever 

Rodenbach dan pils.” Bier speelt een belang-
rijke rol bij de Gravensteenfeesten. Alhoewel 
de initiële reden voor de Slag pure verveling 
was, werd er door enkelen toch leuzen als 
“Wij eisen bier aan drie frank!” gescandeerd, 
als protest tegen de verhoging van de bier-
prijzen van drie naar vier frank. 

GRAVENSTEENFEESTEN 2.0
Of het mogelijk zou zijn om in deze moder-
nere tijden het Gravensteen te bezetten? “Het 

zou mogelijk zijn, maar het zou 
niet dezelfde impact hebben”, 
zegt Bram. “Tot mijn grote spijt, 
want de bierprijzen blijven maar 
stijgen. Ik zou pleiten voor een 
omgekeerd evenredige indexe-
ring van de bierprijzen en het 
geld van studenten. Ik krijg nu 
evenveel geld als in mijn eerste 
jaar, maar de bierprijs is gemak-
kelijk met 30 cent gestegen.” 
Een studentengrap als protest 
hiertegen dat minstens de Slag 
om het Gravensteen evenaart 
kunnen de jongens bij het SK op 
één, twee, drie niet bedenken. 
Een brouwerij bezetten, collectief 

stoppen met bier drinken of een sit-in in het 
bureau van burgemeester Daniël Termont 
(“Je gaat er iets aan doen, Daniël.”) zijn en-
kele van de spontane ingevingen. Over het 
wachtwoord twijfelen ze echter niet lang: 
‘Eén konvent. SK Ghent.’ “Een echte FK’er of 
HK’er zou dat nooit over zijn lippen krijgen.” .
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COLUMN 
door Bert Cambier

GRAAG     
    TRAAG

“Opzij opzij opzij, maak plaats!” 
terwijl de hese stem van Herman 
Van Veen door m’n koptelefoon 
galmt, slabak ik stapvoets door 
de Sint-Pietersnieuwstraat. Fla-
nerend langs de kloppende ader 
van de Gentse universiteit door-
dring ik langzaam het wespennest 
van voorbijrazende studenten 
die in alle denkbare richtingen 
van les naar les rushen. Over de 
bachelorkopjes heen zie ik m’n 
eindbestemming opdoemen: 
de mythische mons Blandinus. 
Hem heelhuids bereiken is voor 
de zeldzame man zonder haast 
echter een ware queeste. Ik ben 
nog geen tien meter ver of een 
handvol ongeduldige studentes 
scheert me rakelings voorbij, hun 
ogen strak op hun glimmende 
gsm-schermen gericht. Wanneer 
ik misnoegd de academische 
boulevard wil doorkruisen, word 
ik bijna van m’n sokken gereden 
door een bataljon berugzakte 
pedaalridders die na het aflopen 
van de les op hun stalen ros de 
dieperik in komen gedoken. Na 
Usain Bolt’s record minstens ge-
evenaard te hebben, hap ik aan de 
overkant van de straat hevig naar 
adem. Gelukkig heb ik ondertus-
sen onze universiteitsherberg de 
Brug bereikt. Nu je het zegt, die 
plek kan best wel een overbrug-
ging gebruiken om de passage 
door de onophoudelijke stroom 

studenten te vergemakkelijken. 
Nadat ik met wat ellebogenwerk 
de meute doorkliefd heb, draai ik 
rechts de berg op, klauter over het 
Blandinofietsenkerkhof en plant 
m’n voet op de begintrede van de 
legendarische ‘Trabla’: “I made 
it!”. M’n prille euforie is echter 
buiten de eindnoot van een pro-
fessor in het gebouw gerekend. 

Met de langverwachte woorden 
“daar gaan we volgende week mee 
verder”, opent hij de deurslui-
zen van auditorium E waardoor 
een woeste waterloop eerstejaars 
van de trap komt gedonderd. De 
stroom sleurt me gewelddadig 
mee, helemaal terug tot aan de 
voet van de mons Blandinus. Ver-
ward kruip ik overeind en staar 
naar de ronkende studentenmas-

sa. Als een luiere incarnatie van 
de Griekse held Sisyphus besluit 
ik de beklimming opnieuw aan 
te vatten … maar dan toch mor-
gen pas: kotwaarts it is. Even later 
slenter ik door de stille straatjes 
van de historische Arteveldestad. 
Ver weg van alle haast en spoed 
voel ik me een feniks, herrezen 
uit zijn as. Bij elke kassei die m’n 
schoenen streelt, schommelen 
m’n gedachten tot rust terwijl 
ik vredig langs de kades van de 
kabbelende Leie kuier. Aan de 
horizon banen Gents’ trotse to-
rens zich een weg hemelwaarts, 
de ledige lucht doorklievend in 
een rechte lijn naar God zoals de 
katholieke zieltjes vroeger geloof-
den. Ik zie de torentoppen eerder 
als prille pogingen de ‘daily hust-
le and bustle’ te ontvluchten om 
toch reikhalzend de zalige rust 
aan te raken. Net buiten de scha-
duw van de Sint-Michielsbrug, 
vlei ik me neer aan de waterkant 
waar ooit de wegen van weelde-
rige warenhuizen leidden. Het is 
herfst, de Graslei heeft zich dus 
nog niet ontpopt tot een feeërieke 
festivalweide. Wat een geluk, van 
die dagelijkse drukte heb ik im-
mers even m’n buik vol. Gedaan 
met “rennen, springen, vliegen, 
duiken, vallen, opstaan en weer 
doorgaan.”
Voor mij graag traag. 
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OP HILDES TERMEN
DOOR PIETER GORDTS

CARTOON DOOR BOS GODERIS

“Leerlingen moeten kunnen schoonheid 
ervaren en creëren.” Dat is geen filosofisch 
citaat uit een tooggesprek onder KASK-stu-
denten, wél een algemeen aanvaarde én dus 
na te streven vakoverschrijdende eindterm 
(waar alle leerkrachten over de vakgrenzen 
heen aan moeten werken, red.) voor het ASO. 
Hoewel de eindtermen — in tegenstelling 
tot wat minister Crevits doet uitschijnen — 
continu in revisie zijn, heeft ze een punt. Het 

bovenstaande voorbeeld mag dan een beet-
je bij de haren getrokken zijn, het algemene 
argument blijft wel overeind: de eindtermen 
zijn aan een grondige herziening toe.
Test alvast zelf of u eigenlijk wel een gelegiti-
meerd student aan het hoger onderwijs-stu-
dent bent: slaagt u voor de onderstaande 
tekst, gefabriceerd uit eindtermen voor het 
secundair onderwijs?

“Voor mij is het cruciaal dat eindtermen sober, helder en duidelijk 
geformuleerd moeten zijn.” Met die woorden ijvert minister van On-
derwijs Hilde Crevits voor een herziening van de, naar eigen zeggen, 
verouderde eindtermen van het secundair onderwijs.

1. Welke seizoen geldt er in het zuidelijke 
halfrond op het aangeduide moment in de 
zonnecyclus?
A.Zomer
B.Herfst
C.Winter
D.Lente

A      B     C     D1

2

3

4

5

A      B     C     D

A      B     C     D

A      B     C     D

A      B     C     D

Eindterm Aardrijkskunde ASO, KSO & 
TSO: De leerlingen kunnen bewegingen in 
het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde 
aangeven.

2. Volgens welke tijdsrekening hebben we 
afgelopen januari onze blok collectief met 
één dag ingekort bij het vieren van het 
nieuwe jaar 1445?
A.De Islamitische tijdsrekening
B.De Boeddhistische tijdsrekening
C.De Joodse tijdsrekening
D.De Incakalender
Eindterm Geschiedenis ASO: De leerlin-
gen tonen de relativiteit aan van de westerse 
periodisering door deze te confronteren met 
periodiseringselementen geconcipieerd in 
een andere cultuur of vanuit een mondiaal 
aspect.

3. Om minister van Volksgezondheid Mag-
gie De Block trots te maken, …
A.… bestel ik vanavond frietjes via pizza.be. 
De drie verdiepen aan trappen maken dat ik 
reeds genoeg calorieën verlies om de uitge-
stelde fietstocht tot aan het frituur te com-
penseren.
B.… ga ik elke week minstens twee keer dan-
sen in Overpoort. Kwestie van de conditie en 
beenspieren op niveau te houden.
C.… overslaap ik me vanaf heden dagelijks. 
Het spurtje naar de les om slechts nipt te laat 
toe te komen, zal mijn conditie verbeteren.
D.… besluit ik minder achter mijn bureau te 
zullen zitten. Zo lang zitten is immers slecht 
voor de rug.
Eindterm Lichamelijk opvoeding ASO, 
BSO, KSO & TSO: De leerlingen kunnen 
met betrekking tot “fitheid” hun eigen doelen 
bepalen.

ANTWOORDEN:
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ANTWOORDEN:
1. Lente. Gun die arme kindjes in Afrika ook wat!
2. De Islamitische tijdsrekening. Volgens de Islamitische godsdienst moet de geboorte van 
de profeet Mohammed gezien worden als de start van de tijdsrekening. Deze viel op 570 na 
Christus volgens de Christelijk-westerse tijdsrekening.
3. Maggie heeft mij niks te zeggen.
4. 4 cos (4x) – 2 cos (2x). Denk aan je favoriete gele televisiefiguurtjes.
5. Een tautologie. Een begrip waarbij de gedachtegang tweemaal wordt herhaald, via twee 
gelijke woordsoorten, noemt men een tautologie. Dit in tegenstelling tot een pleonasme dat 
dezelfde gedachtegang wordt herhaald a.d.h.v. twee verschillende woordsoorten, vb. witte 
sneeuw.

4. Bereken de afgeleide van volgende func-
tie: f(x) = 2 cos (3x) * sin (x)
A.4 cos (4x) – 2 cos (2x)
B.4 cos (2x) – 2 cos (x)
C.4 sin (4x) – 2 sin (2x)
D.tan (8x)
Eindterm Wiskunde ASO: De leer-
lingen kunnen de afgeleide berekenen 
van de functies f(x)=x, f(x)=x², f(x)=x³ 
en de bekomen uitdrukking veralge-
menen naar functies f(x)=xn waarbij n 
een natuurlijk getal is.

Eindterm Nederlands ASO, KSO & TSO: 
De leerlingen kunnen volgende taken be-
schrijvend uitvoeren: de tekststructuur en 
-samenhang herkennen van informatieve, 
prescriptieve en narratieve teksten.

5. “Studeren?! Wie gaat er nu naar de bib 
om te studeren?! Ik ga enkel en alleen om 
mij te vergapen aan de vleselijke schoon-
heid van het andere geslacht.” — Wat is de 
uitdrukking ‘enkel en alleen’?
A.Een eufemisme
B.Een tautologie
C.Een pleonasme
D.De waarheid
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Een droge beschrijving maakt op zijn zachtst 
gezegd geen bijzonder goede indruk. Oude 
witgrijze reftertafeltjes die deden denken aan 
lang vervlogen schoolmiddagen. Een toilet-
deur waarvan het glas in het venster weg was. 
Verweerde gordijnen die schuilden achter 
het enorme antirooksymbool op de gevelruit 
en die om elf uur steevast dichtgingen. De 
simpele gevel. Het klinkt allemaal nogal sjo-
feltjes. Nochtans is net dat hetgene dat van 
de Fatima de Fatima maakte. De uren dat 
sommigen er besteedden was niet meer mooi 
te noemen en het leefgeld van menig redac-
tielid van dit blad werd er wekelijks in geïn-
vesteerd. Hoe komt dat? “De Fatima is voor 
mensen die niet alleen op de verpakking 
letten, maar voor inhoud gaan. In de Fatima 
word je aanvaard voor wie je bent.” Dat zijn 
de woorden die Tijl Vermeersch, de uitbater, 
altijd in de mond neemt wanneer het over 
zijn café gaat. Of nog anders uitgedrukt: “Als 
je ze hier naartoe durft te nemen op een eer-
ste date, en ze vindt dat tof, dan weet je dat 

FATIMA FOREVER
CAFÉ FATIMA IN MEMORIAM

Een maand geleden is het ondenkbare gebeurd. De Fatima is uitge-
brand. Daarmee verdween een van de meest geliefde, alternatieve 
cafés van Gent. Gelukkig is het verhaal daarmee niet ten einde. Of hoe 
een waar volkscafé nooit echt verdwijnt. 

DOOR WOUTER DE RYCKE

het een houdertje is, want ze let niet alleen op 
de verpakking. Laten we eerlijk zijn dat het 
wel een beetje een marginaal kot is.” Wijze 
raad zoals je die enkel om een uur ’s nachts 
kan horen. 

MARTHA’S DAGSCHOTELS
De Fatima is niet altijd zo populair geweest. 
Tijl: “Tijdens mijn studententijd was het 
vooral een café voor oude mannetjes en alco-
holiekers. Een echte bruine kroeg. De meeste 
van mijn medestudenten gingen daar niet 
naartoe. Nochtans stapte ik er altijd graag 
binnen. Toentertijd werd het uitgebaat door 
Martha en Roger, een oud koppel. Roger zat 
aan de tap en Martha maakte nog echte dag-
schotels in de keuken. Eenvoudige maaltij-
den die in de keuken bereid werden en je ter 
plaatse op café kon eten. Ik zat daar zodanig 
vaak dat die twee mij op de duur goed leer-
den kennen en op een dag heeft Roger mij 
voorgesteld of ik geen zin had om de zaak 
over te nemen. Gratis en voor de verniet en 

ik mocht al het meubilair houden. Dat was 
wel een aanlokkelijk aanbod. ’t Zou ook zon-
de geweest zijn anders, want de toekomst van 
de Fatima toen was volstrekt onzeker. Een 
mogelijk idee was zelfs om er een drankauto-
matenkot van Coca-Cola van te maken. Stel 
u voor (lacht). Het probleem was dat ik nog 
in mijn laatste jaar Grafische Vormgeving 
aan het Sint-Lucas zat. ‘k Heb toen besloten 
om mijn afstudeerproject over de Fatima te 
maken en ik ben daar mooi mee geslaagd. 
Het is natuurlijk een dankbaar onderwerp, 
de huisstijl van zo’n volkskroeg waarvan het 
interieur sinds de jaren 60 niet meer veel ver-
anderd is. De nieuwe Fatima is dan op oude-
jaarsnacht 2003 voor het eerst open gegaan 
en sindsdien zijn we twaalf jaar verder.”

