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“Dat er jongeheren bestaan in alle kleuren
en maten wordt veel meer erkend dan de
verscheidenheid aan vagina’s.”
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“Na heerlijk hitsig opgeschuurd te worden,

“Er zijn ook dildo’s die via bluetooth kun-

hebben we zoete woordjes nodig.”

nen verbonden worden aan je VR-machine
om het ritme van de filmpjes te volgen.”
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Hoofdredacteur Brecht Vissers
Bij verkiezingstijd (waan ik mij professor in
de Geneeskunde en) doe ik een rondvraag bij
kennissen. Waarop stem jij? Ugh, ik weet het.
Het gewauwel komt mij ook de spuigaten uit.
Maar waar praat een mens in die periode over
met iemand die hij amper kent? De resultaten zijn allesbehalve schokkend. De meesten
zeggen Groen of erger, want de student is
een salonsos met een hart voor duurzaamheid, maar weet niet waarom. Of ‘t is om de
bomen. En de diertjes. En velen zeggen ook
N-VA. En dan vraag ik of een van de ouders
zelfstandige is, en dan zeggen ze vaak: ja. Zo
niet, zijn ze van de rand rond Brussel. Of
ja, misschien zijn er nog categorieën. Maar
waarom ze dan uiteindelijk ook op N-VA
stemmen, dat weten ze niet. Of ze hebben de
stemtest gedaan. Boem-klets. Polls zijn overbodig. Mijn ongenuanceerde minisurvey
spreekt boekdelen: studenten stemmen ook.
En weten niet waarom. Maar hoeveel dat in
hun studentenstad willen doen? Ik gok een
op de duizend. Nog geen halve procent. Want
studenten zijn zelfs niet voor de studentenverkiezingen te enthousiasmeren.
Studentenstemrecht is het idee van schepen
van Onderwijs van stad Gent, Elke Decruynaere (Groen, niet toevallig). Niet van de
studenten neem ik aan. Want die weten vaak
zelfs niet waar de Korenmarkt ligt. Natuurlijk
is dit een politiek spelletje. Maar dat maakt

het nog geen slecht idee. De tegenargumenten van Louis Tobback (burgemeester van
Leuven, die andere studentenstad, sp.a, wél
toevallig) schieten daar ook in tekort: alsof
de kleinere politieke partijen erin gaan slagen
om studenten die thuis voor hen stemmen, in
de studentensteden voor hen te laten stemmen, omdat die stem daar belangrijker is. En
hij heeft het in alle waarschijnlijkheid over de
rechtse partijen, ja.
Stad Gent probeert alleszins zoveel mogelijk tot een wederzijds begrip tussen stad en
student te komen. Vooral in de laatste jaren.
En oké, het studentenstemrecht is misschien
wat extremer dan een studentenoverleg
een aantal keer per jaar (alvast te weinig en
te onbekend), misschien zelfs idealistisch.
Maar om een stad jong, fris en geëngageerd
te houden, moet je de voornaamste bron van
die eigenschappen een affectie doen voelen
met de stad. En doen blijven. Waar ze ook
voor stemmen, het menselijk kapitaal dat
zulk een maatregel kan aantrekken, is des te
groter. Oké, er is nog werk aan de winkel om
dat écht waar te maken. Zoals de strenge regelgeving rond samenhuizen in Gent. Want
een jong en fris publiek neemt jonge en frisse
ideeën mee. En kritiek. Want hoogstwaarschijnlijk is het studentenstemrecht gewoon
een politiek spelletje. Maar het kan zoveel
meer zijn dan dat.
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KORT
“En Alex, hoe gaat het nu op je nieuwe
school? Al veel kameraadjes gemaakt? En
ga je veel uit? Zijn er nog altijd fuiven in de
Vooruit en zo? En hoe zit het met je punten?”
Zucht. Daar gaan we weer. Kan dat mens
nu eens geen twee minuten zwijgen en haar
vol-au-vent opeten in plaats van telkens weer
datzelfde irritante mantra van infantiele vragen uit te spuwen? Want dat is nu net haar
gewoonte op familiefeesten.
“Heel goed, fantastisch zelfs! Veel uitgaan zit
er wel niet in, school gaat voor hé tanteke!”
Alex’ moeder was net de conversatie gaan
volgen, begrijpt u.
Oef. Gevaar afgewend. Nu vlug van onderwerp veranderen. De komende Amerikaanse
presidentsverkiezingen –amai, die Donald
is me toch wel een deugniet hé! Een rondje
vakantieherinneringen –wie wil er onze foto’s
van in Benidorm zien? Kortom, business as
usual. Maar dan slaat het onheil toe.
“Ja maar, tante. Het belangrijkste is nog niet
gezegd! Zeg eens, Alex, heb je al een vriendinnetje?”
Ook vader was van de partij. Een man van
vele oorlogen, en nog meer veroveringen.
Meer dan zijn zoon alleszins. En hij liet niet
na om keer op keer dat mes nog dieper door
de wonde te halen, het liefst van al in uitgebreid gezelschap. Motief onbekend. Maar
pijn deed het. En vanmiddag was het weer
van dat. “Wat bereik je daar nu mee, met ‘iets
gaan drinken’? ‘Eventjes aftasten’? Beter wat

betasten, lijkt me! In mijn tijd was dat toch
allemaal anders dan nu hoor. Ga eens naar
de Slavia-quiz (Slavia, 15/03), bestaat dat
nog? Die Oostblokkerinnetjes vielen met
bosjes voor me, toen ik m’n kennis over Stalins meerjarenplannen etaleerde. De Lentefuif (VTK, 16/03) was ook altijd de max.
Het weer wordt al wat warmer. En de meisjes
al iets gewilliger. Maar mijn hoogdagen waren toch altijd tijdens de Openluchtcinema
(VPPK, 24/03). Bij die psychologes in spe
ging ik altijd héél graag op consultatie. Dat
was om duimen en vingers v-“
“MICHEL!”
“Maar je moet je daar niet te veel bij voorstellen hoor”, herstelt vader zich bij het zien van
de woeste blik van z’n vrouw. “Je hebt kijken,
en kijken kijken. Van mij was dat natuurlijk
enkel kijken”.
Plots krijgt vader een wazige blik in de ogen.
Het lijkt alsof hij eventjes wegdroomt, naar
betere tijden. Tot hij opgeschrikt wordt door
een harde knal. Vrouwlief had de deur achter
zich dichtgeslagen, een volle tafel geschokte
familie achterlatend. Even is het doodstil, afgezien van het gesnik van tante, die intussen
eindelijk haar vol-au-vent heeft binnengespeeld.
“Kom zoon, we gaan ons een nieuw mokkel
zoeken!” En daar gaan ze. Vader en zoon, samen in de auto, verlaten het onooglijk boerengat van weleer en zetten koers richting
Gent. Het zal allemaal wel goedkomen.
door Maarten Boussauw

cartoon door Emilie Devreese
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ON THE ORIGIN OF

- de Kuiperskaai Vandaag wordt aan de Kuiperskaai het veelzijdige, fancy gebouw
De Krook neergepoot. Een halve eeuw geleden bruiste het er
echter nog van obscure feestjes en een beetje criminaliteit. Laat u
meevoeren naar die wilde jaren 60.

WATER, NOSTALGIE EN EEN
DJ-SCHOOL

DE 19DE EEUWSE
OVERPOORT

Ooit waren de oude stationsbuurt van ‘t Zuid
en de Kuiperskaai de place to be voor Gentse
jongeren. Al in de 19de eeuw bezochten studenten – toen nog allemaal eliteburgerjongens – daar het mondaine variététheater en
zetten ze de bloemetjes buiten in de chique
cafés van de Vlaanderenstraat. Sinds de oprichting van de Universiteit zaten de studenten in hun opvallende universiteitspetjes en
kostuums ook vaak te pintelieren in de omgeving rond de Veldstraat en de Volderstraat,
maar in de jaren 50 bloeide de Kuiperskaai
pas helemaal open.

VAN NERDS
NAAR KRAPUUL

De hele uitgaansbuurt verlegde zich naar
de oude stationsbuurt van het Zuid en in de
etablissementen werden veel thé dansants en
fuiven gehouden. Grote namen zoals Little
Jimmy and the Sharks en New Inspiration
speelden er de pannen van het dak. De jukebox en het diverse uitgaanspubliek brachten
de student uit zijn isolerende elitestatus onder de mensen. Het feit dat ze toen ook feilloos de zaken konden uitzoeken die de goedkoopste pils verkochten (zoals de dancing
De Zolder en hun happy hours) maakte de
student een echte man en vrouw van het volk
en de cafés en dancings in de Kuiperskaai
verwelkomden hun goed drinkende, nieuwe
cliënteel maar al te graag.

door Shauni De Gussem

FROM THE WINDOW TO
THE OVERPOORT

Toch kwam het nog tot regelmatige botsingen tussen de studenten en de Gentse volksjongens. In de jaren 60 kreeg de Gentse jongerencultuur door de regelmatige overdreven
bras- en vechtpartijen een slechte naam en
toen in 1965 zelfs een student gedood werd
bij een ruzie in de Don Carlos had de Kuiperskaai voorgoed zijn goede naam verloren.
De studenten verhuisden langzaam maar
zeker naar de Overpoort en de Kuiperskaai
werd een marginale buurt met louche dancings en peepshows. Maar ook die kregen na
verloop van tijd minder volk binnen en de
laatste peepshow van de Kuiperskaai én van
Gent sloot vorig jaar zijn deuren.