BENEFIETACTIES 
Vorige maand sloeg het noodlot helaas toe. 
Op een donderdagnacht, nadat de laatste gas-
ten al lang in bed lagen, was er kortsluiting 
waarop het hele gebouw vlam vatte. Noch-



www.schamper.be
18

tans was de elektriciteitsbedrading enkele jaren geleden 
volledig vernieuwd. De reacties bleven niet lang uit. Het 
Sint-Lucas — nochtans erom bekend dat ze amper samen-
komen qua studentenvertegenwoordiging — organiseerden 
meteen vergaderingen en zetten tal van acties op touw om 
hun geliefde stamcafé te 
ondersteunen. In min-
der dan vierentwintig 
uur was zo al meer dan 
2500 euro bijeengelegd 
via een inzamelactie op 
internet. 
De grootste benefietactie 
moet evenwel nog ko-
men. Op acht december 
vindt dan de concerten-
reeks ‘Fatima forever’ 
plaats in De Centrale. 
Een rits bekende en 
minder bekende namen 
die een of andere band 
hebben met de Fatima — en dat zijn er wel wat — komt dan 
optreden. Zo onder meer Amen Ra, dat voor de gelegen-
heid akoestisch gaat, en de  Gentse singer-songwriter Ree-
na Riot. Alle inkomsten gaan uiteraard naar de heropbouw 
van het nieuwe café. Want dat komt eraan. Tijl: “Ik heb net 
met de verzekeringsmaatschappij gesproken. De nieuwe Fa-
tima zal er komen en wel in hetzelfde gebouw. Afhankelijk 

van de voortgang van de werkzaamheden zal dat binnen de 
zes à twaalf maanden gebeuren, maar een jaar lijkt mij het 
meest realistische.” 
De oude videospelmachine uit de jaren 80 mag dan wel 
verdwenen zijn. Net als de mooie vinylplatencollectie. Of 

de Belgische wandkaart 
vol met kruisjes van over 
gans het land. Maar dat 
was allemaal niet de es-
sentie van de Fatima zelf. 
Dat waren onderdelen 
van de Fatima. Zoals Tijl 
het verwoordt: “De Fati-
ma was een thuis. De Fa-
tima was een echt volks-
café. Een stamcafé. Niet 
alleen van studenten. 
Mijn jongste gast was 
drie jaar en mijn oudste 
tweeënnegentig. ‘k Had 
nooit durven denken dat 

het zo ging worden. Dat stemt mij gelukkig. 
De hemel klaart op”. 
Dat verdient een pint.

Tickets voor de benefietactie op 8 december zijn 
verkrijgbaar bij Democrazy en op de Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/events/407237339478767/
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MO MONEY MO PROBLEMS
EEN SPOEDCURSUS

Geld. We babbelen er te weinig over, en we hebben er alle-
maal miserie mee. Maar uw universiteit verdient wat extra 
medelijden nu ze beseft heeft dat haar spaarpot geen bo-
demloze put is. Sossen allerhande zetten zich schrap om 
moord en brand te schreeuwen toen het Leuvense studen-
tenblad Veto berichtte dat de oplossing voor dat probleem 
wellicht de beurs is. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
zou die stap al eerder genomen hebben. 
Koest, sossen, zo simpel is het niet. Maar 
boos zijn mag wel. Of misschien toch. 
Wacht, we leggen het uit.

DE RECHTZETTING
“Alles wat ik vertel in het Veto-artikel 
klopt, alleen is de titel helemaal verkeerd”, 
vertelt Jeroen Vanden Berghe, logistiek 
beheerder van de UGent. “De Univer-
siteit Gent trekt helemaal niet naar de 
beurs. De VUB trouwens ook niet.” Dat 
neemt niet weg dat de UGent een his-
torisch ongeziene stap heeft genomen. 
Voor het eerst zal de universiteit wellicht 
op zoek moeten gaan naar externe mid-
delen, en dat zal ze bovendien niet doen 
via een klassieke banklening. Het inves-
teringsplan voor de periode 2019 – 2028, 
goed voor een bedrag van 300 miljoen 
euro, zou deels gefinancierd worden door een obligatiepro-
gramma.
“Ons huidige investeringsplan loopt tot en met 2018, en 
daarvoor hebben we voldoende eigen middelen”, legt Van-
den Berghe uit. “Maar in 2018 zullen we wellicht ergens 
anders geld moeten vinden, en we hebben beslist om dan 
extern geld te gaan halen.” De universiteit teerde, naast de 
middelen die rechtstreeks in de begroting werden vrijge-
maakt, in het verleden steeds op haar historische reserves 
om de totale kost van investeringen te dekken, en doet dat 

Vorige vrijdag kopte Veto dat de Universiteit Gent overweegt om naar 
de beurs te stappen. Het echte verhaal is net iets complexer. Een korte 
spoedcursus economie is nodig om te weten of u al dan niet veront-
waardigd bent. Bij dezen, zet u schrap.

DOOR KOBA RYCKEWAERT

vandaag nog steeds, maar die reserves geraken uitgeput. 
“Momenteel hebben we een gecumuleerd saldo van een 
goede 180 miljoen euro, tegen 2020 zal daar nog 70 à 80 
miljoen van overblijven. Voor ons is dat de ondergrens, 
vandaar de stap naar het ophalen van externe middelen.”

BITCH BETTER HAVE MY MONEY
Of het nu gaat om leningen, obligaties of 
een ander spannend financieel wonder-
middeltje, waar het op neerkomt is dat de 
UGent niet genoeg centen krijgt van de 
overheid, dat haar eigen spaarpot boven-
dien traag maar zeker opgeraakt, en dat 
ze daarom op zoek moet naar een andere 
goudpot. En de privémarkt is jammer ge-
noeg niet zo sympathiek als de overheid: 
die wil haar geld ooit terug, en met een 
extraatje als het kan. Dat dit betekent dat 
de UGent winstgevend zal moeten wor-
den indien ze werkelijk intekent, wil Van-
den Berghe niet gezegd hebben. 
Dat de UGent deze richting dus niet voor 
de leute uitgaat, heeft u wel begrepen. 
“Uiteraard is het jammer. In een ideale 
wereld stelt de overheid voldoende mid-
delen ter beschikking, dan kunnen we 
daar veel autonomer mee omgaan” stelt 

Vanden Berghe. Ook voor Marcel Vandamme, studenten-
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, is dit een stap in 
de verkeerde richting: “Ik begrijp het universiteitsbestuur, 
zij staan met hun rug tegen de muur, maar gelukkig kan 
ik hier niet om zijn. We moeten ons ernstig bezinnen over 
waar we naartoe gaan met ons hoger onderwijs als instellin-
gen zo ver moeten gaan.”
Een langere versie van dit artikel, met meer economische 
mumbo jumbo vindt u op onze website.
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DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN
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. 

EEN WAARSCHUWING 
VANUIT DE VISIE VAN 
EEN PARANOÏDE, PSY-
CHOTISCHE STUDENTE 

Beste lezers
Dit is een waarschuwing. 
Dit is een waarschuwing over the evil 
forces die bezig zijn aan de UGent. En 
voor degenen die nu denken dat ik 
het over Star Wars zal hebben ... Dat is 
EXACT waarover ik het zal hebben. 
Ik wil jullie waarschuwen voor de 
‘mastermind’-plannen van de UGent. 
Deze organisatie wil Vlaanderen over-
nemen. En daarna België. En daarna 
misschien de wereld! Maar het begint 
bij Vlaanderen. En het begint bij de 
student! Hoe willen ze studenten 
lokken in hun missie vraagt u? Via 
fandoms natuurlijk! Kijk maar eens 
gewoon naar hun profverwervingen. 
Die nieuwe prof van statistiek bvb. 
‘Jan De Neve’. Neve is in enkele talen 
‘sneeuw’ en Jan, daar zeg je in een 
andere taal algauw ‘John’ tegen. Dat is 
toch duidelijk de alias van John Snow 
mensen!! Geen wonder dat de FPPW 
vol vrouwen loopt. Nu nog wat Loki’s 
en Sherlocks (al kan ik mij echt geen 
alias voor ‘Cumberbatch’ bedenken), 
en we zijn er helemaal! Dan zal er wel 
een bord moeten uithangen aan de 
FPPW: “Beware! Fangirls! Fangirls 
everywhere!” En er zal dan ook wel 
een nieuw veiligheidsprotocol van 
start moeten gaan voor de proffen. 
Maar goed. Zorgen voor later. Daar-
naast heb je op een van de ‘mannelij-
kere’ faculteiten een praktijkassistente 
die lijkt op Emma Watson. Nu nog 
hun afstudeerrichtingen onderver-
delen in 4 huizen en ze laten strijden 
voor punten. Enkel de afstudeerrich-
ting met de meeste punten krijgt een 
diploma dit jaar! En als je verliest krijg 
je in plaats van een diploma enkel een 
blad met “You just got Litt up!” Nu 
ja, dat is uiteraard niet goed voor het 
studierendement. Misschien is het dan 
toch iets anders.
Kijk anders eens naar onderzoek aan 
de UGent. De UGent scoort top op 
dat vlak. Maar welke onderzoeken 

DSM-VI, EEN ANA-
LYSE ADHV EEN 
NACHTJE IN DE 
OVERPOORT.

Ik ben niet zo’n feestganger. Ik ben 
eerder van het rustige type. Eens 
lekker op café, bowlen, cinema … 
Noem maar op! Mijn vriendinnen 
vroegen me deze maand om samen 
uit te gaan. Het ging van absolute 
leegte (het was nog vroeg) naar jon-

liggen in de doofpot? Ze staan echt 
verder dan jullie denken. Het zou me 
niet verbazen als ze in een geheime 
ruimte in de plantentuin spinnen kwe-
ken. Misschien loopt er al een Peter 
Parker tussen ons. Misschien ook een 
Hulk. Of een Steve Rogers! Indien het 
laatste waar is: DIBS!
Onze rector Anne De Paepe is 
gespecialiseerd in de genetica. Dus 
het kan toch niet anders dan dat de 
UGent stiekem enkele studenten 
genetisch manipuleert en traint. 
Misschien is de UGent wel onderdeel 
van ‘S.H.I.E.L.D.’! Ik waarschuw jullie! 
Er lopen mensen met vervormde 
genetica tussen ons! Sowieso! Alle 
tekens wijzen erop! ‘Heroes’ is er niets 
bij vergeleken. Misschien laten ze 
binnenkort wel elke faculteit strijden 
tegen elkaar à la ‘Hunger Games’. Weet 
je wat? Voeg er anders nog een gigan-
tisch doolhof aan toe. Dan kunnen en-
kelen hun fantasie om ‘Maze Runner’ 
te worden in werkelijkheid brengen. 
De missie? Elke faculteit uitroeien tot 
één faculteit nog met enkelen over-
blijft. Degene die overblijven hebben 
zich bewezen en mogen dan naar 
Syrië. Natuurlijk is de farmacie door 
hun kleine aantallen gedoemd om te 
verliezen natuurlijk. Nu ja, goed. Wat 
ook de plannen van de UGent zijn, 
bereidt u voor! En zeg niet dat ik jullie 
niet gewaarschuwd heb. May the odds 
be ever in your favor.

Groetjes,
Een paranoïde psychoot
Of een fangirl
Of beide

gens die tegen je gaan aan dansen (het 
was al laat). Mijn persoonlijke ruimte 
kwam serieus in het gedrang. Maar 
goed, ik gebruikte deze avond als een 
leermoment om eens de mannelijke 
studenten te analyseren. 
Ik kon enkele disfunctionele types 
onderscheiden:

De mannen met het plattehandsyn-
droom. Deze houden telkens hun arm 
in een hoek van 90° of meer met een 
open handpalm (gesloten vingers) en 
roteren deze in verschillende posities 
gecombineerd met een fronsend voor-
hoofd en een lichte duckface.
De mannen met het vuistsyndroom. 
Identiek hetzelfde als het platte-
handsyndroom, maar dan, je kan 
het al raden … met een vuistje! Vaak 
komen deze twee syndromen comor-
bide voor.
De robotmannen die als een robot 
kil en stil blijven staan en gewoon 
mooi staan te observeren. Ze hebben 
geen enkel gevoel voor ritme in 
hun lichaam. Hierbij ligt vaak een 
disfunctionele motoriek vanuit de 
ontwikkeling aan de basis. Dit zijn 
de jongens die ook wat later waren 
met hun eerste stapjes. 62% van de 
gevallen houdt zijn pint met 2 handen 
vast. Ze staan daar tot een gat in de 
nacht lekker rond te kijken en lachen 
af en toe met wat er in hun omgeving 
gebeurt. Ze trekken vaak foto’s van 
hun uiterst dronken vrienden om toch 
íets te doen.
De mannen met het wiebelsyndroom. 
Heel de avond wiebelen ze patholo-
gisch van voren naar achteren en van 
links naar rechts op de beat. Op een 
bepaald moment beseffen ze, dat ze al 
heel de avond dezelfde moves doen en 
het tijd is voor iets anders. Ze twijfe-
len. “Zou ik iets geks doen en even uit 
mijn comfortzone breken? … Oh yes, 
‘Sex is on fire’ speelt!”  Bij “Ohyooo! 
The sex is on fire!” steekt hij zijn vin-
ger in de lucht alsof hij een dringende 
vraag heeft aan een prof en roept hij 
de tekst luid mee. Oef! De rest doet 
dit ook! Nu kan hij glimlachen naar 
zijn vrienden en teruggaan naar zijn 

comfortabel wiebelpatroon.
The ladies-men. De mannen die maar 
één missie hebben: indruk maken op 
vrouwen. Je kan ze herkennen aan de 
flauwe openingszinnen à la “hé, hoe 
wil jij je eitjes morgen? Gebakken? 
Gekookt? Of bevrucht?” Binnen deze 
categorie heb je nog een subverdeling:
- The player: degenen die continu 
onenightstands hebben vanwege een 
grote bindingsangst. Dit is waar-
schijnlijk gekoppeld aan de onveilige 
hechting aan de primaire verzorger 
(zie de ‘hechtingstheorie’ voor meer 
informatie). Ze maken zichzelf wijs 
dat ze het zo liever hebben, het single 
leven, maar de waarheid ligt eigenlijk 
in het feit dat ze zich niet durven bin-
den. Deze angstpathologie groeit er in 
60% van de gevallen uit naarmate de 
leeftijd vordert en de man rijpt. Deze 
player is het gewend om op vrouwen 
in te spelen en is er soms verdomd 
goed in.
- The failed player: degene die on-
enightstands wensen, maar waarbij 
het niet lukt. Het enige wat ze doen, is 
vrouwen lastigvallen. Tegen hen aan 
dansen of proberen te kussen tot ze 
een pint in je gezicht gooien. Daarna 
gaan ze over naar de meiden ernaast. 
Ze denken dat ze players zijn. Maar 
uiteindelijk worden ze de hele nacht 
afgewezen. Tenzij ze wachten tot het 
einde, want dan is de kans groter dat 
ze een meisje tegenkomen die tegen 
dan even zat zal zijn als zijzelf.
- De wanhopige mannen: deze durven 
vrouwen nooit aan te spreken en 
krijgen daardoor ook niet snel een lief 
buiten het uitgaanspatroon. Vaak gaan 
ze expliciet uit óm een lief te vinden. 
En vaak drinken ze zich uiteraard 
eerst moed in waardoor hun ‘indruk-
makerij’ helaas eerder een flop wordt. 
Ze zeggen de meest foute dingen 
wat zorgt voor grappige anekdotes 
achteraf.
 (!) OPMERKING: Bij elk type moet 
men aan minstens twee criteria 
voldoen om een diagnose te kunnen 
stellen.

Tanya Vanbesien
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INTERNATIONAAL

GRANTS NOT DEBT
DOOR EVA CHRISTIAENS EN ESTHER BEECKAERT

Londen stond op 4 november op stelten, 
toen tienduizenden studenten de straat op 
kwamen uit protest tegen sterk stijgen-
de inschrijvingsgelden. Het Verenigd 
Koninkrijk is al langer gekend om haar 
enorme studiekosten en nieuwe rege-
ringsplannen dreigen de studiebeurzen 
definitief te schrappen.

Een jaartje studeren aan Cambridge of Ox-
ford kost je momenteel 9000 pond. Het Ver-
enigd Koninkrijk staat al langer bekend om 
haar enorme studiegelden, maar nieuwe re-
geringsplannen om die nog meer de hoogte 
in te duwen, botsen op erg veel protest. Tony 
Blair, tussen 1997 en 2007 premier van het 
Verenigd Koninkrijk voor de Labour Par-
ty, drong aan op ‘education, education, edu-
cation’ en moedigde de Britten aan om een 
universitair diploma te halen. Zijn regering 
verhoogde de inschrijvingsgelden van 1000 
pond naar 3500 pond per jaar. Dat is in ver-
gelijking met België al niet goedkoop. Toen 
de conservatieve Tories twee verkiezingen 
geleden aan de macht kwamen en Labour 
naar de achtergrond verdween, heeft de rege-
ring in 2010 de universiteiten toegestaan om 
de inschrijvingsgelden te verdrievoudigen, 
naar ongeveer 9000 pond jaarlijks. 
Deze zomer stond de regering universiteiten 
toe om de inschrijvingsgelden nogmaals te 
verhogen. Beurzen zouden ze ook schrappen 
en vervangen door leningen. Daarop organi-
seerde de National Campaign Against Fees 
and Cuts (NCAFC) op 4 november een pro-
testactie in hartje Londen. Toch bereikten die 
incidenten het buitenlandse nieuws maar in 
beperkte mate. Aan ons om u in te lichten.  
 

EARN OR LEARN
Toen de Tories in 2010 in het kader van 
onderwijsbesparingen de studiegelden ver-

drievoudigden, organiseerden de studenten 
massale protestacties in heel het Verenigd 
Koninkrijk met als spil Londen. Ook op 19 
november 2014 kwamen er 10 000 studenten 
op straat. Toch lijkt het niet alsof de Britse 
conservatieve regering hier gehoor aan geeft. 
In tegendeel, deze zomer kondigde minister 
van Financiën George Osborne onder de 
noemer earn or learn aan om de resterende 
beurzen voor studenten met een laag inko-
men vanaf het academiejaar 2016/2017 vol-
ledig te schrappen en deze te vervangen door 
leningen bij de staat. Iedere student kan dan 
8200 pond lenen. De beurzen zouden in de 
woorden van Osborne ‘onbetaalbaar’ zijn, 
maar hiermee treft hij wel zo’n half miljoen 
Britse studenten die vandaag een beurs ont-
vangen. Daarnaast stelde hij ook dat, de in-
flatie volgend, universiteiten met een hoge 
kwaliteit inschrijvingsbedragen boven de 
9000 pond zouden mogen heffen waardoor 
de leningen al snel onvoldoende zullen zijn. 
Ella Rutter is studente aan de UGent, maar 
komt oorspronkelijk uit Wales en studeerde 
drie jaar lang rechten in Oxford. Volgens haar 
zouden studenten die leningen pas moeten 
terugbetalen zodra ze meer dan 21 000 pond 
per jaar verdienen. Maar ze wijst er op dat de 
leningen lang niet alle kosten dekken. “Als je 
vier jaar studeert, betaal je minstens 36 000 
pond aan inschrijvingsgeld. Hierbij komt 
nog eens hetzelfde bedrag aan levenskosten. 
Je verlaat de universiteit dus met 70 000 pond 
aan schulden, die je waarschijnlijk moet af-
betalen tot je 40 jaar bent.” Voorlopig kunnen 
studentenbeurzen nog een oplossing bieden. 
“Als je ouders minder dan een bepaald be-
drag verdienen, kan je momenteel een beurs 
krijgen. Maar nu zeggen de Tories dat ze die 
beurzen in de toekomst af zullen schaffen. 
Dat vind ik vreselijk jammer.” 

VERDEELDE KOSTEN
Het voorstel stoot in het Verenigd Konink-
rijk op veel kritiek. Professor Les Ebdon, 
directeur van het Bureau van Vrije Toegang 
(Office of Fair Access) tot hoger onderwijs, 
zegt dat vandaag meer studenten met een na-
delige sociale achtergrond dan ooit toegang 
hebben tot hoger onderwijs. Hij uit zijn be-
zorgdheid dat de nieuwe regeringsmaatrege-
len verdere vooruitgang kunnen benadelen 
(BBC, 08/07/2015). 
Studentenverenigingen zoals de Coventry 
Socialist Students (CSS), een revolutionai-
re socialistische organisatie die verbonden is 
aan de Socialistische Partij van Engeland en 
Wales, uiten een gelijkaardige ongerustheid. 
“Hogere inschrijvingsgelden zullen veel arme 
studenten verhinderen om naar de universi-
teit te gaan. En zelfs de gelukkigen die naar 
de universiteit kunnen gaan, zullen hun leven 
lang schulden moeten afbetalen.” 
Jeroen Huisman, professor aan de vakgroep 
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Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië

sociologie van de Universiteit Gent, vertelt 
dat er redelijk veel onderzoek is uitgevoerd 
naar de effecten van prijsprikkels zoals ho-
gere studiegelden op studiekeuze in het VK. 
“Over het algemeen is er een hoge ‘prijselasti-
citeit’, studenten laten zich niet snel afschrik-
ken door hogere kosten. Wel geven studies 
regelmatig aan dat studenten uit lagere soci-
aal-economische klassen meer gevoelig zijn 
voor zulke prikkels dan andere en minder 
geneigd zullen zijn om voor het hoger onder-
wijs te kiezen.” 
De beleidsplannen van het Verenigd Ko-
ninkrijk passen volgens Huisman in een al-
gemene internationale trend, aangeduid met 
de term cost-sharing. “De idee hierachter is 
dat studenten een belangrijk aandeel van de 
kosten van het hoger onderwijs zouden moe-
ten dragen, omdat zij later over het algemeen 
profijt zullen hebben van hun opleiding in 
de vorm van een hoger loon dan lager ge-
schoolden.” Cost-sharing kent verschillende 
verschijningsvormen waaronder studielenin-
gen, maar ook hogere inschrijvingsgelden. 
“Ik kan me voorstellen dat studenten pro-
blemen hebben met cost-sharing, maar een 
redelijke bijdrage van studenten is niet per 
definitie onrechtvaardig. Het is misschien 
zelfs eerlijker dan de belastingbetalers, dus 
ook degenen die geen gebruik maken van 
het hoger onderwijs, studiebeurzen te laten 
financieren.” Het zal er volgens Huisman op 
aankomen een systeem uit te denken met 
‘checks en balances’, met voldoende prikkels 
voor studenten om het signaal te geven dat 
de zon niet voor niets opkomt, maar met 

voldoende vangnetconstructies om hoger 
onderwijs toegankelijk te laten blijven voor 
minder draagkrachtige studenten.

IEDEREEN CORBYN
Gerechtvaardigd of niet, een grote groep 
studenten lijkt geen voorstander van dit cost-
sharing-idee. De Londense protestacties van 
4 november, die georganiseerd werden door 
de Britse NCAFC, haalden meer dan 10 000 
mensen op de been. 
Ella denkt niet dat de protesten veel zullen 
uithalen. Zij wijst erop dat de Tories, ondanks 
haar besparingen en protestacties in de vori-
ge jaren, dit jaar opnieuw met een absolute 
meerderheid verkozen werden. “De eerste 
keer dat de Tories de inschrijvingsgelden ver-
hoogden van 3500 naar 9000 pond, was dit 
ook erg onpopulair. Men dacht dat zij niet 
meer opnieuw verkozen zouden worden. 
Uiteindelijk haalden de Tories op de verkie-
zingen toch een meerderheid.” 
NCAFC denkt er uiteraard anders over. Vol-
gens hen is er wel degelijk een nieuwe inte-
resse in studentenactivisme sinds Jeremy 
Corbyn leider werd van de Labour-partij. 
Corbyn steunt de campagne en de demon-
stratie. Hij pleit voor ”the fight for free educa-
tion” en wil ook betere voorzieningen voor de 
internationale studenten. Die laatste worden 
in de huidige politiek dikwijls als zondebok 
beschouwd en betalen al snel het dubbele van 
de inschrijvingskosten in vergelijking met 
Britse studenten.
Volgens de NCAFC is het politieke land-
schap dan ook veranderd dankzij Corbyn die 

studenten opnieuw het gevoel geeft dat er iets 
te veranderen valt. Er zou een nieuwe genera-
tie actieve studenten gelanceerd zijn. Labour, 
groene en kleinere linkse politieke studen-
tengroepen kennen sindsdien opnieuw meer 
aanhang. 

OPROEP TOT REVOLUTIE 
Een voorbeeld van zo’n groepering is de Co-
ventry Socialist Students. Zij hielpen mee om 
de protestacties van 4 november te organise-
ren. “Het was een fantastische demonstratie, 
ook al was het kleiner dan enkele protesten 
die in de voorbije vijf jaar plaatsvonden. 
Maar de energie en intensiteit, die een ex-
pressie zijn van de opborrelende woede en 
verzet onder veel jonge mensen, waren even-
zeer aanwezig. Dat kon je merken aan veel 
kreten en slogans die gedurende de dag soci-
alistische en militante ideeën opriepen.” 
De CSS denkt niet dat enkel protesten de re-
gering, in hun revolutionaire bewoordingen, 
‘zullen verslaan’. “Ze zullen verschil maken 
wanneer ze deel zijn van een massaal lokaal 
en nationaal verzet, als deel van een breder 
gevecht tegen besparingsmaatregelen.” Zij 
roepen dan ook op een escalatie van stakin-
gen en protesten, niet enkel onder de studen-
ten, maar onder het hele Britse volk. Om de 
daad bij het woord te voeren, organiseren de 
CSS lokale protestacties in heel het land op 
25 november. Ook de NCAFC kondigt aan 
om in februari 2016 een massale studenten-
staking te organiseren. 



Vind jij de overpoort marginaal?
An Oniem: “Nee, totaal niet! Hoe kom je 
erbij?”

Vandaag is het heel druk in de over-
poort, kijk je dan niet liever naar tv 
met een vriendin?
“Nee, ik hou wel van die gezellige drukte.”

Wat is het vreemdste dat je hier al 
hebt meegemaakt?
“Om 6u in de ochtend een interview moeten 
afleggen met iemand die zich een journalist 
waant.”

Ben je hier vaker terug te vinden dan 
aan je bureau?
“Aangezien ik altijd in mijn bed studeer, ben 
ik hier inderdaad meer terug te vinden dan 
aan mijn bureau.”

Elf november is al een paar uur bezig, en toch is het in de Overpoort verre van wapenstilstand. Op het 
plein van de Yucca wordt gevochten door marginale broekschijters. Een dronken gast met rood shirt 
wordt op de grond geslagen en plots duiken er een paar jongens op die de gevallen dronkaard schop-
pen en weglopen voor hij iets kan terugdoen. Heel erg zwak, of marginaal zo je wil. Even later vraag ik 
een knappe jongedame wat ‘de Overpoort’ ondanks haar marginaliteit zo aantrekkelijk maakt.

door Yob Hillewaert

Je ouders betalen je studies, wat denken zij 
van de Overpoort? Is het volgens hun een 
oord van verderf?
“Wie zegt er dat mijn ouders mijn studies betalen?” 
(lacht)

Daarnet zag ik wat jongens met elkaar 
vechten. Vind je dat stoer of marginaal?
“Ik vind dat bijzonder stoer, de winnaar mag met mij 
mee naar huis.”

Zelf heb je een vriend. Moet je vaak de 
players van je afschudden?
“Nee, ik heb vooral last van opdringerige journalis-
ten.”
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1. 28 december: Internationale Dag van De Pedofilie 

2. 4 juli: Dependence Day

3. Dag van de zon (elke zaterdag van Maart)

4. 04/04: Dag Van De Onschuldige Servers

5. De laatste week van April: 

Week van de Eendagsvlieg

6. 5 december: Laat eens een neger in je huis-dag

7. 6 december: Smijt eens een neger uit je huis-dag

8. De vierde zondag na Pinksteren: Duimsteren

9. De eerste maandag van de adventperiode: 

Pyromaandag

10. Werelddag tegen de kleine honger

11. Zeg iedereen eens dag-dag

12. Werelddag “Ca va?” – “Bwa”-dag

13. 18 okbtoer: Dag van de Dsylxeie

14.1 december: Dag van de vieze ziektes

15. Bek iemand met Herpesdag

16. Wereldweekdag
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WETENSCHAPSKORT

OBESITAS ZIT IN JE HOOFD

SELENIUM DOET LEVEN

DARMFLORA DOET GENEZEN

voorlopig nog even ijsberen

bavianenbillen

dit artikel gaat over drolletjes

Obesitas is het gevolg van erfelijke en omge-
vingsfactoren, maar wetenschappers van de 
Phoenix Epidemiology and Clinical Research 
Branch  hebben aangetoond dat de oorzaken 
ook (deels) in de hersenen liggen. Dat hoeft 
niet zo te verbazen, want zelfcontrole en eet-
lust worden door de hersenen gestuurd. In 
eerdere studies werd al aangetoond dat de 
prefrontale cortex, die instaat voor gedrags-
regulatie, beloning en besluitvorming, actie-

ver is bij magere mensen. Het stimuleren van 
de prefrontale cortex kan beslissingen om af 
te vallen dus krachtiger maken. Het onder-
zoek leert ons dat niet-invasieve hersensti-
mulatie de inname van calorieën verlaagt en 
gewichtsverlies versnelt, wat de interventie 
van obesitas kan helpen.