Alles wat overblijft, is een groezelige straat en
een shoppingcenter dat alle cafeetjes en geschiedenis van de kaart heeft geveegd. Maar
de legende zegt dat als je om half drie ’s nachts
passeert aan de Kuiperskaai en in het water
van de Schelde staart, dat je dan de reflectie
ziet van de zingende en dansende studenten
uit de jaren 60. Je ziet de cafés en de dancings.
De rock-‘n’-roll, de drugs en de razzia’s. En
de Club 55 waar per toeval in 1986 de New
Beat is ontdekt, toen een Franse dj de trend
volgde om platen op een verkeerd toerental
af te spelen. Met vochtige ogen kan je je dan
omdraaien en de straat uitsjokken, vol nostalgie naar tijden die je nooit gekend hebt en
op het einde van de straat kan je bitter glimlachen. Want daar ligt een onopvallende djschool, als een bescheiden gedenkteken aan
een roemrijk en wilder verleden.

www.schamper.be
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P.S.: ARABISTIEK WORDT
AFGESCHAFT

DOOR AARICIA LAMBRIGTS
EN BERT CAMBIER
FOTO’S DOOR ATHUR JOOS

Studenten van de afstudeerrichting Arabistiek en Islamkunde tasten in het duister: de afschaffing van de richting is op til. Een hard
feit of veeleer een onbetrouwbaar gerucht? Eén zaak staat vast:
“De communicatie van de universiteit naar de studenten toe laat te
wensen over.”

STUDENTEN AAN HET WOORD
Marte Beldé (3de jaar Arabistiek en Islamkunde) en Tim Terpstra (2de jaar Arabistiek
en Islamkunde) staan ons te woord over wat
zij van hun richting vinden.

WAT MERK JE VAN DE PROBLEMEN BINNEN DE
RICHTING?
Marte: “Vooral veel frustratie. De gevolgen
zal ik niet merken aangezien ik naar Egypte
kan voor een éénjarige master. De frustratie
ontstaat, omdat we willen weten wat er met
de richting gaat gebeuren en onze mening
niet gevraagd wordt. Daar is een aanzet voor
geweest in een gesprek met professor Jo van
Steenbergen in het eerste semester. Maar
nu is er weer een ander verhaal. Ik hoop dat
komende dinsdag (15/3), wanneer er een
gesprek is met de universiteit, duidelijkheid
brengt.”
Tim: “Ik merk het probleem niet, aangezien
ik zelf aan informatie moet komen. Ik hoorde
toevallig dat de tweejarige master niet doorging op een georganiseerde focusgroep met
mevrouw Heirman eerder dit semester. Ik
was daar als enige, omdat andere studenten
les hadden. Ik ben vervolgens langsgegaan
bij professor van Steenbergen (hoofd van de
richting, red.) om duidelijkheid te krijgen. Ik
merk dat als het goed gaat, je dat snel hoort,
maar wanneer dingen fout gaan, wordt daar
niet over gesproken. Daar word ik zenuwach-

tig van. Zo ontstaat er angst en lijkt het erop
dat ze alles zo stil mogelijk willen houden en
afschaffen. Wat jammer zou zijn voor een belangrijke richting.”

WAT DENK JE OVER DE
RICHTING ZOALS DIE NU
BESTAAT?

Tim: “De algemene vakken zijn erg eurocentrisch. Onder leiding van van Steenbergen is
het minder stoffig en komt er meer moderniteit. Het blijft belangrijk om oude teksten
te integreren. Maar bijvoorbeeld het vak ‘Inleiding tot Moderne Hedendaagse Literatuur’
(Algemeen vak van professor Bart Keunen)
had ik dan liever over Midden-Oostenliteratuur gehad. Om de richting meer te laten
aansluiten bij Pol&Soc lijkt mij een erg goed
plan. Daar waren ook berichten over. Ik vind
het vreemd dat daar nu pas over nagedacht
wordt. Maar een opleiding Midden-Oosten
zonder de taal, het Arabisch, zou een stap
terug zijn.”
Marte: “De richting startte zeer oriëntalistisch, maar is de laatste jaren verbeterd. Er
is hard gewerkt om het eerste jaar beter te
onderbouwen en het jaar na mij zijn er al
aanpassingen gebeurd. Wanneer we vragen
om een bepaald onderwerp te behandelen
gebeurt dat ook vaak. Maar er loopt wel veel
mis op het vlak van communicatie. Ik heb wel
het idee dat meer mensen zich met de mo-

derne component willen bezighouden. Wij
als studenten staan achter het behoud van de
taal met de oude grammatica als basis.”

WAT ZIE JE GRAAG
VERANDEREN?

Tim: “Dat de richting de erkenning krijgt die
ze verdient. De professoren werken hard en
hebben weinig geld. Vanuit de universiteit
mag daar meer waardering voor komen. Het
is geen grote richting, maar we mogen de inhoud ervan niet zomaar laten afhangen van
wat het meest populair is. Misschien moeten
we daar beter over nadenken. Als het aantal
richtingen ongecontroleerd blijft verminderen, kan dit zorgen voor een verarming aan
kennis over het Midden-Oosten in de maatschappij. Daarnaast ging het inschrijvingsgeld omhoog en wij houden ons daaraan,
neem ons dan ook serieus.”
Marte: “Ik vind de erkenning van de richting
en professoren ook erg belangrijk. Ik sta achter het idee om naar Pol&Soc te gaan, omdat
mijn interesse daar naar uitgaat. Ik mis momenteel politieke vakken binnen de huidige
structuur van de richting. Dat sluit aan bij
mijn toekomstplannen. Klassiek Arabisch
moet echter niet vergeten worden en een algemene vorming binnen de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte kan zeker. Maar voor mij
mag de focus verschuiven naar de moderne
Arabische politieke vakken en het moderne
Midden- Oosten.”

Goedgeplaatste bronnen spreken over een
afschaffing van de
richting

TIM

Door de tegenstrijdige houding van de universiteit, die uitpakt met de slogan ‘Durf
Denken’, heerst er momenteel een zenuwachtige onrust onder de studenten Arabistiek en Islamkunde. Sinds kort doen immers
geruchten de ronde dat de opleiding in de
nabije toekomst ‘afgeschaft’ zou worden of
op zijn minst voor enkele fundamentele hervormingen staat. Verandering en evaluatie
kunnen op zich een goede zaak zijn. Vooral
voor een opleiding als Arabistiek die in deze
tumultueuze tijden relevanter lijkt dan ooit.
“In de volledige discussie ontbreken echter
twee essentiële aspecten bij de verschillende
raden aan onze universiteit: open communicatie en inspraak. De Gentse Arabisten in spe
hebben momenteel te maken met twijfel en
onzekerheid omtrent hun toekomst”, vertelt
Sofieke Nilis, voorzitster van de Facultaire
Studentenraad (Stuart). Tijd voor een korte
schets van de verwarrende situatie.

VEEL GEBLAAT,
WEINIG WOL

De ideeën over de interne hervormingen
binnen de opleiding zitten dus nog in een
beginstadium en hebben nog geen concrete
vorm gekregen. Ondertussen worden er echter wel verschillende verhalen verspreid die
elkaar tegenspreken. Zo werden de studenten Arabistiek de voorbije weken informeel
op de hoogte gebracht over de tweejarige
master die er voor de opleiding Oosterse Talen en Culturen komt. Door een gebrek aan
middelen kan de richting niet mee stappen

in het verhaal van de tweejarige master. De
universiteit overweegt daarom de opleiding
(tijdelijk) af te schaffen en bijgevolg geen
nieuwe inschrijvingen meer te aanvaarden
voor het volgende academiejaar. Ook op de
infodag zou er geen Arabistiek zijn. Arno
Rombouts, StuArt : “Het is absoluut niet
duidelijk wat de studenten wel of niet moeten geloven. Dubbelheid troef! De richting
zou niet meer worden voorgesteld op het infomoment en nieuwe studenten zouden zich
niet kunnen inschrijven. Maar op de dag zelf
stond er toch een infostand en was inschrijven mogelijk. We zagen een informatiestand
van de richting en ze stond ook in de brochure met opleidingen. Dat zou de middag
voor de infodag zijn beslist. De universiteit
is niet bijster consequent in haar communicatieve aanpak. Wat de studenten Arabistiek
momenteel wel of niet mogen geloven, is een
groot vraagteken.”
De onwetendheid brengt onrust teweeg; er
blijven verontrustende verhalen opduiken.
Zal het studieprogramma grondig gewijzigd
worden? Blijven de einddoelen van de Arabistiek binnen hun initiële verwachtingen?
Wordt de opleiding nota bene binnenkort
‘bevroren’ en afgeschaft of niet? De gefrustreerde studenten uitten veeleer deze week
hun ongenoegen over de zenuwslopende onzekerheid omtrent het voortbestaan van hun
richting. Om hun ontevredenheid te uiten,
zetten ze afgelopen week kleine protestacties op in de vorm van enkele zelfgemaakte
affiches met ludieke slagzinnen als ‘UGent
blijft olie-dom over het Midden-Oosten’
en ‘UGent Alma Mater, word wakker uit je
besparingskater’. Bijna onopgemerkt voor
de dagelijkse Blandijnganger en al helemaal
onbekend voor de buitenwereld lijkt het stille
verzet van de Gentse Arabisten stilaan op een
wanhopige zwanenzang van een uitstervende
richting. Ze willen nog verdere acties ondernemen om de richting positief onder de aandacht te brengen.