Volgens een nieuwe theorie zouden de mees-
te massale uitstervingsgolven veroorzaakt 
zijn door een gebrek aan essentiële minera-
len in de oceanen. De dino’s mogen dan wel 
van de kaart geveegd zijn door een meteoriet, 
drie andere uitstervingsgolven zijn mogelijks 
te wijten aan lage niveaus van spoorelemen-
ten (o.a. zink, koper, mangaan, selenium) in 
de oceaan. Een zekere John Long onderzoekt 
het gebeuren aan de Flinders University in 

Adelaide. Vooral hoge niveaus van selenium 
blijken sterk te correleren met periodes van 
hoge productiviteit op aarde. Het enige pro-
bleem: vandaag staan we op het punt van een 
zesde uitstervingsgolf, terwijl de seleniumni-
veaus hoog liggen. John zoekt voort.

Het toevoegen van bepaalde bacteriën aan 
het spijsverteringsstelsel van muizen ver-
hoogt hun immuniteit tegen tumorcellen. 
Dat blijkt uit recent onderzoek aan de uni-
versiteit van Chicago. Het gaat om een onver-
wachte, maar significante rol van specifieke 
darmflora die de reactie van het immuun-
systeem tegen melanoma (huidkanker) en 
mogelijk ook andere tumoren verbetert. Bij 
de muizen bleek vooral de rol van de bifido-

bacterie belangrijk. Die bacteriën kunnen 
samentroepen in de darmen, communiceren 
dan met de zogenaamde dentritische cellen, 
en die laatste activeren dan weer kankerwe-
rende T-cellen (een type witte bloedcellen).

door Eva Christiaens
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MAAK JE GEEN ILLUSIES
DOOR ADEL MOUCHALLEH EN KOBA RYCKEWAERT

FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM

Trouwe volgelingen zullen weten dat Maarten Boudry, wetenschaps-
filosoof en enfant terrible aan de UGent, ongeveer even frequent in 
Schamper staat als ongepaste nazireferenties. Nie wieder, denken ze 
vast. Maar nu schreef Boudry een boek, dus we mogen.

In ‘Illusies voor gevorderden. Of waarom 
waarheid altijd beter is’ gaat Boudry op zoek 
naar nuttige illusies, en keert hij van een kale 
reis terug. De ondertitel is dus een dikke spoi-
ler: de waarheid is volgens hem altijd beter, 
hoe pijnlijk, kwetsend of verontrustend die 
ook kan zijn. 

‘T IS NIET WAAR
Hoe komt u tot de conclusie dat waar-

heid altijd beter is?
“Er zijn illusies waarvan mensen denken dat 
ze heilzaam zijn. De intuïtie leeft dat de volle-
dige waarheid ondraaglijk is, en dat we nood 
hebben aan illusies over onszelf, over de we-
reld of het hiernamaals. Die zouden nodig 
zijn om te kunnen omgaan met de werke-
lijkheid en om met andere mensen samen te 
leven. Dat probeer ik dus in mijn boek te be-
kritiseren. Ik heb geen voorbeeld gevonden 
van een illusie die heilzaam is.
Als je de waarheid kent, dan kan je er nog al-
tijd op verschillende manieren mee omgaan. 
Wie in een illusie leeft, zal uiteindelijk toch 
altijd in botsing komen met de werkelijkheid, 

soms op onverwachte manieren. Sommige 
illusies lijken op het eerste gezicht onschul-
dig, maar ze hebben de neiging om zich te 
vertakken in ons brein, om bepaalde vormen 
van redenering of gedrag te stimuleren die 
wel gevaarlijk kunnen zijn. Het probleem is 
dat het moeilijk is om een scheidingslijn te 
trekken.”

Is elke illusie dan per definitie nutte-
loos volgens u?
“Een illusie is een overtuiging die vals is, en 
die definitie hou ik vast wanneer ik voorbeel-
den bekijk van illusies die nuttig zijn. Uitein-
delijk blijken die geen volwaardige illusies 
te zijn. Bijvoorbeeld optische illusies; daar 
maakt je brein een inschatting die eigenlijk 
foutief is. Maar je zal de werkelijkheid wel er-
kennen als je er mee geconfronteerd wordt, 
alleen heb je nog steeds een andere indruk. Ik 
ben niet zozeer geïnteresseerd in impressies 
of indrukken, maar in echte overtuigingen.
Daarnaast is er het onderscheid tussen ons 
voorstellingsvermogen en je overtuigingen. 
Er zijn mensen die bij de aanvang van hun 

EEN INTERVIEW MET MAARTEN BOUDRY OVER ZIJN NIEUWSTE BOEK

Mind=blown
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echte redelijke inschatting is, dan zal ik toe-
geven dat het niet zo simpel ligt. Dan denk ik 
dat je met de waarheid wel in het reine bent.”

IS ‘T WAAR?
Met dit boek wou u niet enkel op re-

ligie focussen, maar in de publiciteit 
errond gebeurt dat vaak wel. Vindt u 
dat jammer?
“Ik vind het inderdaad wat vervelend als er 
in interviews uitsluitend op religie wordt ge-
focust. Ik wil niet de indruk wekken dat dit 

studie zich voorstellen dat ze een succesvolle 
advocaat zullen worden en veel geld zullen 
verdienen, een prachtige partner gaan heb-
ben en een gelukkig gezin gaat stichten. Dat 
is het beeld dat je voor ogen hebt, maar ge-
loof je het echt? Ben je bereid op daarop te 
wedden? Niet noodzakelijk. Mensen hebben 
optimistische opvattingen over wat de toe-

komst voor hen in petto heeft, zonder dat ze 
geloven dat het effectief zo zal verlopen. Als 
je mensen die aan de lotto meedoen vraagt 
of ze echt geloven dat ze de grote pot zullen 
winnen, erkennen ze vaak dat ze ook gewoon 
meedoen omdat ze het plezierig vinden. Op 
dat moment kunnen we niet over een vol-
waardige illusie spreken. Als je je door een 
astrologe laat vertellen welke cijfers je moe-
ten invullen, en er rotsvast van overtuigd 
bent dat je zal winnen, dan leeft je pas echt 
in een illusie.
Bovendien bestaat er nog een filosofisch on-
derscheid tussen illusies die zwart-wit zijn, 
en andere die zich in een grijze zone bevin-
den. Het bestaan van God is een voorbeeld 
waarbij het zwart of wit is: ofwel leef ik als 
atheïst in een illusie, en bestaat God wel, of-
wel leeft de gelovige in een illusie en bestaat 
er helemaal geen god.”

Er vallen dus al heel wat illusies uit de 
boot. Moet die ondertitel dan niet wat 
genuanceerder?
“Bij het soort illusies die buiten de definitie 
vallen, ga je ook de waarheid geen geweld 
aandoen. Bijvoorbeeld je eigen toekomst 
rooskleuriger voorstellen om jezelf moed in 
te pompen. Neem nu dat ik acteur wil wor-
den en hoop door te breken om ooit in Hol-
lywood terecht te komen. Zolang ik dat ge-
woon prettig vind om me dat voor te stellen, 
doe ik de waarheid niet per se geweld aan. 
Als iemand mij op de man af vraagt wat mijn 

weer een boek is dat gaat inhakken op reli-
gie, zo zijn er genoeg geschreven door men-
sen die het beter uitleggen dan ik. Ik wou de 
horizon verbreden en religie gewoon zien als 
één vorm van een illusie. Ze is misschien in 
bepaalde opzichten gevaarlijker, maar ook 
potentieel voordeliger. In ‘Illusies voor ge-
vorderden’ gaat het over positieve illusies, 
zelfbedrog, wensdenken, gewilde onwe-
tendheid en pseudowetenschap, om dan pas 
uiteindelijk bij religie uit te komen. En dat 
moet ook wel, want als je kanshebbers wilt 
bespreken van nuttige illusies, dan hoort reli-
gie daar wel bij. Er zijn heel veel mensen, ook 
atheïsten, die er van overtuigd zijn dat religie 
samenhorigheid bevorderd, dat het nodig is 
om met onze sterfelijkheid om te gaan als 
moreel richtsnoer.
Enkel over religieuze illusies spreken, maakt 
het ook te veilig voor atheïsten, omdat ze zich 

“Ik heb ongetwijfeld 
nog altijd illusies, 

zoals wij allemaal”

“Uiteindelijk zal je 
altijd in botsing ko-

men met de 
werkelijkheid”



nooit aangesproken voelen. Je waant je ook 
een beetje moreel superieur, en tot op zeke-
re hoogte is dat begrijpelijk, want ik geloof 
er ook geen bal van, van heilige boeken en 
opperwezens. Maar het is gemakkelijk om als 
atheïst zo’n boek te lezen en om het dicht te 
klappen met het idee “Amai, ben ik toch blij 
dat ik in het reine leef met de werkelijkheid”.
Ik hoop dat iedereen minstens bij bepaalde 
passages in het boek iets zal vinden waarin 
hij of zij zichzelf kan herkennen, wat je over-
tuigingen ook zijn. Tot op zekere hoogte kan 
het zelfs een beetje moreel corrumperend 
zijn als atheïst om te denken: “Mij zullen ze 
niet liggen hebben, ik ben sceptisch, ik ben 
de gave van het kritisch denken machtig.” Zo 
kan je een blinde vlek ontwikkelen voor je ei-
gen persoonlijke illusies. Ik heb ongetwijfeld 
nog altijd illusies die ik bij mezelf overhoud, 
zoals wij allemaal. Hoe goed je ook je best 
doet om die te vermijden, ze zullen er altijd 
wel zijn, zaken die je jezelf wijsmaakt.”

Hoe rijmt u het besef van die per-
soonlijke illusies met het feit dat u 
steeds scherp naar buiten komt met uw 
eigen overtuigingen?

“Het is natuurlijk wel zo dat als je ergens geen 
uitgesproken mening over hebt, je ook niet 
geneigd zal zijn om er een opiniestuk over 
te schrijven. Er zijn ook zaken waar ik geen 
specialist ter zake ben, en daar blijf ik dan 
ook van weg. Maar ik kan wel begrijpen dat 
als je mijn opiniestukken leest, het lijkt alsof 
ik een uitgemaakte mening over vanalles en 
nog wat heb.
Daarnaast probeer ik voor mijzelf altijd eens 
de denkoefening te maken: “Waarover ben 
ik onlangs van mening veranderd?” Als je 
zo niet meteen iets kan bedenken, is dat niet 
echt een goed teken. Ik kan zo wel een aantal 
zaken benoemen. Filosofische kwesties, maar 
bijvoorbeeld ook onlangs nog in het debat 
rond de hoofddoekenkwestie. Ergens is dat 
ook wel geruststellend, niet dat je per se over 
alles van mening moet veranderen. Maar het 
is ook wel moeilijk als je een uitgesproken 
mening in de media hebt gebracht, om daar 
later op terug te komen. Want dan word je 
vaak gezien als een windhaan die zich draait 
naar de richting van het moment. Alsof je 
niet consequent bent, of je laat beïnvloeden 
door het moment.”

“Als je niet onlangs 
over iets van me-
ning bent veran-
derd, is dat geen 

goed teken”

“Look into my eyes, what do you see?”
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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 week verkennen we uw lichaam. 

door Sofie Van der Cruysse

Je wil je in de wondere wereld van weten-
schap storten, maar je hebt je laatste zak-
geld uitgegeven aan een maaltijdsoep in 
de Brug. Geen nood. Je hebt geen fancy 
laboratorium vol proefbuisjes en witte jas-
sen nodig om jezelf een heuse bioloog te 
voelen. Hieronder volgen dé belangrijkste 
weetjes over uw eigen fysieke huishouden. 
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ER ZITTEN GEEN SPIEREN 
IN JE VINGERS

Ooit al schrik gehad dat te veel fitness u zal 
doen eindigen met Hulkhanden? Geen nood. 
Dat kan niet. Onze vingers zijn immers re-
mote controlled. Er zitten enkel pezen in onze 
langwerpige aanhangels. Spieren zitten er in 
de rest van je hand en je pols. Deze gebruiken 
we om onze delicate handbewegingen uit te 
voeren. Dat is best indrukwekkend gezien 
zowat alle belangrijke activiteiten enig Fin-
gerspitzengefühl vereisen. Denk aan gamen, 
typen, shotjes hijsen, notities maken en an-
dere oneerbare activiteiten die hier niet neer-
gepend zullen worden. Mochten er wel spie-
ren aanwezig zijn geweest in onze vingers, 
hadden we allemaal dikke, lompe uitsteeksels 
die voor zeer weinig zouden kunnen dienen. 
Bedankt, lieve moeder natuur. Dankzij u kan 
menig student ‘Super Mario Bros’ spelen in 
plaats van te studeren voor zijn examens

BIJNA 1 OP 20 MANNEN 
IS KLEURENBLIND

De kans dat u een vriend heeft die het ver-
schil niet ziet tussen een Pink Lady en een 
Granny Smith is heel groot. Mannen heb-
ben evenveel kans het verschil niet te zien 
tussen rood en groen als dat ze kans hebben 
om homoseksueel te zijn. Het gros van alle 
kleurenblindheid wordt veroorzaakt door 
een defect in het X-chromosoom. Bij vrou-
wen vormt dat zeer zelden een probleem. Het 
andere chromosoom trekt dat fabrieksfoutje 
terug recht. Het ondankbare Y-chromosoom 
doet dat echter niet voor mannen. Daardoor 
heeft het mannelijke geslacht maar liefst zes-
tien keer meer kans om kleurenblind te zijn 
dan een vrouw. Er is geen genezing mogelijk 
voor kleurenblindheid. Velen hebben reeds 
hun keuzeberoep moeten laten vallen door 
deze aandoening. Je mag immers geen pi-

loot, treinbestuurder of militair worden als 
je kleurenblind bent. Vroeger kwamen ook 
elektriciens in nauwe schoentjes wanneer zij 
het verschil niet zagen tussen rode en groe-
ne draadjes. Dus, neen dames. Hij kocht dat 
lingeriesetje niet in het verkeerde kleur om-
dat hij niet van je houdt. Hij ziet het verschil 
gewoon niet. Dus bedek die fout gerust met 
de mantel der liefde. Wraak nemen kan nog 
steeds door hem een zure appel te geven 
wanneer hij om een zoete vraagt. Hij ziet het 
verschil toch niet.

DE LEVER GROEIT 
TERUG AAN

Drinkebroers, verheugt u! De wetenschap 
weet ons alweer te troosten op momenten 
dat het ons te zwaar wordt. Want wat blijkt 
nu? Een beschadigde lever groeit gewoon 
terug aan! Als je een deel van je lever kwijt-
geraakt bent door een operatie of ziekte, zal 
hij gewoon vanzelf terug aangroeien tot zijn 
oorspronkelijke grootte. Menig cantusbe-
zoeker kan gerustgesteld zijn codex en lint 
bovenhalen. Twee pintjes op een dag is het 
gemiddelde dat je mag aanhouden zonder 
ooit last te ondervinden van een onherstel-
baar zieke lever. Zes dagen sober blijven en 
dan eens stevig gaan cantussen mag dus wél, 
ondanks wat ze adverteren in de pamfletjes 
bij de studentenarts. Natuurlijk heeft alcohol 
wel nefaste gevolgen voor andere delen van 
het lichaam, maar daar gaat het nu niet om. 
Boodschap van de dag: zeker eens in de week 
gaan drinken. Het mag.

JE BOT GROEIT GEWOON 
TERUG NA HET TREKKEN 
VAN EEN TAND

Kleine kinderschedeltjes zien er best eng uit. 
Als je het bovenste laagje bot wat wegschraapt 

zie je de volwassentanden al klaar zitten bo-
ven de melktanden die op dat moment nog 
in gebruik zijn. Wanneer die grotemensen-
tanden eindelijk naar beneden zakken, blij-
ven er grote gaten over in hun schedel. Toch 
loopt geen enkele metalfan op de Blandijn 
rond met t-shirts waarop de schedels extra 
tandengaten hebben. Dat komt omdat het 
bot gewoonweg hetzelfde doet als onze goe-
de vriend de lever. Het groeit terug. Zomaar. 
Dat kan blijkbaar. De gaten worden dus vrij 
snel terug gedicht en in plaats van lucht komt 
er nieuw bot te zitten. Wees niet langer ja-
loers op ‘Wolverine.’ Stiekem hebben we alle-
maal automatische healing powers tot op een 
bepaald niveau. Wauw. Zet dat maar op je cv.

LINKSHANDIGEN ZIJN DE 
UNDERDOGS VAN DE 
BIOLOGIE

U herkent ze aan de vele inkt- en potlood-
strepen op de zijkant van hun hand. Niet en-
kel schrijven ze met de hand van de duivel, 
ze hebben ook nog eens drie keer zoveel kans 
om een verstokte alcoholverslaafde te wor-
den. Linkshandigen bereiken ook pas vier 
maanden later de puberteit dan hun correcte 
hand-gebruikende klasgenoten. Daarnaast 
zijn ze vatbaarder voor schizofrenie. Het zal 
ze leren. Satansgebroed. Niet alles is kommer 
en kwel. Bijna elke quiznerd zal je weten ver-
tellen dat linkshandigen ettelijke jaren min-
der lang leven. Dat klopt echter niet. De stu-
die die dat beweerde hield er geen rekening 
mee dat in de twintigste eeuw veel linkshan-
digen leefden als een spion der rechtsschrij-
venden. Er werd toen immers neergekeken 
op schrijven met je linkerhand. Gelukkig is 
het 2015 en doen we dat niet meer.
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DOOR NICOLAS VAN LAERE, MARIE VAN OOST EN LAURA MASSA

FOTO’S DOOR MARIE VAN OOST

CARTOON DOOR BOS GODERIS

EEN INTERVIEW MET ERNEST KOSTER EN THOMAS PATTYN

Computertrainingen die uw leven antidepressief inrichten? Het bestaat. 
Onze gesprekspartners zijn alleszins fan van technologische snufjes. 
Zielenknijpers in kwestie: Ernst Koster, psycholoog en prof aan de 
Universiteit Gent en Thomas Pattyn, dokter en psychiater in opleiding 
(Universiteit Antwerpen).

"TECHNOLOGIE IS ALTIJD 
EEN SOORT VAN TOOL"
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Last van ataxofobie (lees: angst voor rommel) 
hebben beide heren klaarblijkelijk allerminst, 
getuige hun bureau dat bulkt van het papier 
en andere academisch verantwoorde romp-
slomp. “Gelieve hier geen foto’s van te ma-
ken”, wordt ons gesmeekt. Te laat. 

FUN IN DE AMYGDALA
In de media wordt precies minder 

aandacht besteed aan angststoornissen 
dan aan depressies. Hoe komt dat vol-
gens u?
Pattyn: “Eigenlijk zijn er twee à drie keer zo-
veel angststoornissen als depressies: je hebt 
bijvoorbeeld mensen met hoogtevrees, een 
spinnenfobie of angst voor in de lift ... Zo 
kom je aan een hele grote groep angststoor-
nissen, maar vaak kunnen die mensen daar-
naast perfect functioneren en een heel geluk-
kig, zinvol leven hebben. Bij een depressie 
daarentegen kan je moeilijker gaan werken, 
je sociaal leven en relatie lijden eronder, kort-
om het functioneren valt weg. Het is om die 
reden dat angststoornissen sneller naar de 
achtergrond verdwijnen.” 
Koster: “Onze behandelstrategieën voor 
angst zijn veel effectiever dan die voor de-
pressie. Daarom heeft depressie een hogere 
prioriteit voor onderzoek. We hebben soms 
nog te weinig te bieden tegen zo’n ernstige 
klacht. 

Hoe ontstaat een depressie of een 
angststoornis biologisch gezien? 
Pattyn: “Dat is nog niet volledig ontrafeld. Er 
is ook een verschil tussen een eerste depressie 

of een terugkerende depressie. Soms ken je 
moeilijke periodes in het leven, zoals het ver-
lies van een partner of werk. Dat zijn gebeur-
tenissen die een depressie kunnen uitlokken. 
Dan moeten we ons eerst afvragen of dat een 
normale reactie is, dan wel pathologisch en 
welke symptomen we daaraan verbinden.” 
Koster: “Daarin zit inderdaad de complexi-
teit, we weten namelijk dat traumatische er-
varingen ook invloed kunnen hebben op het 
brein en vervolgens ook op de manier waar-
op je omgaat met je omgeving. Oorzaak-ge-
volg is daarom in dit soort zaken een heel 
moeilijk debat waarbij je geen van ons gaat 
horen zeggen dat depressie noodzakelijk een 
biologische oorzaak heeft. Processen die be-
trokken zijn bij een depressie hebben echter 
wel een invloed op het brein, neurotransmis-
sie en hormonen, bijvoorbeeld. 

Is dat gelijkaardig bij een 
paniekaanval?

Pattyn: “Vroeger keek men er zo naar: er ge-
beurt iets, je wordt bang, (mentale verande-
ring) en daarop komen fysieke reacties zoals 
zweten, hartkloppingen, moeite met ademen. 
De laatste honderd jaar is die visie wat om-
gedraaid: je ziet iets en die fysieke reflexen 
bereiden je voor om jezelf te beschermen 
of te vluchten. We zijn die fysieke reacties 
gaan interpreteren als angst. Dat zijn twee 
verschillende zaken, maar de chronologie is 
belangrijk: wat is de oorzaak en wat is het ge-
volg? Je ziet iets dat een bedreiging kan zijn, 
al is het maar een foto, de cortex in je herse-
nen registreert dat en brengt dat terug naar 
de amygdala, het centrum van je emoties en 
dat fungeert dan als een soort van alarmbel. 
Dat gebeurt allemaal heel onbewust, dat heb 
je zelfs nog niet eens door, maar je lichaam 
reageert wel al ter bescherming. De eerste 
reflexmatige zaken komen puur vanuit het 
‘oude brein’, bij dieren gaat dat ook nog zo. 
Tachtig procent van de mensen ontwikkelt 
wel eens een paniekaanval, want dat heeft 
ook een functie, in gevaarsituaties bijvoor-
beeld. Bij paniekstoornissen is het anders. 
Als je bijvoorbeeld gaat sporten, begin je 
ook te zweten, gaan je ademhaling en hart-
slag ook naar boven. Dat zijn dezelfde fysieke 
reactie en dan kan je dat foutief interprete-
ren als een gevaarlijke situatie. Je wordt dan 
angstig en onrustig en krijgt een paniekaan-
val waardoor je compleet niet meer functio-
neert. Dat kan heel goed behandeld worden 
met psychotherapie. 

FUCK PARENTS
Hoe zit het dan juist met erfelijkheid?

Koster: “Onderzoek geeft aan dat er een ze-
kere erfelijke component verbonden is aan 
depressie, en angststoornissen. Er wordt 
bijvoorbeeld onderzocht of er bepaalde risi-
cogenen met verandering op hersenniveau 
zijn, die op een manier een invloed hebben 
op de omgeving. Dan heb je wat ze noemen 
diathesis-stressmodellen. Diathese staat voor 
biologische gevoeligheid of aanleg. Hierbij 
suggereert onderzoek dat mensen met een 
verhoogd genetisch risico waarschijnlijk ge-
voeliger zijn aan hun sociale omgeving. Bij 
positieve invloeden, bijvoorbeeld een goeie 
jeugd, functioneert men vaak zeer goed.” 

Is dat hetzelfde bij angststoornissen?
Pattyn: “Voor een groot deel is dat hetzelfde, 
omdat we in hetzelfde vakgebied zitten. Het 
gaat hier over bepaalde cognitieve processen, 
bepaalde manieren van omgaan met zaken. 
Een depressie en angststoornis komen bij-
voorbeeld ook vaak samen voor.”
Koster: “Er bestaat geen apart gen voor de-
pressie of angststoornissen: als je iemand 
hebt in de familie met een depressie, heb je 
een verhoogd risico op zowel het ontwikke-
len van een angststoornis als een depressie. 
Soms zijn er dan specifieke levenservaringen 
die ervoor zorgen dat je meer de ene kant 
opgaat, of de andere. Als je bijvoorbeeld ge-
pest wordt op school zal je sneller een sociale 
angst ontwikkelen.

Vanaf wanneer is een angststoornis 
zoals hoogtevrees pathologisch?
Pattyn: “Dat bekijk ik vanuit mijn medische 
functie: iets is een stoornis wanneer er een 
belangrijk functioneel lijden aanwezig is. 
Wanneer mensen lijden: functioneel, soci-
aal, op het werk, als ze vermijdingsgedrag 
beginnen te vertonen, bijvoorbeeld als je de 
Eiffeltoren niet meer kan bezoeken omdat je 
hoogtevrees hebt, kan dat misschien als af-
wijkend beschouwd worden. Waar leg je de 
grens? Ik denk dat dat voor een deel zelfs cul-
tureel bepaald is. In een andere maatschappij 
gaan ze de grens ergens anders trekken. Dat 
maakt het ook wel moeilijk, sommige men-
sen gaan klachten vertonen waarvan je denkt 
dat het niet zo erg is, maar voor henzelf is dit 
anders. Het punt van beslissen ligt heel hard 
bij het individu zelf, wat maakt dat het soms 
subjectief is. Bij de zeer ernstige ziektebeel-
den moet je die afweging niet maken, dan is 
het heel duidelijk. In de tussenruimte moet je 
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een beetje kijken hoe ernstig het is.”
Veel studenten kampen tijdens de 

examenperiode met verhoogde angst-
stoornissen en depressies, hoe komt 
dat juist?
Koster: “Ik geef les in klinische psychologie 
in tweede en derde bachelor, dus daar word ik 
wel regelmatig gecontacteerd door studenten 
met problemen. Vanuit onze beroepsethiek 
zou het niet verantwoord zijn als we zelf die 
studenten zouden behandelen, want dan zit-
ten we deontologisch met twee petten op. Als 
ik jou bijvoorbeeld zie voor een angststoor-
nis, en ik weet dat je het heel moeilijk hebt, 
en dan zie ik je examen waarvoor je maar een 
acht op twintig haalt, dan kun je je voorstel-
len dat ik in een heel moeilijke positie zit, dat 
zou niet goed zijn. Wel kunnen we studenten 
doorverwijzen naar de studentenpsycholo-
gen, de dienst in de Sint-Pietersnieuwstraat. 
We weten wel goed dat er inderdaad proble-
men zijn bij de studenten. Ze zijn redelijk 
normale menselijke wezens, dus er is daar 
natuurlijk een deel van dat zichzelf tegen-
komt in die studentenperiode, zeker omdat 
er belangrijke veranderingen zijn tussen je 18 
en 25. Je gaat meer op eigen benen staan, je 
wordt in een nieuwe context gegooid, van het 
middelbaar naar de universiteit. Dan zie we 
inderdaad dat mensen te maken krijgen met 
isolement, eenzaamheid, maar ook klachten 
rond angst en prestatiedruk.
Pattyn: “Hou er ook rekening mee dat, 
neurobiologisch, de grootste ontwikkeling 
van de hersenen duurt tot je 25ste. Niet dat 
het daarna stagneert, maar tot je 25 is er echt 
wel nog een sterke ontwikkeling van bepaal-
de hersengebieden aanwezig. Psychiatrie is 
voor een deel nog kinder- en jeugdpsychia-
trie, want dan worden veel zaken bepaald of 
aangeleerd, er worden associaties gemaakt 
die voor een groot deel je leven bepalen. Met 
de veranderingen die juist zijn opgenoemd 
in acht genomen, is dat zeker een periode 
waar veel klachten voor de eerste keer naar 
boven komen of in lichte mate aanwezig zijn 
en die dan doorheen de levensloop vererge-
ren, of verdwijnen. We zien in de psychiatrie 
bijvoorbeeld dat mensen vaak pas tien jaar 
na hun eerste klacht naar de dokter gaan. 
We zien immers heel veel mensen rond hun 
35 jaar. De studenten zijn dus zeker een be-
langrijke groep mensen, en de universiteiten 
geven wel aandacht aan angst- en depressie-
klachten.”