MEER MET HETZELFDE

De afstudeerrichting Arabistiek en Islamkunde valt onder de opleiding Oosterse Talen en Culturen aan de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte waaronder ook Japanologie,
Sinologie en Indologie vallen. De afstudeerrichtingen binnen deze opleiding hebben allen een relatief klein aantal studenten en professoren, omdat men de middelen voor de
opleiding verdeelt over de verschillende deelrichtingen. Het gebrek aan middelen is dan
ook een oud zeer binnen de Oosterse Talen
en Culturen. Zo wordt er al jaren geklaagd
over de onderfinanciering. Daarnaast kent
de richting al geruime tijd moeilijkheden
om lessen over het moderne Midden-Oosten
(beter) te integreren in het opleidingsaanbod.
Door de Gentse traditie om de focus te vestigen op oriëntalistische geschiedenis krijgt
de actualiteit jammer genoeg weinig ruimte.
Met de tweejarige master op til bij de Oosterse Talen en Culturen is het de bedoeling
een kwaliteitsvol bachelor- en masterprogramma aan te bieden. Hier worden echter
geen extra middelen voor vrijgemaakt. Het
is roeien met de riemen die ze hebben. Met
gelijksoortige problemen kampte in het verleden ook de opleiding taal- en regiostudies
Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven.
Zo kreeg zij in 2007 als eerste Vlaams universitaire opleiding geen accreditatie meer
door haar rommelige interne structuur. Met
behulp van een voorlopige accreditatie stelde
de KUL in drie jaar tijd orde op zaken binnen
haar aanbod in de Arabistiek en Islamkunde door volop in te zetten op een grondige
herstructurering van de opleiding. Anno
2016 is de richting opnieuw springlevend

MARTHE

en verdiende ze haar geldige accreditatie terug. Het UGent-equivalent van de opleiding
is toentertijd echter aan de klauwen van de
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ontsnapt, maar kampt daardoor
vandaag dus nog steeds met een erg rommelige en inefficiënte interne structuur. Sofieke
Nilis: “De laatste jaren is de Arabistiek wel
aan een trage, stapsgewijze evolutie bezig. Zo
wordt er geopperd dat de richting in de nabije toekomst verder zou gaan samenwerken
met de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen om zo uitdrukkelijker een positie
te gaan innemen in het actuele politieke en
sociale debat. Maar ook een vervolgopleiding
in de vorm van een ManaMa (MasterNaMaster) of een minor is een optie.”

De richting zou verhuizen naar de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

De reacties daarop zijn verdeeld. Zo zijn de
aanhangers van het Klassiek Arabisch en het
culturele aspect van de studie niet te spreken
over deze eventuele verandering. Debat over
de invulling van de opleiding blijkt dus zeker
nodig.

GEBREK AAN
COMMUNICATIE

Er duiken momenteel heel wat vragen op,
maar antwoorden blijven veeleer uit. Het
blijft koffiedik kijken totdat er een reactie komt vanuit de hogere regionen van de
universiteit die de studenten zekerheid kan
bieden omtrent het al dan niet voortbestaan
of de eventuele transformatie van de richting. Ook de Gentse Studentenraad kan de
studenten niet verder helpen en neemt nog
geen duidelijk standpunt in over het onderwerp. De Gentse Studentenraad betreurt
wel het gebrek aan communicatie naar studenten toe. Frederic Piccavet, voorzitter
van de Gentse Studentenraad: “Studenten
worden geacht mee te denken en te beslissen over deze voorstellen. Dat is niet enkel
een kwestie van gezond verstand, maar werd

Boek je taalreis met vrienden
of familie en krijg korting!
Leer een taal en ontdek de wereld

Antwerpen 03 206 22 65 Brussel 02 203 59 91

ook wettelijk zo vastgelegd in Vlaanderen.”
Uit de verzuchtingen van de studenten bij
de wekelijkse vergaderingen van de facultaire studentenraad blijkt overduidelijk dat
de Gentse Arabisten te allen tijde openstaan
voor een uitgebreid debat en persoonlijk zelf
ook wensen dat er grondig aan hun richting
wordt gesleuteld. StuArt wist een gesprek te
regelen met zowel de decaan, het faculteitshoofd en het opleidingshoofd. Maar ook dit
kwam er op eigen initiatief van StuArt en de
studenten. Ze zijn voornamelijk ontevreden
en gefrustreerd, omdat het discours over hun
eigen unieke opleiding buiten hen om wordt
gevoerd. Ze eisen dan ook recht op inspraak.
Op dit moment hebben de Arabisten nood
aan duidelijke communicatie vanuit de faculteit en universiteit. Ze willen het officiële
standpunt omtrent de plannen voor de opleiding weten. Temeer omdat er in onofficiële
communicatie sprake is van afschaffing. Dat
voedt de onzekerheid. De studenten willen
open communicatie. Enkel zo kan er op een
eerlijke en open manier worden gediscussieerd en naar een oplossing worden gezocht.
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DE BLONDE ROEMEEN
VERSIERTIPS VOOR BEGINNERS

door Laura Massa

en Nicolas Van Laere

Drie redacteurs in de Overpoort. Eén
nacht. Hoe spelen ze het klaar om iemand
op te scharrelen? U leest het hier in ons
verderfelijk verslag.

Nu ja, lang scharrelen hoefde niet. Twintig
minuten en drie cafés later had onze eerste
redacteur al prijs. We vonden het al vreemd
dat die dude ons ook trakteerde. Roemenen
kunnen blond zijn. En gay. Maar niemand
mocht het weten. Eén redactrice werd dan
maar gebombardeerd tot dekmantel. Kwestie
van geen vendetta uit te lokken met de broer
en zijn vriendjes. In Roemenië ligt dat allemaal niet zo gemakkelijk. Ondertussen bleven we natuurlijk zeer professioneel. Onze
Chef PR deed in de Delta overtuigend aan
PR. Een ander redactielid maakte zich zorgen over haar blaas. De vloer in de wc’s van
de Delta plakte. Doe daar iets aan, Deltanen.

“HEBT GIJ EEN OPENING?”
Maar to the point: wie Overpoort zegt, zegt
openingszinnen. Na heerlijk hitsig opgeschuurd te worden, hebben we zoete woordjes nodig. Hier een opsomming van de pareltjes. Een mannelijk individu in de Delta
zei steevast: “Ik ken uw mama”. “Beter raar
en interessant zijn, dan saai”, was de verklaring. Hij verzekerde ons dat het werkte. We
geloofden hem. Misschien is het gewoon
omdat hij toch waarschijnlijk een burgie
was. Die hebben een rare moederband. Een
andere tip van dit charmante individu: “Als
je haar naam vergeet, spreek je haar aan met
‘mijn toekomstige ex-vriendin’.” Later gaf hij
toe dat hij deze mop gestolen had van het internet. Als je moppen steelt, laat ze dan ten
minste grappig zijn. Exit Delta.

DECADANCE

Laat ons eens terugkeren naar het succes van
onze eerste redacteur. Succes overvalt je namelijk niet zomaar. Het was redactielid-blaas
dat wees op een blonde jongeman die nogal
uitbundig danste. Ze dacht namelijk dat deze
jongen wel eens homoseksueel zou kunnen
zijn. Wat het geval was. Het bleek een Roemeen te zijn. Hij was gewillig. Het antwoord

www.schamper.be
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op onze vragen aan hem zijn we vergeten –
ah, blonde piekjes en dansmoves. Het derde
zielloze nummer van Netsky werd ingezet.
We schrompelden collectief ineen en deden
dan maar aan observatie. Het zijn altijd dikke
mensen die frivole strings dragen. Bij iets te
veel inkijk beseften we dat het nog erger zou
worden.
De blonde Roemeen sleepte ons mee naar de
Decadance. We stuiterden lichtjes, met onze
gratis flessen in de zakken. De veel te exotische muziek en starende blikken joegen ons
al gauw buiten. Waar spelen ze eigenlijk nog
goeie muziek? We keken elkaar in bevragende extase aan – “op de Vlasmarkt, maar da’s
ver.”

WINGMANNEN IN
DE APACHE

De Apache, algoed. Toch bijna een surrogaat
voor de Charlatan. Het is maar wachten op ‘I
Bet That You Look Good On The Dancefloor’,
dat steeds gespeeld wordt rond half 3. Geen
idee hoe die dj’s dat afspreken. Ondertussen
werden we ongerust. Een redactielid was
verdwenen. We vonden hem terug. Hij ging
terug verdwijnen, nu voorgoed. Hij trok de
nacht in. Het werd een journalistiek verant-

woorde enquête tussen de lakens.
Ondertussen vroegen we aan twee jongens
hoe zij rondscharrelden. “Euhm, ja, eigenlijk
gebruiken we geen openingzinnen, wij wingmannen elkaar.” Wat dat inhoudt: de ene jongen gaat naar het doelwit, bij voorkeur een
schone deerne, en zegt: “Muil die jongen daar
eens.” Opnieuw wordt ons verzekerd dat dit
echt werkt. Wij hebben er onze twijfels over.
“Maar nu doen we dat niet meer, we hebben
allebei een lief. Jullie twee zijn wel echt sexy.”
Sympathieke figuren in dit alternatief universum vol kots, dat wel. Ons zelfbeeld begon
weer te glimmen. Daar moesten we snel iets
aan doen.

DOUBLE-O-SLETJES

Wanneer we vragen waar in de Overpoort de
sletjes zitten, krijgen we standaard hetzelfde
antwoord: dé Cuba Libre. Nochtans vinden
we dat verwonderlijk, nu de danspaal er weg
gehaald is. Dat getuigt toch van enige preutsheid, nee? Ook begon onze eigen smaak lichtelijk de overhand te krijgen op de vooropgezette journalistieke missie. Lees: er is nooit
genoeg alcohol in de wereld om ons in de

Het zijn altijd dikke
mensen die frivole
strings dragen

Cuba Libre binnen te krijgen. We gaan liever
aan de MDMA. Niet dat we ons beter voelen,
hoor. Of jawel, toch wel.
Het duurde maar even tot de volgende tragedie: de gratis drank was op. Er moest een
deus ex machina komen, maar helaas werden
we niet meer getrakteerd. Tot slot had ook
redactielid twee touche. De dag erna kreeg
dit redactielid zelfs een vriendschapsverzoek
van deze jongen. Hoe hij haar heeft gevonden, blijft een mysterie. De plotselinge interesse bracht uiteindelijk ook perspectieven
voor ongeliefd redactielid drie. Uiteindelijk
suckte de muziek zo hard. (Foei, Apache!) dat
ook zij afdropen. Redactielid drie probeerde
haar falen nog te verwerken door een wc-rol
te stelen in de Apache. Ook dat mislukte. Op
de kermis kregen ze uiteindelijk wel nog aandacht van vermoedelijk Marokkaanse types.
We zeiden al dat Decadance ons ding niet is.
Later op de avond was er nog gemalen kaas.
En een glas water. De volgende dag was er
voornamelijk een kater. Dat mocht wel, na
deze flater. Lessen werden geskipt, maar dat
zijn zorgen voor later.

YOUR BELGIAN COMIC CON

2-3 APRIL 2016

FLANDERS EXPO GHENT

M

OV
I

ES

CO
M
IC
S

CO
SP
LA
Y

GA
M
IN
G

TO
YS

AN
IM
E

TICKETS & INFO

WWW.FACTS.BE

www.schamper.be

11

KAJIRA ON TOP!
EEN INTERVIEW MET PELEDA EN SHEBA

De ‘Fifty shades’-trilogie liet geen enkel vrouwenhart onberoerd,
zelfs dat van onze eigenste alma mater moest er aan geloven. Verzwolgen in duistere fantasieën erkende de UGent immers de eerste
en nog steeds enige bdsm-studentenclub van het land. Drie jaar na
erkenning leggen we Kajira graag eens op de rooster, auwtch!

We zullen maar direct met de deur in
huis vallen, dat doet tenslotte ook wat
pijn. Er zijn heel wat clichés verbonden
aan Kajira. Welke zouden jullie graag
de wereld uit helpen?
“We worden eigenlijk niet veel geconfronteerd met die clichés. Maar de meeste nieuwe leden zeggen wel: “O, dit had ik niet
verwacht!” Ik denk dat er veel mensen verwachten dat ze naar een soort van lezing
gaan, waar ze op een stoeltje gaan zitten en
wat informatie gaan krijgen. Dat is het niet.
We zitten in kleine groepjes, waar je heel veel
eigen input geeft en eigen vragen stelt. Nieuwe leden zijn daardoor al heel snel heel open
over eigen ervaringen en meningen.”

We lazen op jullie website dat jullie
ook knutselavonden organiseren. Wat
moeten we ons daar bij voorstellen?
Knutselen jullie zelf handboeien en
zweepjes ineen?

“Ja, ik zal ze eens laten zien (haalt vol enthousiasme haar gsm boven). Je ziet, bdsm heeft
ook een creatieve kant. Daarnaast is het ook
veel goedkoper. Als je een zweep voor bdsm
in de winkel koopt, dan betaal je makkelijk
20 euro. In de Decathlon betaal je vijf à zes
euro, maar een zweep zelf maken, dat gaat
ook. Dit is bijvoorbeeld een flogger, gemaakt
van de binnenband van een fiets. Die zijn eigenlijk heel stevig en echt heel goed. En dat
is dan een kleine mattenklopper gemaakt uit
wasdraad. Die is niet zo groot, maar hij doet
wel wat pijn.”

In de film ‘Fifty Shades of Grey’ krijgt
de protagoniste er af en toe goed van
langs. Zo goed dat ze na een stomende
nacht vaak bont en blauw staat. Waar
wordt de lijn getrokken tussen bdsm
en mishandeling?
“Consent! En daarnaast ook de communicatie, communicatie en nog eens communicatie. Je kunt wel consent geven, maar als je één
keer zegt: “ja, het is goed” en je stopt dan met
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door Elise Bovendeur
en Elisabeth Goethals
cartoon door Emilie Devreese

Flogger gemaakt uit een fietsbinnenband

communiceren, dan is het niet meer goed. Je
moet blijven communiceren. Communicatie
is heel belangrijk.”

Als bdsm-liefhebber heeft men vaak
een voorkeur voor iets extravagantere
seks. Maar wat als het de illegaliteit induikt, hoe staan jullie daar dan tegenover? Moet een mens hier vrij in zijn
of kunnen sommige vormen van seks
echt niet?

“Dat is een discussie waar wij heel hard voor
openstaan. Natuurlijk wat illegaal is, is illegaal. Van kinderen blijf je af. Over bestialiteit
oordelen wij bijvoorbeeld ook dat het illegaal
is, want een dier kan immers geen consent
geven. Maar we staan wel open om erover te
praten en om te luisteren naar diegenen met
een tegenargument. Verkrachtingsfantasieën
zijn bijvoorbeeld vaak voorkomend, en niet
enkel binnen de bdsm-wereld. Natuurlijk
keurt niemand verkrachtingen goed, maar
misschien is er wel plaats voor die fantasie
in een soort rollenspel waar uiteraard vooraf veel over gepraat werd wat de betrokkenen willen en niet willen. Het kan dus juist
bevrijdend zijn voor mensen met dergelijke
fantasieën om erover te kunnen spreken en
er niet voor veroordeeld te worden.

maar we willen de leden een veilige, betrouwbare omgeving geven om hun verhaal
te kunnen doen.”

We kunnen erin komen dat de universiteit eerst wat sceptisch tegenover
Kajira stond. Krijgen jullie veel tegengas?

Er is een algemene grens binnen de
bdsm-community, namelijk de 3 S’en Safe,
Sane and Concensual (Oké, dit zijn geen 3
S’en, laten we ze dan maar de drie sisklanken
noemen, red.) Dat zijn de basisconcepten die
je in elk bdsm-artikel wel leest, die iedereen
binnen de organisatie deelt. Binnenin de
community is er ook heel wat controle op. Als
iemand naar een speelfeestje zou gaan, niet
met Kajira natuurlijk want dat doen we niet,
en die gaat daar over de schreef, dan wordt
die persoon daarvoor ook veroordeeld.”

Bdsm zou volgens jullie open en
bloot moet kunnen worden besproken.
Desondanks maken jullie gebruik van
schuilnamen, moet er worden aangemeld op de website voor men deel kan
nemen aan een activiteit en de pers is
op die activiteiten al helemaal niet welkom. Jullie hebben toch niets te verbergen?

“Niet vanuit de universiteit en hogescholen,
neen. We zijn nu drie jaar erkend en we doen
ook al drie jaar lang ons best om in orde te
zijn en te (proberen) bewijzen dat wij normaal zijn en geen vreemde dingen uitsteken.
Sinds twee jaar organiseren we bijvoorbeeld
een bondageworkshop. Toen hebben we specifiek toestemming gevraagd en uitdrukkelijk aangegeven dat dit niet op mensen uitgevoerd wordt (dit is immers de voorwaarde
van de UGent: Kajira mag enkel informatie
verlenen rond bdsm, het uitvoeren is uit den
boze). Net zoals binnen de bdsm-community moeten we ‘communicatie, communicatie,
communicatie’, ook naar de buitenwereld uitvoeren.”

Nog een laatste vraag: hoe komen jullie op de naam Kajira?

“Kajira is gebaseerd op een boekenreeks
‘Gor’, wat een soort fantasiewereld is waarin vrouwen slaven zijn, Kajira genoemd, en
de mannen dominanten. Daarnaast is Kajira een term die vaak terugkomt binnen de
bdsm. Dus het klinkt mooi, plus het heeft iets
met bdsm te maken. (Wat houden we van zo’n
kort en bondadige antwoorden, red.)

“Bdsm bevindt zich in België nog steeds in
die grijze zone. Het gebeurt wel vaker dat
bdsm’ers benadeeld worden in het professionele leven doordat de keuzes, die ze in het
persoonlijke leven maakten, werden geopenbaard. Dat willen we kost wat het kost vermijden. We blijven tenslotte allemaal mensen
met ambitie om verder te studeren en werk
te vinden. Bovendien willen we ook gewoon
controle hebben over aan wie we het vertellen
en aan wie niet.
Op de website moet er worden aangemeld
zodat niet eender wie komt toestuiken. Ook
willen we de anonimiteit van onze leden garanderen. Daarom kan de pers logischerwijze
niet aanwezig zijn op één van onze activiteiten. Niet dat we iets te verbergen hebben,
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’T UNIEF SLUIT DE DEUREN
DOOR SELIN BAKISTANLI

HET CAFÉ, NIET DE INSTELLING

Studentencafé ’t Unief, een initiatief van de Gentse Studentenraad,
geeft er na twee jaar de brui aan. “We merkten dat we op termijn
financiële problemen konden krijgen.”