Doen de universiteiten effectief ge-
noeg?
Pattyn: “We moeten ook niet overdrijven: het 

is normaal dat we angst hebben, het is nor-
maal dat we ons niet goed voelen als we een 
8/20 hebben, of dat we twijfelen aan onszelf 
na de derde relatie op rij die afloopt. Dat zijn 
allemaal normale zaken die horen bij het le-
ven. Dirk De Wachter brengt die boodschap 
vaak, weliswaar wat overdreven. Maar hij 
raakt wel de kern van de waarheid. Het is oké 
om je eens een week, of twee, of langer, niet 
goed te voelen, eens niet goed te slapen, wat 
angstiger te zijn of niet naar buiten willen 
gaan. Op zich is dat niet zo abnormaal. ‘Wat-
chful waiting’ is een belangrijke term daarbij, 
wanneer een patiënt bepaalde symptomen 
vertoont, is het belangrijk om op te volgen, 
en dat wordt soms vergeten. Soms is het 
nuttig om te weten of er in de familie dan al 
veel mensen met depressie zijn geweest, mis-
schien is er meer aanleg. In België doen we 
dat nog te weinig, het opvolgen gebeurt niet 
en dan komen diezelfde mensen tien jaar la-
ter terug met veel meer gevorderde sympto-
men. Voor studenten kan dat wel belangrijk 
zijn, je moet niet overdrijven, maar je mag 
het zeker ook niet negeren”.

Waarom denken jullie dat patiënten 
pas tien jaar na hun eerste klacht hulp 
zoeken?
Pattyn: “Dat is niet in elk land zo, in Neder-
land duurt dat bijvoorbeeld minder lang. In 
België duurt het zo lang omdat er een groot 
taboe hangt rond spreken over emoties, ge-
voelens, tegenslagen, over geen succes zijn, 
verwachtingen die niet zijn ingevuld ... Zo-
thuis, gekkenhuis, dat soort termen wordt 
nog heel veel gebruikt waardoor je er niet 
gemakkelijk over kan praten.” 
Koster: “Het is sowieso best een moeilijke 
beslissing om op een bepaald moment hulp 
te zoeken. Mensen weten niet goed wat ze 
daarvan kunnen verwachten. Gelukkig zijn 
er in de klinische psychologie bewegingen 
om het beroep van neurotherapeut beter te 
erkennen, zodat er ook een stuk terugbeta-
ling mogelijk zal worden. Nu is dat allemaal 
veel minder goed geregeld en voor veel men-
sen is het ook onduidelijk waar ze naartoe 
moeten met hun problemen. Het beeld over 
psychologische hulpverlening is soms wel 
problematisch, vooral binnen de kinder- en 
jeugdpsychiatrie.” 

PREVENTIE VOOR EEN LIKE-
HOER

Is er een manier om preventief in te 
gaan tegen depressie of angststoornis-
sen? 
Koster: “Voor mensen die al eerdere depres-

sieve episodes hebben meegemaakt, waarvan 
we weten dat ze een redelijk groot risico lo-
pen om nieuwe episodes te ontwikkelen, zijn 
er specifieke preventiemodules vanuit de 
cognitieve gedragstherapie. Op het moment 
dat er nog geen depressieve klachten zijn, 
zijn er wel heel wat manieren om je leven 
antidepressief in te richten. Het is belangrijk 
om betekenis te vinden in je werk en je stu-
die, sociale contacten zijn ook belangrijk, je 
niet blindstaren op één doel in je leven. Dat 
zijn heel algemene zaken maar soms zie je 
toch dat het sociale isolement heel groot is 
omdat ze alles inzetten op werk en de andere 
aspecten van hun leven verwaarlozen. 
Pattyn: “Zolang het werk goed gaat, is er 
nooit een probleem natuurlijk. Van succes-
volle personen verwacht niemand dat ze een 
depressie krijgen, maar als die maar één doel 
stellen in het leven en dat loopt dan mis, is 
het precies alsof hun hele leven misloopt 
natuurlijk. Het is goed om te focussen op 
verschillende aspecten in je leven, dat biedt 
een goede bescherming. Als je sport kan je 
blessures oplopen, maar stretchen kan er-
voor zorgen dat je jezelf beschermt. Bij een 
depressie is dat hetzelfde, als je een mentale 
veerkracht ontwikkelt, bescherm je jezelf. 
Dat moet wat meer gepromoot worden.”
 
Koster: “In mijn lab zijn we bezig met de ont-
wikkeling van computertrainingen waarbij 
we proberen om de aandacht te verleggen 
naar meer positieve informatie. Zo leren 
mensen om hun aandacht weg te richten van 
negatieve zaken. We kijken ook nu om dat te 
gebruiken als een gemakkelijke preventieve 
oplossing. Via het internet hebben we onge-
kende mogelijkheden om behandelingen bij 
mensen te krijgen die daarvoor niet zo ge-
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makkelijk de stap maakten naar de psychia-
ter. Zo proberen we ook om die populatie aan 
te spreken die minder snel in contact komt 
met de psychische wereld. Zo kunnen men-
sen aan mentale fitness doen om die weer-
baarheid te vergroten.” 

Iedereen presenteert op sociale media 
het meest positieve beeld van zichzelf 
en dat is vaak confronterend. In hoe-
verre draagt dat bij tot een verhoging 
van het aantal depressies en angsten?
Koster: “Wetenschappelijk onderzoek geeft 
aan dat passief Facebookgebruik kan bijdra-
gen tot depressie. De impact van sociale me-
dia voor jongeren is dus erg groot en het kan 
lijden tot een negatief zelfbeeld. Dat hangt 
ook sterk af van de manier waarop je ermee 
omgaat. Als je Facebook puur gebruikt als 
een medium om leuke evenementen te ont-
dekken en contact te houden, zijn de risico’s 
veel minder groot dan wanneer je eigen leven 
vergelijkt met zogezegd perfecte leven van je 
online vrienden. Als je geen 500 likes hebt op 
je laatste profielfoto binnen de tien minuten, 
dan ziet het er niet goed uit (lacht).” 
Pattyn: “Langs de andere kant geeft socia-
le media ook wel een stem aan mensen die 
er vroeger niet voor uit konden komen. Ie-
mand in een depressie trekt zich vaak terug, 
iemand met een angststoornis gaat daar niet 
gemakkelijk over spreken, en sociale media 
heeft ook wel al ruimte en een platform ge-
creëerd om daarover te kunnen praten. Het is 
bijvoorbeeld niet enkel Selah Sue die antide-
pressiva neemt, maar ook je zus, de bakker...
Het is iets van de volledige maatschappij en 
niet enkel van bekende mensen. In Neder-
land en in het VK gaat het er heel anders aan 
toe: daar zie je wel dat er zelfs campagnes 
ontstaan via sociale media waarbij gewone 
mensen toegeven dat ze ook psychische hulp 
krijgen. Dat zorgt ervoor dat mensen ge-
makkelijker de stap zetten naar behandeling. 
Technologie is altijd een soort van tool, een 
hulpmiddel.”

Beide heren zijn te gast op het I-Brain weten-
schapsfestival op 22 november. Meer info op 
breinwijzer.be 

 Een van de experimenten die we te zien 
krijgen, maakt gebruik van oogregistra-
tie: een manier waarop gevisualiseerd 
kan worden naar waar op het scherm de 
patiënt kijkt. Ze hanteren deze techniek 
bij het volgende experiment als volgt. 
Op het scherm verschijnen vijf woorden 
waarmee de proefpersoon een grammati-
caal correcte zin van vier woorden moet 
vormen. Er is een zin met een positieve 
connotatie, en een met een negatieve. 
Bijvoorbeeld: Mezelf | Ik | Vind | Waar-
devol | Waardeloos |. Hiermee kan je de 
zinnen ‘Ik vind mezelf waardevol/waar-
deloos.’ vormen. Welke van de twee zin-
nen gevormd worden, is al een indicatie 
of de patiënt een positieve of negatieve 
bias heeft. Via de eyetracking kan men 
dan gaan kijken waar de aandacht van de 
persoon ligt. Onbewust kijkt een depres-
sievere persoon langer naar de negatieve 
woorden. Bij onze redacteur-proefkonijn 
was het resultaat 0,68 positieve bias, 0,32 

negatieve bias — joepie, onze redacteurs 
zijn gelukkig! Het viel ook wel op hoe 
lang deze redacteur het woord ‘zelfzeker’ 
aanstaarde — joepie, onze redacteurs zijn 
eikels! 
De volgende stap is het aanpakken van 
het probleem. Door de oogregistratie kan 
het computerprogramma online feedback 
genereren en ervoor zorgen dat wanneer 
naar het negatieve woord gekeken wordt, 
dit woord rood kleurt. Omgekeerd kleurt 
het positieve woord groen. Op deze ma-
nier kan de patiënt zich bewust worden 
van hoe lang hij of zij naar de negatieve 
woorden kijkt, en zichzelf trainen om te 
focussen op positieve informatie trainen 
om te focussen op het positieve informa-
tie. Postdoc Alvaro Sanchez-Lopez en 
professor Koster vonden reeds dat deze 
training positieve effecten heeft op het 
kunnen herinterpreteren van negatieve 
informatie.

EXPERIMENT
ZELFVERZEKERDE BLONDIE
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CULTUURAGENDA

COPYRIGHT VS. COMMUNITY TIPPING POINT

EXJOYCUT

dinsdag 17 november, Auditorium Quetelet

Maandag 30 november, Café Video

23 november tot 3 december

21 en 28 november en 5 december, Tinnenpot

door Eva Christiaens B
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LEZING Op dinsdag 17 november organiseert Zeus WPI een lezing 
over de invulling van copyright in onze tijd. Richard Matthew Stall-
man komt er praten over “Copyright vs. Community”, waar hij luidop 
nadenkt over een nieuw copyright-systeem in het voordeel van de ge-
meenschap. Stallman is de oprichter van de Free Software Foundation 
en de GNU General Public License, twee nobele doelen in computer-
land. Hij is ook een gerenommeerd wiskundige en programmeur, maar 
belooft een niet-technische uitleg over moderne technologie. Dat alle-
maal om 19u30 in Auditorium Quetelet, gratis en voor niets, want ken-
nis moet toegankelijk zijn voor iedereen (copyright: Richard Stallman). 

KUNST Van 23 november tot en met 3 december organiseert het 
Duurzaamheidskantoor van onze universiteit het kunstenparcours 
Tipping Point om de klimaattop van Parijs in de kijker te zetten (zie 
Schamper 559). Het gaat om een hele reeks open lessen (o.a. een gastles 
van minister Schauvliege op 26 november), klimaatacties, documen-
taires en beeldende kunst doorheen de verschillende faculteiten en ge-
bouwen van Stad Gent. In de Sint-Pietersabdij bijvoorbeeld toont een 
interactieve paintmapping-installatie op kunstige wijze hoeveel energie 
elk Gents huis verbruikt. Allen daarheen voor een portie zelfreflectie 
en engagement.

CONCERT Op maandag 30 november treedt JoyCut, een Italiaans 
percussietrio uit Bologna, op in Café Video. De drie trommelaars heb-
ben al samengewerkt met o.a. Arcade Fire en Modest Mouse en hielden 
onlangs hun eerste tournee door de Verenigde Staten met tussenstop 
op het SXSW festival. Akoestische percussie wordt gecombineerd met 
elektronische melodieën en het slaan op alledaagse objecten. Het re-
sultaat is ietwat experimentele post-rock, maar zeer toegankelijk. De 
jongens zijn ook nog eens ecologisch verantwoord: hun studio draait 
volledig op zonne-energie en hun platen zijn gemaakt uit gerecycleerd 
materiaal. Het steunen waard.

THEATER Nog tot begin december kan je in theater Tinnenpot naar 
‘Ex’ gaan kijken. Anouk David en Philippe De Maertelaere spelen 
twee ex-partners in, zeg maar, een theaterversie van ’The Break Up’. Het 
verhaal, geschreven door Jo Van Damme en geregisseerd door Matthi-
as Sercu, wordt hartverscheurend en tegelijk enorm grappig genoemd. 
Over de vervaldatum van relaties en het lijmen van de brokken. De 
volgende speeldata zijn 21 en 28 november en 5 december, telkens 
om 20u. 



door Laetitia Mouton en Arthur Joos

TALENT UIT GENT
BABETTE WIE? 

•    illustratrice

•    21 jaar

•   Studeert Geneeskunde

•   http://babettevr.tumblr.com  

Tweewekelijks selecteren wij voor u een 
jonge artiest uit Gent die naarstig verder 
timmert om de grote K voor zijn kunst te 
krijgen. Deze week: illustratrice Babette 
Van Rafelghem.

TIP 2  “Doe enkel dingen waar je zelf écht zin in hebt.”

Waar vindt jouw passie haar oor-
sprong?
“Als kind tekende ik veel manga. Dat bracht 
me heel wat bij. Later heb ik een hele periode 
enkel portretten gemaakt. Tegenwoordig hou 
ik me vooral bezig met medisch geïnspireer-
de tekeningen. Een groot deel heb ik ook te 
danken aan mijn mama’s tekenkunsten.” 

Werk je altijd met reeksen? 
“Neen, het is eerder toevallig dat ik de laatste 
tijd vooral series teken. De medische instru-
menten, de skeletten of de details van orga-
nen zijn daar een goed voorbeeld van. Voor-
dien maakte ik meestal gewoon individuele 
tekeningen.” 

Waar haal je je inspiratie?
“Voor de organenreeks haalde ik inspiratie 
uit een boek met medische tekeningen van 
de achttiende eeuw. En deze zomer raakte 
in het Parijse Museum voor Paleontologie  
gefascineerd door de schedels die er worden 
tentoongesteld. Voor mijn huidige reeks ba-
seer ik me dan ook op die ervaring.”

Hoe ga je dan precies te werk?
“Ik heb altijd een voorbeeld nodig om van 
te vertrekken. Vaak doe ik weken of maan-
den over een tekening, soms maak ik er zelfs 
maar één of twee gedurende een volledig jaar. 
Als ik eraan begin, wil ik er dan ook een paar 
uur aan kunnen werken. Tijdens de examens 
laat ik mijn tekeningen dan ook meestal aan 
de kant liggen.” 

Waar zien we je in de toekomst?
“Volgend jaar in oktober stel ik werk ten-
toon bij Consouling Store. Ik denk eraan om 
hiervoor een reeks rond anatomie te maken, 
maar ik ben nog niet zeker of ik binnen dat 
thema voldoende materiaal zal vinden. Het 
onderwerp is dus voorlopig nog een verras-
sing.”
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TIP 1  “Heb veel geduld.” 



www.schamper.be
38

Neen, Cersei Lannister is niet de enige ter 
wereld die getraumatiseerd is door een walk 
of shame, iedereen krijgt wel eens rode wan-
gen. Dat kan voor iets banaals zijn zoals een 
presentatie, maar ook rond psychische aan-
doeningen heerst jammer genoeg nog steeds 
een groot taboe en de bijhorende schaamte. 
Om dat thema meer bespreekbaar en toegan-
kelijker te maken, stelde Museum Dr. Guis-
lain, waar eerder ook al expo’s over depressie 
en melancholie te zien waren, een tentoon-
stelling samen waarbij kunstenaars elk op 
hun manier probeerden om schaamte vast te 
leggen. ”Het was best wel een uitdaging om 
de tentoonstelling samen te stellen”, vertelt 
Arnout De Cleene, onze gids van dienst. 
“Schaamte is iets waarover we weinig praten 
en misschien kan kunst deze leegte opvullen 
en deze emotie bespreekbaar te maken. We 
hebben dan ook gekozen om de tentoonstel-
ling heel uiteenlopend te maken, met foto’s, 
sculpturen en films.”