’t Unief heeft voorgoed de deuren gesloten.
Met uitzondering van een paar activiteiten
die nog op de planning staan, blijft het café
dicht en de uitbaters zijn al druk op zoek
naar overnemers. Het idee om een studentencafé te starten ontstond in april 2014,
toen de Gentse Studentenraad op zoek was
naar een manier om studenten vertrouwd
te maken met hun werking. Jonas Pauwels,
toen bestuurslid Participatie in de Studentenraad en nu (ex-)bestuurslid van het café,
kwam toen met het idee op de proppen. In
mei begon hij, samen met een groep mensen,
met de uitvoering ervan. De bedoeling was
om studenten en verenigingen een locatie te
bieden voor hun activiteiten, en tegelijkertijd
wat meer bekendheid creëren voor de Gentse Studentenraad. De vzw achter ’t Unief is
opgericht vanuit de Gentse Studentenraad en
met de steun ervan. Tegen september 2014
was het café al open. Alles is heel snel gegaan,
volgens sommigen te snel.

THERMINAL 2.0

“Het is altijd de bedoeling geweest om een
betere, gezellige Therminal te maken. We

zagen dat het studentenhuis zwaar overboekt
was en dachten dat er vraag naar was. We
wilden graag een alternatief bieden, want er
is hier een grote ruimte”, zegt Bram Vandenberghe, medebestuurslid van het café. De
beslissing om het pand, waar vroeger het Arteveldecafé zat, te huren, is genomen tijdens
de Algemene Vergadering van de Studentenraad, waar toen zo’n 40 man aanwezig was.
Jonas geeft toe dat het feit dat de verenigingen en konventen niet betrokken werden bij
de beslissing achteraf gezien fout was. “We
hebben in heel korte tijd moeten opereren;
ik kon niet alle verenigingen bellen op een
week tijd. Ik snap het wel: ik zou ook graag
op de hoogte gebracht worden, maar nadien
is hen uitgelegd waarom het zo is gelopen. Ik
had wel verwacht dat ze zouden inzien dat we
het met de beste bedoelingen hebben gedaan
en uiteindelijk mee op de kar zouden springen”, legt hij uit. “Dat ze in het begin niet op
de hoogte waren, zorgde gewoon voor een
te hoge drempel om dan later effectief de
sprong te maken.”
Bram denkt ook dat praesidia sowieso al veel
te doen hebben en daarom misschien geen
energie willen steken in een project waar
ze niet om gevraagd hebben. Zo zijn er nog
veel andere factoren die de niet zo denderende start van het café kunnen verklaren. “In
het begin wisten we niet wat onze doelgroep

HOE SLAGERIJ PAUWELS – DE OUDSTE SLAGERIJ VAN
ANTWERPEN – ER VOOR VERKOOP UITZAG.
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was en hebben we moeten zoeken naar onze
identiteit. Natuurlijk moesten we ook nog
heel veel leren.”

BLOED, ZWEET EN TRANEN
Toch vinden zowel Jonas als Bram het niet
ondoordacht van de Studentenraad om het
beheer van het café aan hen toe te vertrouwen. “Heel vaak is het wel een goede formule geweest dat mensen on the job leren hoe
alles werkt, kijk bijvoorbeeld naar Cultour
of Tumult.fm”, zegt Bram. “En het probleem
is niet grotendeels te wijten aan onze onervarenheid. We hebben gewoon de fout gemaakt om niet meteen met jongere mensen
te werken. Jonas studeert zelf bijna af, ik had
al afgestudeerd moeten zijn. Eigenlijk wil je
je apostelen zo jong mogelijk hebben, zodat ze het rimpeleffect kunnen tegengaan.”
Volgens Jonas was dat inderdaad een groot
nadeel: “Qua praktische dingen hadden we
het leerproces snel onder de knie, maar de
vrijwilligerswerking was heel moeilijk om
uit te bouwen.” ’t Unief heeft, naast de valse
start en de moeite met vrijwilligers, ook heel
wat andere tegenslagen gekend. Het initiatief
kon niet echt op veel bijstand rekenen van de
buurtbewoners, die bang waren voor Overpoortscenario’s. Na twee klachten wegens geluidsoverlast hield ook de politie hen nauwgezet in de gaten. Jonas benadrukt dat hij
begrijpt dat mensen hun rust nodig hebben,
maar ergert zich aan de onverdraagzaamheid
in de buurt. “Dat was voor mij misschien het
meest negatieve aan dit alles. De sfeerbeheerder zei ook dat het niet meer te doen was, en

dat ging niet enkel over ’t Unief maar gold
ook voor de andere cafés. Mensen krijgen
meer en meer het gevoel dat ze kunnen zagen
en dat ze een stem hebben.” Volgens Lennert
Noppe, voorzitter van de Gentse Studentenraad, hebben de vele kritieken op het project
ook gezorgd voor een selffulfilling prophecy.
“Verenigingen werd niet aangeraden om
naar het café te gaan en er werd op voorhand
al gezegd dat het op niks ging trekken. Als
mensen alleen maar slechte dingen horen
over iets … maar ik zeg niet dat er actief geboycot is.”
Ook Bram en Jonas denken niet dat dat is
gebeurd. Toch is Jonas wel een beetje ontgoocheld in de verenigingen. “Dat zijn zelf
allemaal vrijwilligers. ’t Unief ook, dus als er
iets georganiseerd wordt, zal het natuurlijk
niet allemaal in orde zijn en dan kan je dat
komen zeggen tegen ons. Maar om dat uit te
kramen naar de rest? We doen het niet voor
de eer, hè, maar we doen het ook niet om afgebroken te worden.”

POSITIEF IN ‘T UNIEF

Het verhaal is niet enkel somber en negatief.
Beide heren beklemtonen ook dat er veel positieve aspecten zijn. “Het was heel leerrijk
voor mij. Ik heb geleerd dat het belangrijk is
om rekening te houden met álle actoren wanneer je aan iets begint. Wij dachten gewoon
‘we starten een café’, maar er kwam zoveel
meer bij kijken: leveranciers, drankhandelaars, pers, de universiteit, verenigingen,
enzovoort”, doet Jonas zijn ervaring uit de
doeken. Ook voor Bram is het een waardevol

ACHTERKLAP
VIJFTIEN DELEGATES

Er komt geen einde aan de UGentMUNmiserie. Jacques Defraigne is onlangs getransformeerd van head delegate, de voorzitter dus, naar reisbegeleider. Zijn prominente
functie is hij verloren nadat hij zijn stuurgroep keer op keer tegen de borst stootte en
steevast weigert de hand in eigen boezem te
steken, waarop hij afgezet werd. Jacques mag
wel nog altijd met zijn vijftien delegates, een
expansie vergeleken met de oorspronkelijke
veertien, naar Rome gaan, maar heeft verder
geen vinger in de pap te brokken.

project geweest waarbij hij vooral veel heeft
geleerd over management, maar daar is het
niet bij gebleven: “Als er ergens een probleem
was, bijvoorbeeld een verstopte leiding,
dacht ik ‘geef mij nen tournevis en ik ga dat
openleggen. Thuis kan je dat niet doen want
als je het dan verkloot zit je daar misschien
met een vloer vol stront.” Naast een leerrijke
ervaring, heeft het café ook heel wat vaste
klanten gelokt en ook de verenigingen die
wél de weg ernaar vonden bleven komen.
Rob Van Riet, praeses van Politeia beaamt
dit. Zijn vereniging is een van de verenigingen die vaak gebruik heeft gemaakt van het
café. “We waren eerst sceptisch, maar uiteindelijk hebben we wel gemerkt dat er in Gent
wel nood is aan dergelijk café dat je voor een
avondje zelf kan uitbaten.” Ook Lennert kan
bevestigen dat er bepaalde doelstellingen
wel gehaald zijn: er zijn wel degelijk verenigingen die er activiteiten organiseerden en
het was ook een goede manier om studentenvertegenwoordigers, die vaak erg faculteitsgericht zijn, kennis te laten maken met
elkaar. “Volgens mij hebben we wel echt een
meerwaarde geleverd. Als we de deur hier
achter ons dichttrekken, ga ik dat kunnen
doen met een positief gevoel”, sluit Jonas
af met een positieve noot. Bram valt hem
hierin bij: “Waarom doe je uiteindelijk shit
als vrijwilliger? Omdat je ideologisch denkt
dat het ergens wel positief is, je bent daarvan
overtuigd en je doet dat gewoon. Ik heb hier
gevloekt, het café soms zelfs in de fik willen
steken, maar ik ga het missen. En fuck, ik
had nog seks willen hebben op de toog!”

door Selin Bakistanli

ACHT STUVERS

(Voorlopige) cijfers voor de nakende, grote
studentenverkiezingen! Bij het ter perse gaan
van deze Schamper werden al zes kandidaturen voor de Raad van Bestuur ingediend,
waarvan één vrouwelijke. Voor de Sociale
Raad werden er twee kandidaturen ingediend, wederom één van het vrouwelijke geslacht. Normaal gezien zou er voor de beide
organen nog telkens een extra vrouwelijke,
kandidatuur ingediend worden. Bijster spannend wordt het door de genderquota dus niet
bij de chickies, jammer! Bij de mannen zal het
dan weer spannender worden dan de presidentsverkiezingen in de V.S.!

TIEN KAARSJES

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest
(GUSO) mocht tien kaarsjes uitblazen en
liet deze feestelijke gebeurtenis niet zomaar
voorbijgaan. Op 10 maart bezetten ze de
foyer van het Ufo en speelden ze er tien uur
(!) aan een stuk door. De muzikanten hadden, naast hun marathon, nog heel wat
randanimatie voorzien, waaronder een rad
van fortuin en een live jukebox. We komen
altijd achter met het grote nieuws, maar wilden onze muzikale vriendjes langs deze weg
nog eens een heel gelukkige verjaardag
wensen.
www.schamper.be
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WANAMA?

MANAMA-OPLEIDINGEN MOGELIJK PAK DUURDER
DOOR ESTHER BEECKAERT,
SELIN BAKISTANLI
EN LAETITIA MOUTON
FOTO DOOR ARTHUR JOOS

De master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Gent moeten
zelfbedruipend worden. Althans, als het van de Raad van Bestuur
afhangt: in een eerste stemming over de nieuwe verdeelsleutel
beslisten zij de ManaMa’s niet langer te financieren.
Op 4 maart vond in de Raad van Bestuur
een eerste bespreking plaats over de nieuwe
verdeelsleutel van de UGent. Onder andere
de master-na-masteropleidingen zouden niet
meer in het budget opgenomen worden. De
verdeelsleutel verdeelt de totale toelage van
de Vlaamse Overheid, die dient voor de organisatie van het onderwijs en de personeelskosten, over de verschillende faculteiten. De
oude sleutel werd in 2008 vastgelegd in een
decreet; het hoeft niet gezegd te worden dat
er sindsdien veel veranderd is.

ZELFBEDRUIPENDE
MANAMA

Het weghalen van de financiering van ManaMa- en postgraduaatsopleidingen, de
zogenaamde postinitiële opleidingen, is het
gevolg van een beslissing van de Vlaamse
Overheid. De overheid wil zich voornamelijk
focussen op de bachelor- en masteropleidingen. “De bestaffing van de initiële opleidingen verdient de nodige aandacht. We krijgen
daar financiering voor, dus moeten we in
eerste instantie erop toezien dat de kwaliteit
van die opleidingen gegarandeerd blijft”, legt
Koen Goethals, academisch beheerder van
de UGent, uit. “De ManaMa’s mogen niet
ten koste gaan van de bachelor- en masteropleidingen.” In een eerste draft van de nieuwe budgettaire verdeelsleutel staat te lezen
dat ManaMa- en postgraduaatsopleidingen
zelfbedruipend moeten worden. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor die postinitiële
opleidingen die wel door de overheid worden gefinancierd, zoals enkele specialisaties
in de geneeskunde. Met andere woorden: de
universiteit zal de ManaMa’s niet langer financieren. Voor u in alle haast uw bankrekening opent om te kijken hoeveel geld er nog
opstaat: geen paniek. “Het gaat om een eerste
voorstel. Er is nog niets definitief beslist”, aldus Goethals.
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MATTHIAS

TEN STRIJDE

Maar toch klinken de eerste ongeruste en
kritische stemmen door de gangen van de
unief, en vooral online waar Matthias Van
der Heyden, studentenvertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur, onder het motto “hou
master-na-masteropleidingen
betaalbaar”
een petitie startte. Op vier dagen tijd kreeg
Van der Heyden al 666 steunbetuigingen
voor zijn protestactie waarin hij waarschuwt
dat de inschrijvingsgelden voor de ManaMa’s de hoogte in zullen schieten indien de
studenten niet tot massaal protest overgaan.
“Volgens de nieuwe verdeelsleutel zullen de
faculteiten zelf moeten instaan voor de financiering van de ManaMa-opleidingen en dat
betekent dat de inschrijvingsgelden verhoogd
zullen worden. Veel faculteiten zitten immers
qua budget al op hun tandvlees en ze zullen
dat moeten doorrekenen naar het inschrijvingsgeld”, legt Van der Heyden de vinger op
de wond. Volgens hem zal dit ongelijkheid in
de hand werken. “Het is een heel groot gevaar om te denken dat sommige opleidingen
alleen toegankelijk zijn voor wie de chance
heeft om in een welvarend gezin geboren te
zijn. Daar moeten we tegen strijden”. Met zijn
petitie wil Van der Heyden vooral aantonen

dat er in the real world geen draagvlak is om
het inschrijvingsgeld te verhogen en zo een
signaal geven naar de Vlaamse Overheid en
de universiteit om opleidingen voor alle studenten in de toekomst toegankelijk te houden. Goethals relativeert dit: “Ik denk dat we
vooral moeten zorgen dat democratisering in
het initieel onderwijs niet gepaard gaat met
een kwaliteitsdaling. We moeten aandacht
besteden aan de ManaMa’s, maar het is prioritair om met de middelen die we krijgen de
initiële opleidingen zo maximaal mogelijk te
ondersteunen.”

UITSTEL VAN EXECUTIE

KOEN GOETHALS

Over het draagvlak gesproken, Iris Jiang,
ManaMa-studente in de Milieusanering en
Milieubeleid, kreeg deze week samen met
haar collega-studenten het nieuws te horen.
“Niemand had enig idee dat deze verdubbeling eraan zat te komen. Ikzelf heb pas
het weekend voor het nieuwe academiejaar beslist om deze ManaMa te doen. Als

het inschrijvingsgeld verdubbeld was, zou
ik er toch langer over nagedacht hebben.”
Volgens haar is het in het voordeel van de
maatschappij als de MaNaMa aan een toegankelijke prijs blijft bestaan. “Ik kom net
zoals de meeste van mijn medestudenten
van de opleiding Industrieel Ingenieur waar
je eigenlijk nog alle richtingen mee uit kan.
De ManaMa helpt studenten zich te specialiseren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt
te vergroten.” Voor Ruth Boone, momenteel
studente Industrieel Ingenieur, die overweegt
om dezelfde ManaMa volgend jaar te beginnen, kan hoger inschrijvingsgeld de doorslag
geven om niet meer verder te studeren. “Het
schrikt me echt wel af om er nog aan te beginnen, zeker omdat ik sowieso al twijfels
heb. Maar uiteindelijk zal ik beslissen in augustus.” En dat zal ook de universiteit doen,
er nog eens over nadenken ...
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EXTREME MAKE-OVER:
PARKINGEDITIE

door Esther Beeckaert
en Lieselot Le Comte

PARKING RECTORAAT WORDT SPEELTUIN ARCHITECTUUR

foto door Viktor Coessens

Van 21 tot 25 maart mogen de studenten architectuur eens iets
anders doen dan kaartenhuisjes bouwen. Tijdens de Jokerweek
komen ze uit hun van lijmgeur doordrongen labyrint om de wereld
te verblijden met hun geniale ideeën. Ook u zult er wel bij varen.

De vakgroep Architectuur en Stedenbouw
organiseert jaarlijks de projectweek ‘Jokerweek’ samen met De Loeiende Koe, de studentenvereniging van de archies, en de studenten van de tweede master. Dit jaar gooien
ze het over een andere boeg met wat volgens
Nicolas Gielkens, student Architectuur en
nauw betrokken bij de organisatie, een extreme edition belooft te worden. “Het wordt
allemaal wat groter, zowel in wat we doen tijdens de projectweek als voor wat betreft het
aantal mensen die betrokken zijn. Zo werken
er ook mensen van Geschiedenis en van Sociale Pedagogie mee.” Maar vooraleer we de
ambitieuze plannen van dit jaar uit de doeken doen, is een woordje uitleg over de basics
van de Jokerweek op zijn plaats.
“In de projectweek maken we groepjes die
over de verschillende jaren van de opleiding
heen gaan. Die groepjes werken een week
lang binnen een centraal thema aan verschillende opdrachten. Soms is dat letterlijk iets
bouwen met je handen, soms is dat in de
vorm van maquettes of tentoonstellingen.”
Maar naast hard werk voorziet de Jokerweek
volgens Gielkens ook allerlei extraatjes die
de niet-architectuurstudent wel eens jaloers
zouden kunnen maken. “Het project gaat
door op een andere locatie dan ons schoolgebouw, er zijn allerlei randactiviteiten, van
lezingen tot sportactiviteiten, en we voorzien
zelfs maaltijden. Het is een festivalletje voor
een week.”

OCCUPY PARKING

Dit jaar blijven de basics hetzelfde, maar
pakken de archies het allemaal wat grootser
aan. “Zo is in eerste plaats de locatie extremer, namelijk in de parking van het rectoraat
achter het Ufo. Dat is niet evident want we
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moeten een systeem vinden om de parking te
verwarmen, elektriciteit en internet voorzien
en de veiligheid garanderen.” U hoort het, ze
broeden op grootse plannen in de Plateau die
momenteel vanwege de renovatiewerken inderdaad op een versterkte vestiging begint te
lijken. Verder verlaat ook het centrale thema
‘universiteit in de stad’ de veilige oorden van
de universiteit door de vraag te stellen waar
het hapert in de relatie tussen de universiteit en de stad op ruimtelijk vlak. “Tussen
de Muinkkaai en de Sint-Pietersnieuwstraat
bevinden zich enorm veel gebouwen van de
Universiteit Gent en veel open ruimtes die op
een geweldige manier gebruikt zouden kun-

illustratie door David Peleman

Het is de confrontatie
die we opzoeken
nen worden om spannende raakvlakken te
creëren tussen studenten en mensen van de
stad. Wij gaan denken over hoe die ruimtes
ingevuld kunnen worden”, licht Gielkens toe.
“Een aantal zaken gaan we letterlijk uitvoeren zoals een soort kunstinstallatie slash pocket park met gerecycleerd materiaal achter het Ufo op een steile
groene helling die nu nauwelijks
bereikbaar is. Verder zijn er
ook een aantal denkopdrachten
waarbij er bijvoorbeeld een tuinontwerp wordt gemaakt voor op
het dak van de economie om de
lege terrassen die er nu zijn opnieuw levendig te maken.”
En als beloning voor al dat harde werk zal de week afgesloten
worden met een festival op vrijdag. Staan onder meer op het
programma: de inhuldiging van
de kunstinstallatie/pocketpark,
een
tentoonstellingsparcours,
een kermiskoers, een aantal grotere en kleinere tentoongestelde
objecten en landmarks en een
lezing door Lieven De Cauter. Er zal een
barbecue zijn, en er komen tal van bandjes
spelen. Bij de eetstandjes zal duurzaamheid
een sleutelwoord zijn.”