PREUTSE KERKGANGERS
De tentoonstelling bestaat uit vier grote de-
len die elk een aspect van schaamte uitwer-
ken. Er is ook een overkoepelend thema, 
namelijk ‘de Blik’. Kijken, wegkijken, beke-
ken worden en het schaamtegevoel daarbij 

staan dus centraal. Onze gids begint bij Het 
Paradijs. Daar zien we de spanning tussen 
naaktheid, het afbeelden van naaktheid in de 
kunst en schaamte. Het eerste werk is hier al 
meteen een goede illustratie van: het zijn de 
kopieën van de panelen van Adam en Eva uit 
het ‘Lam Gods’ maar hier zijn Adam en Eva 
bedekt door een berenvel, omdat de preutse 
kerkgangers op het einde van de achttiende 
eeuw vonden dat Adam en Eva te naakt wa-
ren. Met andere woorden: ze geneerden zich 
voor het vertoon van zo veel naaktheid in 
de kerk. De tentoonstelling heeft ook enkele 
niet-Europese stukken, de invloed van Paul 
Faber die mee de tentoonstelling heeft sa-
mengesteld en lange tijd Afrika-conservator 
is geweest in het Amsterdams tropenmuse-
um. In de tentoonstelling vallen dan ook ver-
schillende etnografische objecten te vinden 
zoals Afrikaanse beeldjes, schaamschortjes 
en peniskokers om naaktheid te verhullen.
 

TO SHOW OR NOT TO 
SHOW

In het tweede deel, ‘Verhullen/Onthullen’, 
staat de verhouding tussen de privésfeer 
en de publieke sfeer centraal. Wat kan/mag 
je tonen in het openbaar en wat blijft liever 
verborgen in de duistere krochten van de pri-

DE
VOORBIJ

Schaamte beleef je individueel, maar het is 
ook één van de meest universele emoties. 
Blozen, zweten, zuchten, hakkelen of stot-
teren, voor velen herkenbaar in awkward 
situations en toch weigeren we vaak om met 
elkaar over schaamte te praten. Het Muse-
um Dr. Guislain wil dat taboe doorbreken 
en portretteert het gevoel via verschillende 
kunstwerken in hun nieuwste tentoonstel-
ling Schaamte. DOOR MARIE VAN OOST, EMILIE DEVREESE 
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vésfeer? Laten we als echte hippieouders onze 
toekomstige kinderen naakt op het strand 
huppelen of kiezen we netjes voor het fatsoen 
van zwembroekjes? Die spanning tussen ver-
hullen en onthullen wordt geïllustreerd door 
kunstwerken en foto’s van onder andere Mar-
cel Duchamp met zijn ‘The Lovers Etchings’ 
waarvoor hij een eigen, licht erotische versie 
maakte van verschillende canonwerken uit 
de kunstgeschiedenis en Marc Garanger, 
die een reeks foto’s maakte van Algerijnse 
vrouwen die gedwongen werden hun sluier 
af te nemen. De schaamte, vernedering, het 
protest en de woede zijn van hun gezichten 
af te lezen. 

VOYEURS EN MARGINALEN
We staan bij een grote foto van een struise, 
beduusd kijkende man, schaars gekleed in 
vrouwenlingerie en liggend in een bed in 
een wel erg foute slaapkamer met purperen 
gewatteerde wanden. Daarnaast een foto 
van een koppel dat het ongegeneerd langs 
achteren doet op de bank voor het oog van 
de camera. De foto’s komen uit de fotoreeks 
‘S’ van Gert Jochems. Aan de hand van die 
beelden probeert hij op een grappige, maar 
vooral aandoenlijke manier het seksleven 
van ‘gewone Vlamingen’ vast te leggen. Als 
het erop aankomt, blijven vele dingen inder-
daad nog taboe om over te spreken. Wie er 
dan ook nog eens ietwat aparte gewoontes 
op nahoudt, krijgt al snel een stigma opge-
plakt. En stigma’s, daar draait het derde deel 
van Schaamte rond. Stigma’s die bijvoorbeeld 
op afwijkende bevolkingsgroepen en minder 

ARNOUT DE CLEENE, ONZE GIDS VAN DIENST.

sociaal aanvaarde beroepen, zoals dames van 
plezier, geplakt worden. Zo bevat dit deel van 
de tentoonstelling een fotoreeks van Boris 
Mikhailov over de hulpeloosheid en margi-
nale levensomstandigheden van thuislozen 
in Oekraïne. Verder vinden we er ook een 
sterke reportage van Meiro Koizumi over 
een ex-kamikazepiloot die zich schaamt te-
genover zijn vriend omdat die laatste wel in 
zijn missie geslaagd is en hijzelf niet.

IN DE PESTKRING
Iedereen herinnert zich ongetwijfeld dat vre-
selijke moment in de lagere school wanneer 
je verjaardag gevierd werd en je vooraan in 
de klas op een stoel moest gaan staan ter-
wijl je klasgenootjes halfhartig een verplicht 
‘Lang Zal Hij Leven’ opdreunden. Die open-

bare vernedering is het thema van het laat-
ste deel van de tentoonstelling, ‘Publieke 
Schaamte’. Zo zien we een appartementsge-
bouw afgebeeld door middel van een licht-
box, waardoor het lijkt alsof we ‘s avonds laat 
enkele overwerkers aan het begluren zijn, wat 
opnieuw verwijst naar het centrale thema De 
Blik. In dit werk van Niels Donckers valt de 
vraag of architectuur ook schaamte kan op-
wekken af te leiden. Dat schaamte overwon-
nen kan worden, bewijst Tracey Emin met 
haar film ‘Why I Never Became A Dancer’. Ze 
vertelt de kijkers hoe ze als puber uitgelachen 
en vernederd werd tijdens een danswedstrijd. 
De film, en zo ook de tentoonstelling, eindigt 
met een uitgelaten dansende Tracey, die zo 
wraak neemt op haar pesters. Shamers gonna 
shame!



"IK BEN NOGAL EEN
EINZELGÄNGER"

DOOR LAURA MASSA
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EEN INTERVIEW MET BERT DOCKX



EEN INTERVIEW MET BERT DOCKX

Met wat vaal gsm-licht vinden we de bel waar 
we moeten zijn, niet ver van het station Ber-
chem. Naast de naam van onze muzikant staan 
muzieknootjes. Twee achtsten voor de kenners 
(ti-ti voor de muziekschoolkindjes). We volgen 
de trap naar boven. Kattenvoer. Cactusjes. Een 
nagelnieuwe oude Gibson. Vooralsnog geen kat.

INTERESSANTERE 
SCREENSAVERS

Wat volgt, is een gesprek bij kaarslicht en Ca-
mel-sigaretten. Dat het een perfecte halloween-
plaat is geworden, mag gezegd. “Die timing 
was niet bewust zo gekozen”, glimlacht Dockx. 
“Het is wel donker, maar voor mij voelt dat al-
tijd minder donker 
dan dat het wordt 
ervaren. Ondanks 
de titel, het artwork, 
en de muziek is het 
een kleurrijke plaat 
geworden. Speelser 
ook.”
Het artwork van 
de nieuwe plaat is 
inderdaad mystiek 
uitziend. Dat Dockx 
perfectionistisch aangelegd is, laat zich hier wel 
het beste voelen. “De kleuren zijn iets te paarsig 
gedrukt, op het scherm zag het er anders uit.” 
De afbeelding zelf werd gekozen door kunste-
naar Philippe Werkers. “Philippe is in de eer-
ste plaats een goeie vriend van mij en hij heeft 
het hoesontwerp gedaan voor bijna al de platen, 
clips gemaakt, live visuals voor DANS DANS en 
voor Blackie & The Ohoos. Ik heb altijd voeling 
gehad met wat hij maakte. Zijn clip voor “Wild 
Colours” vind ik echt heel goed, maar iemand 

De vierde worp van Flying Horseman ‘Night is long’ 
is het resultaat van nachtenlang tandenknarsen en 
polijsten. Toch is het een kleurrijke plaat geworden. Wij 
konden alvast even in de ziel kijken van frontman-gita-
rist Bert Dockx. 

had gereageerd op Facebook: ‘Ik heb screensa-
vers die interessanter zijn dan deze videoclip’. Ik 
dacht bij mezelf: ‘Dan wil ik die screensavers wel 
eens zien!’” (lacht) 

WE ZIJN ÉÉN
Voor ons zit dan wel één persoon, “maar Flying 
Horseman is een zeskoppige band”, benadrukt 
Dockx. Het zesde nummer op de nieuwe plaat ‘We 
are one’ gaat dan ook niet over de eenwording van 
de band. “We vinden het al langer heel belangrijk 
om ons te profileren als groep”, zegt Dockx stellig. 
Waarover ‘We are one’ dan wel gaat? “In de eerste 
plaats kan je dat zien als een ‘hippieleuze’, of zelfs 
als een zinsnede van boeddhistische inslag: we 

moeten stoppen met 
ons te concentreren 
op de verschillen; we 
kunnen onze energie 
beter besteden aan 
de gelijkenissen. Aan 
de basis hebben we 
allemaal dezelfde 
dingen nodig.” 
Toch mag er ook 
gelachen worden 
met idealisme. “Het 

begin van dat nummer is heel gewelddadig: 
cracked skulls and violins ... Heel veel recensen-
ten selecteren die woorden daaruit — begrijpe-
lijk, want wel een binnenkomer — maar eigen-
lijk probeer ik een portretje te schetsen van de 
mens met al z’n zwaktes en tegenstrijdigheden. 
Daarop volgen dan de woorden we are one.” Of 
Dockx zichzelf dan een hippie vindt? “Dat kan 
ik niet met zoveel zekerheid zeggen; ik ben nog-
al een Einzelgänger. Ik voel mij ongemakkelijk 
bij mensen die zich rond dezelfde idealen verza-

“We vinden het 
al langer heel 

belangrijk om ons te 
profileren als groep”
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mijn muziek leren kennen, en wij komen 
wel overeen. Ik lees vooral zijn gedichten.” 
Toch moeten we de postmoderne impact 
niet overschatten. “Je laat je niet rechtstreeks 
beïnvloeden, natuurlijk. We delen wel enke-
le obsessies: het zintuiglijke, het visuele, het 
dubbelzinnige.”
Toch plaatst Dockx z’n lyrics niet op z’n pla-
ten: “Ik voel mij er ongemakkelijk bij: het 
is geen poëzie. Dat is niet echt consequent, 
want ik ben zelf, wanneer ik een album koop, 
blij als de teksten afgedrukt staan. We hebben 
het bij de eerste plaat wel gedaan en er zijn 
heel domme taalfouten in geslopen. Zo’n din-
gen die je op YouTube ziet passeren. Ik had 
de teksten gedicteerd aan iemand, omdat we 
in tijdsnood zaten.” 

ER KOMT GEEN KAT
Niet alleen naar de visuele kunsten slaat 
Dockx een brug, ook voor theater heeft hij 
al vaak gewerkt. Eerder dit jaar verzorgde hij 
een live soundtrack van meer dan twee uur 
bij de voorstelling ‘Empedokles’, een volledig 
Duitstalige voorstelling door Theater Zuid-

melen, wat niet per sé zo’n goeie eigenschap 
van mezelf is. Dat is de laatste jaren wel al 
heel hard veranderd: ik ga tegenwoordig bij-
voorbeeld af en toe betogen, wat ik vroeger 
nooit had gedaan (lacht). 
In het refrein zing ik oh what a landslide, you 
feel nothing at all. Dat kun je intiem, of maat-
schappelijk interpreteren. Landslide is een 
woord dat ze gebruiken voor een politieke 
ommekeer bij verkiezingen. You feel nothing 
at all staat voor een soort apathie, want veel 
mensen houden zich afzijdig van politiek, 
wat de democratie ondermijnt. Als mensen 
zich niet betrokken voelen, is er geen demo-
cratie. Dan is het alleen bollekes kleuren.” 

HIPPIELIEFDE EN 
TAALFOUTEN

Op de titeltrack staan enkele zinnen die fel 
doen denken aan theaterwerk van Peter Ver-
helst: “Your body designed my mind/ and your 
looks designed my eyes”. “Het gevoel van ver-
liefdheid, van verlangen kan zo sterk zijn dat 
het een soort van basis wordt. Alsof je geher-
programmeerd wordt. Peter Verhelst heeft 

“Het gevoel van 
verliefdheid kan 
zo sterk zijn dat 
het een soort van 

basis wordt”



“De muziek die 
ik maak, ligt 
gewoon veel 
te ver van de 
mainstream”

pool. “We hebben wel matige tot slechte re-
censies gekregen, maar ik vond de voorstel-
ling zelf superknap (lacht). Natuurlijk is het 
contrast groot tussen live performen en aan 
een plaat werken. “Bij alle verschillende pro-
jecten werken we anders aan een album: bij 
Flying is het gepingpong tussen mijzelf en de 
groep, en een lang, moeizaam proces waarbij 
ik o.a. fungeer als een soort van eindredac-
teur. Bij DANS DANS is er minder sprake 
van een hiërarchie, werken we intuïtiever, en 
gedurende slechts een heel korte periode.” 
Over een doorbraak: “De muziek die ik maak 
ligt gewoon veel te ver van de mainstream. 
Het gaat er eerder om gewoon hard te blij-
ven werken en erin te blijven geloven. Blijven 
contacten leggen ook, al verkoop ik mezelf 
niet graag. Platen maken is voor mij in de 
eerste plaats een manier om te kunnen op-
treden.” Voor wie Dockx en co eens aan het 
werk wil zien, is er goed nieuws: op 23 no-
vember speelt Flying Horseman in de Han-
delsbeurs in Gent. En daar kijken ze best naar 

uit: “Gent is altijd het hoogtepunt van de 
tour. Daar hebben we de meeste luisteraars. 
De gemiddelde leeftijd is er ook lager dan in 
Antwerpen en er wordt meer geluisterd naar 
alternatievere muziek dan in andere steden. 
We gaan trouwens ook met Balthazar een 
paar optredens doen, o.a. in Vorst. In zo’n 
grote zaal hebben we nog nooit gespeeld. 
Hun voorprogramma was weggevallen, denk 
ik. Ik heb altijd medelijden als ik zelf voor-
programma’s in Vorst zie, want niemand luis-
tert naar hen (lacht).” 
Bij het naar buiten slenteren, staart Bert 
Dockx weemoedig uit het raam. “Het stads-
bestuur heeft hier recent allemaal bewa-
kingscamera’s geplaatst.” We verlaten de 
Antwerpse flat dan ook met het idee dat we 
gefilmd worden. Big Bart is watching us. Ca-
meraman van dienst vindt in de trein nog 
enkele verdwaalde kattenharen op zijn fancy 
fotografiegerief. Geen kat.  