BOND- EN BOUWGENOTEN
De bedoeling is dat alle opdrachten in een
week gerealiseerd worden, maar dat betekent
niet dat de organisatie stil zit. In tegendeel,
alles wordt tot in de puntjes voorbereid. “Om
de hele week te kunnen organiseren voor 350
studenten, zijn we in oktober al begonnen
met het eerste onderzoek in het kader van
een vak ‘universiteit en stad’ dat zich toelegt op het centrale thema van dit jaar. En
van daaruit zijn we sinds een aantal weken
de specifieke opdrachten heel precies aan

het bepalen en wordt er heel wat voorbereidingswerk gedaan. We willen vermijden dat
studenten, zoals de vorige jaren wel vaak het
geval was, vast lopen of gedemotiveerd geraken omdat de opdracht te wazig of te uitgebreid is.”
De Jokerweek van dit jaar wil volgens Gielkens niet alleen studenten over de jaren heen
verbinden, maar hen vanwege het thema
‘universiteit in stad’ ook in contact brengen
met Gentenaren die niets met de unief te maken hebben. “Het is echt de confrontatie die
we opzoeken”. Daarvoor leveren de organisatoren een serieuze inspanning op het vlak

Niet toevallig vindt
het plaats recht onder
de neus van Anne De
Paepe

van public relations. “Er is bijvoorbeeld een
samenwerking met de Dienst Mobiliteit van
de UGent omdat hun ideeën nogal overlappen met de onze. Zij zijn er ook van overtuigd
dat je niet per se voor de deur moet kunnen
parkeren, en dat we van die parkeerruimtes
een geweldige plek zouden kunnen maken.
Net wat we willen proberen te doen tijdens
de projectweek. Verder werken we bijvoorbeeld ook samen met Roof food, een bedrijfje dat groentetuinen op daken promoot, en
gebruiken we heel wat materiaal van externe
bedrijven, Stad Gent, en de provincie.”

RICHTEN OP HET
RECTORAAT

Bij wijze van educatief slot wijst
Gielkens nog op de rijkelijke
leerervaring die de Jokerweek
haar studenten belooft. “We leren tal van zaken die we in de les
niet leren, op het vlak van organisatie en samenwerking, maar
ook omdat de studenten de kans
krijgen om hun ontwerpen in de
praktijk uit te voeren. Dat park
wordt bijvoorbeeld echt met de
handen van de studenten gebouwd. Tegelijkertijd werkt het
voor de eerste- en tweedejaars
enorm activerend omdat ze input krijgen van mensen met veel
meer ervaring.”
Gielkens hoopt ten volle dat het
project dit jaar haar sporen zal nalaten, zelfs
tot in het rectoraat. “Op het moment is de
universiteit bezig met het ontwikkelen van
de Rozier en het Studentenplein (tussen het
Ufo en De Brug). Wij laten deze twee ruimtes voor wat ze zijn en focussen ons op andere ruimtes in, op en tussen de gebouwen
van de universiteit. Die locaties zijn nu nog
niet echt toegankelijk of bruikbaar, terwijl ze
wel enorm interessant zijn. We proberen dus
een debat te openen over hoe we die ruimtes kunnen activeren. We willen tonen wat
mogelijk is, zodat er op z’n minst een discussie komt rond het onderwerp. Niet toevallig vindt het plaats recht onder de neus van
Anne De Paepe.”
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COLUMN
door Pieter De Smet

WERELD DOWNSYNDROOMDAG IN DE DANCING
Ik had een mooie column klaar. Met Ayn
Rand, diepfilosofische en -ideologische
overpeinzingen en zelfs een kwinkslag naar
de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De
ethische Denker uithangen naar aanleiding
van Wereld Downsyndroomdag. Het was allemaal zeer intellectueel en irritant pretentieus; zo van ‘ik vind mezelf heel wat’.
Nu, ik had deze column gevraagd en gekregen
van mijn hoofdredacteur. Ik wou iets schrijven over Downsyndroomdag. Maar twee dagen later had ik vooral 500 tekens te veel en
amper wat geschreven over wat ik echt wou
zeggen. Later die week kwam ik mijn hoofdredacteur tegen op een Sioux-feestje, en hij
vroeg me: “Hoe zit dat nu met die column?”
Ik antwoordde: “Goh, ik ben niet tevreden.
Ik ga opnieuw beginnen.” Licht aangeschoten
was dit laatste nochtans niet mijn bedoeling
geweest in nuchtere toestand, maar prompt
dacht ik ook: in vino veritas.
Ik vroeg me dezelfde nacht nog af: wat wil
ik nu eigenlijk zeggen naar aanleiding van
Downsyndroomdag? Ik wil niet ontkennen
dat het —soms om een erg zware— problematiek gaat. Ik zit zelf in de Gentse Akabe-scouts die onder meer kinderen met
Down onder zijn leden heeft, en ik ben ook
al meegeweest met de ‘zwaar mentaal gehandicapten’-kampen van Kazou. Ik wéét hoe
zwaar de zorg kan zijn en hoe frustrerend het
voelt wanneer je inspanningen soms niet lijken te werken.
Maar langs de andere kant houd ik van die
kinderen. Omdat ik rationeel wilde zijn, en
de maatschappelijke afspiegeling niet wilde
laten afhangen van mijn emoties, surfte ik
naar de site van Werelddownsyndroomdag
om eens naar de (het filosofische lidwoord)
idee achter deze sensibiliserende dag te gaan
kijken. “Iedereen is anders. Gelukkig maar.
Downsyndroom Vlaanderen nodigt je uit
om onze diversiteit te vieren – op Werelddownsyndroomdag.”
Verdomme, dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Simpel als dat. In die oorspronkelijke
column waarin ik de moral selfishness per
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se bespreken zou. Het tekstje op de site zegt
me ook direct: je moet net wél je emoties laten spreken; het is alles wat je hebt. De ratio
volgt toch sowieso de emotie. Je zet alles, zij
het onbewust, in een framing. Mijn eerste
column was helemaal ratio, of tenminste, dat
dacht ik. Maar eigenlijk was het niet meer
dan mijn frustratie over de ongenuanceerde
en soms te pragmatische, soms te naïef-ethische houding van respectievelijk progressieve en conservatieve strekkingen wat betreft
Down.
En ik wil onze diversiteit inderdaad graag
framen als meerwaarde. Onze imperfecties zijn de beste — in scouts/chiro/zomerkamp-termen — kampvitamientjes, en we
moeten er overal in onze maatschappij van
leren houden. Hoe weten we nog wie we zelf
zijn als we allemaal hetzelfde zijn? Hoe kunnen we nog gelukkig zijn als we ons idealisme
moeten opbergen voor mathematische efficiëntie en perfectie?
Een brok idealisme is alles wat we nodig hebben om aan de slag te gaan. Het is, in tegenstelling tot wat ik eerst schreef, geen ideologische kwestie. Idealisme is de houding om
onophoudelijk en zonder scrupules aan de
slag te gaan in alle situaties. Het is de ingesteldheid om imperfectie niet te zien als een
obstakel, maar net als het beste materiaal om
voor jezelf en de maatschappij aan de slag
te gaan. Of dat nu is als boer die graag het
verschil wil maken door bio te oogsten, of de
bankdirecteur die voor zijn klanten werkt, en
zich daarbij niet schuldig hoeft te voelen voor
een hogere verloning.
Want de problematiek ligt niet in de ideologie (links/rechts, progressief/conservatief,
andere labels), maar in de ingesteldheid. Uiteindelijk komt het gewoon neer op wat goed
en slecht is. Positief en negatief. Yin en Yang,
zo u wil. De fricties en hoe we die positief
ombuigen. Vandaar ook de twee kousen voor
Wereld Downsyndroomdag. ‘Anders’ is alles
wat ons juist drijft. Doe dus die twee verschillende kousen aan op 21 maart. Doe eens lekker idealistisch: dat is het nieuwe rationeel.

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.