Flying Horseman speelt op 23 november in 
de Handelsbeurs in Gent.
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FILM
door Sofie Steenhaut en Suzanne Grootveld

Babai lijkt op het eerste gezicht een kritiek op 
de huidige migratiecrisis. De productie van 
de film startte echter in 2007 en speelt zich 
af in Kosovo begin jaren 90 na de val van het 
communistische regime. Angst voor de oor-
log in buurlanden, nieuwe nationalistische 
machten in de politiek en de voortdurende 
pesterijen van de politie dwongen veel men-
sen om te migreren naar Europa. 

EEN ECONOMISCHE 
VLUCHT

In Europa werden deze mensen echter be-
stempeld als “economische vluchtelingen”. 
Regisseur Visar Morina haat deze term. 
Morina woont in Duitsland, maar is net als 
zijn hoofdpersonages geboren in Kosovo. In 
zijn tienerjaren vluchtte hij met zijn familie 
naar Duitsland als “economisch vluchteling”. 
Morina vertelt dat zijn neef bijvoorbeeld in 
het midden van de straat vermoord is en dat 
de politie hen op school uitlachtte en pestte. 
“Dat werd erger en erger. Het was niet dat ik 
met mijn familie in het vizier stond; we wa-
ren niet politiek geëngageerd. Maar ik kwam 
wel effectief als vluchteling naar Duitsland.” 
De voortdurende staat van angst voor de 
politie komt in Babai indirect naar voren. 
Geen bruut geweld, maar kleine daden van 
machtsvertoon zoals een oude man die zijn 
voeten moet laten likken door een geit. Op 
deze manier kan iemand immers overlijden 
door het vele lachen. “Deze manier van ge-
weld is interessant om te tonen, het wordt 
bijna grappig”, vertelt Morina, “Het is zeker 

dat jonge politieagenten met veel macht en 
tijd zich gaan vervelen. Ik heb geprobeerd 
om het geweld van de staat tegen de bevol-
king op een indirecte manier te laten zien. 
Aan de andere kant was het geweld binnen 
de familie veel directer. Alle onderdrukking 
en angst moet op een manier geuit worden.”

ZO VADER, ZO ZOON
Morina liet met opzet een situatieschets in 
zijn film achterwege. Geen uitleg over de po-
litieke situatie en zelfs geen tijdsaanduiding. 
Aangezien we door de ogen van een kind 
kijken naar de situatie is dat niet nodig: Nori 
snapt de situatie zelf niet. Daarom wordt Ba-
bai getransformeerd in een universeel ver-
haal van migratie en wint de film aan actuele 
waarde. Nori’s tocht naar Duitsland roept in-

derdaad dezelfde beelden op als de foto’s en 
video’s over de huidige migratiecrisis. Maar 
Babai gaat niet enkel over deze tocht. Cen-
traal staat de vader-zoonrelatie tussen Nori 
en zijn vader, Gesim. Het is dan ook dit as-
pect dat het publiek het meeste aanspreekt. 
De relatie tussen Nori en Gesim is uniek. 
Hoewel ze heel dicht bij elkaar staan — over 
Nori’s moeder wordt met geen woord gespro-
ken — verlaat Gesim zijn zoon om een beter 
leven te zoeken in Duitsland. Nori gaat on-
danks dit verraad zijn vader achterna. “Ik zag 
de rol van de vader als een deel van de iden-
titeit voor de zoon. Nori kan voor zichzelf 
denken, maar zijn vader is een deel van hem. 
Het vertrek van zijn vader zorgt ervoor dat 
het vertrouwen van Nori in zijn vader ver-
dwijnt. Maar omdat Gesim een deel is van de 
identiteit van Nori, is het voor hem alsof hij 
zijn benen of hoofd verliest. Nori kan je op 
die momenten vergelijken als een kip zonder 
kop. Deze blijven ook nog een tijd rennen en 
springen zelfs nog na de onthoofding. Nori 
gaat niet terug naar zijn vader gestuurd door 
liefde, maar hij weet gewoon niets anders te 
doen dan zijn vader te zoeken.” 
Morina’s relaas over vader en zoon won ver-
schillende Europese prijzen. Zo won Morina 
bijvoorbeeld op het Film Festival in Mün-
chen de One Future Prize en de Young Ger-
man Cinema Award voor regie én screenwri-
ting. Toch kan men zich afvragen of de film 
ook zo populair zou zijn in Europa zonder de 
huidige migratiecrisis.
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BOEK

MUZIEK
door Laura Massa

door Shauni De Gussem
 In ‘Filth’ steekt het hoofdpersonage en 
antiheld Bruce Robertson een dikke mid-
denvinger op naar politieke correctheid en 
de mensheid in het algemeen. Al vloekend, 
pestend, rokend, zuipend, neukend, drugs 
spuitend en met uitslag op niet de meest 
gezellige lichaamsdelen – een prijs voor ‘best 
passende titel ooit’ – probeert hij op te klim-
men in zijn job als inspecteur bij de Schotse 
lokale politie. Hoewel Bruce een karika-
turale, degoutante Berlusconi-junior lijkt, 
maakt schrijver Irvine Welsh (bekend van 
Trainspotting en dat zegt eigenlijk al genoeg) 
hem toch de grappige, eerlijke klootzak die 
we allemaal wel willen maar niet durven 
zijn. House M.D. maar nog enkele graadjes 
erger. Een mysterieuze moordzaak trekt de 
lezer binnen, waarna het verhaal helemaal 
vanuit het standpunt van Bruce wordt 
verteld. En dat laatste valt letterlijk te nemen 
want de stream of consciousness wordt 

onderbroken door de stem van de geculti-
veerdere lintworm die hardnekkig in Bruce’s 
darmen verblijft. Welsh schrijft in ‘Filth’ 
opnieuw fonetisch in een Schots dialect, wat 
nog een extra laagje marginaliteit toevoegt. 
Toch zit er meer in het verhaal dan de eerste 
abjecte laag van vunzigheid en schetst Welsh 
een parodie van een steeds meer egocentri-
sche samenleving zonder ook maar één keer 
het woord selfie of internet te gebruiken 
– het boek is dan ook in 1998 geschreven. 
Maar het gebruik van humor, zowel situa-
tiehumor als intens bijtende zwarte humor, 
verlicht nodig het geheel. Dat neemt niet 
weg dat toekomstige lezers een ontzettend 
sterke maag nodig hebben om dit te lezen. 
Want Welsh verkondigt luid: “Fuck poëzie, 
fuck poezeligheid, fuck literatuur, hier is wat 
rauwe en primitieve shit.” ‘Filth’, dat is de shit 
van de vorige eeuw.

 Soms is het artwork zó overweldigend, dat 
de muziek erop ondergeschikt wordt. Zo is 
het alleszins op ‘Manon’ (niet uitspreken op 
z’n Frans, maar plat-Amsterdams: ‘maanon’), 
de nieuwste, vijfde schijf van De Jeugd Van 
Tegenwoordig. Uw favoriete nederhopsen-
satie die ondertussen al tien jaar meegaat, 
liet zich voor de gelegenheid vervangen door 
vierpotige diva’s met snorharen. Sounds 
purrrfect? 
Wel ja, vooral omdat de inhoud ook bijzon-
der sterk is. Wie anders dan de Jeugd leert 
‘hoe te stunten op die bitch’?
Titeltrack ‘Manon’ is een poppy discoplaatje 
over een aantrekkelijke deerne Manon (die 
bitch, waarschijnlijk). Maar wij hebben 
het geïnterpreteerd als een lofzang op ons 
huisdier. Also: de manier waarop Willie 
Wartaal en co ‘champignon’ uitspreken, is 
hilarisch. Alleen al daarom doe je er goed 
aan om dit album te beluisteren. ‘Lente in 
Bed’ vervolgt dezelfde patronen, en blijft 
enorm cheesy onder het niveau van de rest 
van de plaat. Dat hun hart vrij is van kloot-

zakkerij, bewijst nummer drie ‘Ik was een 
klootzak’ althans tekstueel. Toch is De Jeugd 
niet volwassen geworden. ‘Stuntro’ is als het 
ware in een echte ninetiessound verzopen. 
Ook ‘Futuropia’ is meer beats dan brains en 
bevat de zin: “Ik ben een klein kind verkleed 
als volwassen man”. Voor wie een zeker au 
sérieux vreest:
‘Zakmetdeheup’ (spreek uit: sakmetdehuijp) 
is nog eens een echt oldskool DJVT-plaatje: 
‘Magnetron is de label, dus girl ik warm je 
op’. (Had u ook ‘grill’ gelezen?) 
In ‘Straatmeermin’ gaat het wéér over die 
superknappe Manon en een magnetron. Een 
combinatie die we vooralsnog niet lijken te 
snappen. Ook is microgolf mooier dan mag-
netron. Dan is er het meest intergalactische 
van de resem disconummers: ‘Broertje ik 
heb je’, dat gaat over een bezwaarlijke tape. 
Een telefoongesprek op helium in twee delen 
sluit dit boeltje af. Dat vinden we proper.
Haast u vooral naar YouTube voor meer 
pussy pleasure.
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DE LIEGENDE REPORTER
door Pieter De Smet

Gisterenavond, zo rond de klok van tienen, ontstond heel wat commo-
tie op de Blandijnberg. Een doctoraatsstudent publiceerde het docu-
ment met de specifieke examendata naar eigen zeggen per ongeluk op 
Minerva. De rest van de vakgroepen binnen de zogenaamde ‘Uitstel-
kamikaze’-coalitie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte reageren 
geschokt. “Dit is ongehoord.”

VAKGROEPEN KIBBELEN OVER 
GELEKT EXAMENROOSTER

Het was gisteren iets voor bedtijd dat eer-
stejaarsstudent geschiedenis Tanguy Taver-
niers de opvallende vaststelling deed op zijn 
Minerva Newsfeed. “Plots stond het exa-
menrooster voor zowel het eerste als tweede 
semester op de cursussite van de opleiding 
Geschiedenis. Ik heb uiteraard onmiddellijk 
het monitoraat en verschillende professoren 
aangesproken om te vragen hoe dit kon.”

SPIJTIGE SAMENLOOP
De voorzitter van de vakgroep geschiedenis, 
prof. dr. E. Doen, bevestigt en betreurt het 
nieuws in een kort persbericht. “De afgelo-
pen uren waren een beproeving voor onze 
vakgroep. Over de precieze omstandigheden 
kan ik niets kwijt, maar het is het gevolg van 
een spijtige samenloop van omstandighe-
den. Ik stel voor dat iedereen ons nu de tijd 
en ruimte geeft om te onderzoeken wat net 
is foutgelopen en hoe we dit in de toekomst 
kunnen vermijden.”
Enkele anonieme bronnen uit de onder-
zoeksgroep Oude Geschiedenis, weten wat 
aan de grondslag ligt van het lekken van het 
examenrooster. “Om lekken te voorkomen, 
hernoemen professoren de geheime examen-
roosters naar een outprint uit een boek van 
hun vakgebied. Nu, natuurlijk, nieuw acade-
misch personeel is hier niet altijd van op de 
hoogte. En laat een overijverige assistent nu 

net die pdf met die specifieke outprint publi-
ceren. Dat was uiteraard niet de bedoeling, 
want elke avond doneert elke assistent enke-
le druppels bloed bij de vakgroepvoorzitter. 
Semper fi, hé meneer, semper fi.”

AANHOUDENDE HYSTERIE
De vakgroep Arabistiek is alleszins niet te 
spreken over het voorval. De vakgroepvoor-
zitter Tamina Teugels: “Ik vraag mij af waar-
om wij het eigenlijk nog allemaal doen, me-
neer. Wij bijten een heel jaar op onze tanden, 
wimpelen opdringerige of overijvigere stu-
denten af als ze vragen naar het examenroos-
ter, en dan gaat de vakgroep Geschiedenis 
per ongeluk (maakt aanhalingstekensgebaar) 
hun documenten (maakt rechthoekig gebaar) 
die overigens nog niet eens zouden moeten 
opgemaakt zijn (maakt gedachtestreepjes) op 
Minerva plaatsen? Dat is hier de rechten niet 
hé, meneer, dat is nog veel te vroeg voor ons.”
Ook decaan Fève Haricot hoopt dat een der-
gelijk voorval kan vermeden worden in de 
toekomst: “Dat is nu eenmaal het gewoon-
terecht binnen onze teerbeminde faculteit: 
loyauteit aan onze principes. Zo geldt bij-
voorbeeld ook de regel dat de trappen van 
de ingang te allen tijde moet bezet zijn door 
een luie, cannabissmorende moraalweten-
schappenstudent. Daarnaast is er natuurlijk 
het gekende verhaal van het ontbreken van 

Eduroam en de klokken die nooit gelijk staan 
in Auditorium E om ons te herinneren aan 
de tijdloze Jaap Kruithof.”

KRITIEK OP COALITIE
De zogenaamde kamikazecoalitie van de 
vakgroepen die steevast het bekendmaken 
van hun examenrooster verder opschuiven in 
het semester, komt zo nog maar eens onder 
druk te staan. 
De vakgroep Sociaal en Economisch Recht 
van de faculteit Rechten, eerder veroordeeld 
voor het aanzetten tot haat en discriminatie 
tegen de Faculteit Letteren en Wijsbegeer-
te, wijst erop dat men ‘nog maar eens gelijk 
krijgt’. 
“Wij zijn formeel wat betreft die instroom 
van studenten in dergelijke vakgroepen, be-
taald met ons belastinggeld: de sluizen moe-
ten toe, de kranen moeten dicht”, aldus de 
vakgroep.
De faculteit Economie wijst er dan weer op 
dat de resultaten van de strategie ontbreken: 
“Wij willen cijfers, zien. Cijfers, meneer de 
vakgroepvoorzitter.”
In augustus van vorig jaar protesteerden al 
duizenden studenten op de Brusselse server 
van Facebook toen de herexamenroosters 
maar niet op Minerva of Centauro versche-
nen. Voor de studentenbonden is de maat 
vol; zij plannen nu nieuwe acties.
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