Beste redacteurs van het blad
Schamper (of is het nu lezers?)
Aangezien ik het ongepast cru
vind de woorden “regelrechte” en
“schande” in de mond te nemen –
net als het woord “een” overigens,
maar dat is jammer genoeg
vaak onvermijdelijk – zal ik, om
een oordeel te vellen over het
titelgebruik in het blad Schamper,
de lippen stijf op elkaar houden
en dan maar laf van achter mijn
laptopje het volgende typen: het is
toch echt een regelrechte schande
dat titels van Schamper-artikels zo
vaak in vraagvorm geformuleerd
staan, valt daar dan helemaal niets
aan te doen? “Who lost Korea”,
“Utopia of Reality”, “What is to be
done”, en wat is er nog niet allemaal? Is het dan niet zo dat titels
bijdragen tot de intellectueel verheven taak verlossende duidelijkheid te scheppen en broodnodige
structuur aan te brengen in de
verwarrende chaotische omgeving
die ons allen omringt en al sinds
jaar en dag het gehele universiteitswezen te dezer Arteveldestad
aan het (durven) denken heeft gezet? Ligt het dan ook niet voor de
hand dat de lichtste twijfel waarmee eender welke titel behept is,
uitgedrukt in de vorm van een
vraagteken, de tere en onzekere
lezer knagend van al zijn of haar
(al dan niet existentiële) zekerheden ontneemt? Is dat het doel dat
de redactie van dit blad voor ogen
heeft? Valt er dan geen enkele mogelijkheid te concipiëren waarop
deze jammerlijke vraagtekensitua-

tie omgedraaid kan worden¿ Is er
trouwens ook maar één enkeling
die de vorige onvoorstelbaar
flauwe taalgrap heeft opgemerkt,
of kan ik voor mezelf alle vraagtekens definitief wegnemen over de
veronderstelling dat ik dit laatste
halfuur tevergeefs op zoek ben
gegaan naar dat vervloekte rare
Spaanse leesteken? En had het
niet van meer wijsheid getuigd
als ik niet zelf het voortouw had
genomen in de kunst van het
te-diep-ingaan-op-eigen-mislukte-taalgrappen? Had ik die tijd
niet kunnen aanwenden voor
vruchtvoller doeleinden, zoals een
mythische queeste doorheen het
Overpoortsche Rijk naar de grens
van bijvoorbeeld menselijk genot
of marginaliteit (waarbij “vruchtvol” geenszins vanuit procreatief
oogpunt beschouwd dient te worden)? Of was dat misschien een
te schampere opmerking? Maar
weet u in feite wel wat “schamper” betekent, en zo niet, zou u
zich dan niet moeten schamen
na dit blad ondankbaar en gulzig
leeshongerig ter hand te hebben
genomen? En weet ik het antwoord eigenlijk wel? En wie ben
ik eigenlijk? Wat is “ik” trouwens,
en wat houdt “zijn” in? Waarom leven we eigenlijk? En wat
stelt leven eigenlijk voor? Beste
redactie, om de redenen die ik in
deze klachtenbrief aandroeg, zou
ik u willen verzoeken een minder
vragende en onzekere toon aan
te slaan, waarbij de gerichtheid,
toonvastheid en helderheid van

klachtenbrieven zoals deze zeker
als voorbeeld kunnen dienen,
want vraagtekens zijn immer
nutteloos, verwerpelijk, verderfelijk en tenslotte compleet vermijdelijk, zeker als het duidelijk
geen vragende zin is.*

Aan het blonde meisje met de
rode rugzak, dat altijd op de
twaalfde rij zit in de les Statistiek:
deze brief is voor jou. We kennen
elkaar nog niet persoonlijk, maar
toch voelt het alsof ik jou al lang
ken. Alsof we elkaar al ontmoet
hebben in een vorig leven. Was
je toen ook zo oogverblindend
als nu?
Lang heb ik geaarzeld of en hoe
ik je zou moeten benaderen. Ik
ben niet bepaald het vlotte type,
dus wou ik m’n kansen zeker niet
verprutsen door je droogweg aan
te spreken na de les. Nee, voor
jou mocht het wel iets origineler
dan dat, dacht ik. Jij bent dat
waard. Toen ik merkte dat je
elke les een Schamper bij had, en
af en toe eens een blik sloeg op
deze rubriek, kreeg ik het gekke
idee om je deze brief te sturen.
Ach, wat gevoelens toch met een
mens doen. Hopelijk neem je dus
ook deze editie mee. Al twijfel ik
er niet aan, aangezien ik je elke
keer het nieuwe exemplaar uit
het bakje zie halen, voor je de les
binnenkomt. Ik heb je patroon
bestudeerd: direct sla je de laatste
pagina open om de strip te lezen.

Vervolgens blader je snel door het
hele blad, werp je wat helikopterblikken op de onderwijsartikelen,
om ten slotte bij deze rubriek te
blijven. Eén keer zag ik je ook ‘On
the Origin of ’ lezen. Wat ben je
mooi als je leest.
Elke week krijg ik het wat lastiger
om me te concentreren op de
les – door jou te zien. Al sinds de
eerste les wist je me af te leiden:
hoe je met je vriendinnen lacht,
hoe je met je haar speelt tijdens
de pauze. Hoe je op je pen bijt
als de les je verveelt, starend naar
de klok, ongetwijfeld met de
gedachte ‘Wanneer ontmoet ik de
ware?’, terwijl die ware liefde zich
gewoon in hetzelfde auditorium
bevindt. Maar de keer dat ik je
echt als m’n soulmate herkende,
was die keer dat ik je ben gevolgd
tot aan de Overpoort. Wat ben je
mooi als je op tafel danst.
Leuk kot dat je hebt trouwens.
Het is niet zo ver gelegen van
waar ik zit, wat handig is als we
een relatie beginnen. Bovendien,
en niet zonder belang: het bed
is ruim genoeg voor ons beiden.
Althans, voor zover ik er zicht op
heb van op straat. Ik heb je kot
natuurlijk nog niet bezocht, dat
zou raar zijn.
Ik dwaal af. Wat ik wou zeggen: ik
zou graag eens met jou gaan drinken. Wanneer past het? Geef me
een seintje als de les gedaan is; ik
blijf toch altijd nog tien minuten
in het auditorium zitten.
Tot maandag,
Je professor Statistiek*
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DEZE MET EEN * VERZONNEN WE

INTERNATIONAAL

"FEEL THE BERN, DROP
STUDENT DEBT!"
DE SLOPENDE SCHULD VAN
STUDIELENINGEN ONDER VUUR
DOOR BERT CAMBIER

Het hoger onderwijs wordt wereldwijd steeds duurder. Als reactie
compenseren overheden de prijsstijgingen vaak met studieleningen.
Lenen betekent echter ook afbetalen en na een aantal jaar studeren
lopen de kosten fel op. Is het wel verstandig kersvers afgestudeerden
aan een schuldenketting te leggen?
Investeren in het onderwijs staat gelijk aan
investeren in de toekomst. Studenten aan
hogescholen en universiteiten verzekeren de
sociale, economische en culturele spelers van
de maatschappij van morgen. Het lijkt dus
ook logisch dat een vlotte generatiewissel gegarandeerd wordt en jonge, ambitieuze mensen de opportuniteit krijgen om vlekkeloos
hogere studies aan te vatten. Jammer genoeg
leven we anno 2016 enkel onder begeleiding
van Otto-Jan Ham en de zijnen even in een
ideale wereld en laten we utopische denkbeelden het best varen. De studenten van de
21e eeuw kampen immers globaal gezien met
een verdrukkende schuldenproblematiek
veroorzaakt door het aangaan van studieleningen. Hierdoor blijven ze vaak jaren na het
afstuderen hun studies afbetalen waardoor
hun financiële start op de arbeidsmarkt in het
gedrang komt. Studenten zouden echter geen
studenten zijn als ze niet tegen deze situatie
in opstand kwamen, wat ze ook in groten getale doen met protestmarsen en petities voor
democratisch onderwijs wereldwijd. Nieuw
in het debat is dat met de Amerikaanse verkiezingsstrijd in volle uitbarsting, het studentenprotest nu ook een officiële stem krijgt in
de campagne van de Democratische senator Bernie Sanders. In zijn woelige queeste
naar het Witte Huis pleit hij immers tegen
de financiële overbelasting van scholieren en
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oppert hij voor een betaalbaar en kwalitatief
onderwijssysteem. Wat is echter de schaal
van het probleem en hoe speelt Sanders een
rol in het debat?

TOENEMENDE TUITION FEES
Studenten die leningen aangaan om hun
studies te betalen, het is al lang geen nieuw
fenomeen meer. Eén van de landen waar de
prijs voor het onderwijs de laatste decennia
het felst gestegen is, is het Verenigd Koninkrijk. Om de toename van onderwijskosten te
ondersteunen, voorziet de overheid in Engeland sinds 1998 dan ook de mogelijkheid om
zogenaamde ‘tuition fees’ te verkrijgen. Deze
leningen, waarvan het plafond voorlopig
ligt op £9000 per jaar, stellen de studenten
in staat hun peperdure studie aan te vangen
maar stapelen hen tegelijkertijd op met een
gigantische schuld aan het prille begin van
hun werkcarrière. Rose Harrison, studente
Geografie aan de universiteit van Newcastle
upon Tyne maakt gebruik van deze ‘tuition
fees’. “Zeker 95% van alle studenten in Engeland heeft een lening nodig om hogere studies aan te vatten. £9000 is vaak zelfs nog te
weinig om rond te komen aangezien naast de
gigantische inschrijvingsgelden (+- £12 000/
jaar) ook de huisvesting en levensmiddelen
voor de Engelse studenten onbetaalbaar zijn
geworden.” Volgens Rose is hun financië-

le situatie de laatste jaren alleen maar erger
geworden door toedoen van de grote inflatie die plaatsvond in haar land na de economische crisis van 2008. “Onze overheid zag
zich genoodzaakt om tuition fees in te voeren omdat ze zag dat meer en meer mensen
het moeilijk kregen met het afbetalen van de
schoolrekeningen. Ik vind het idee om studenten financieel te ondersteunen op zich
een goede zet, ware het niet dat de kosten
exponentieel blijven stijgen en onze schulden daarmee ook torenhoog oplopen. Zo is
het bedrag van de studiebeurs de afgelopen
jaren verdrievoudigd van £3000 naar £9000,
een schandalige ontwikkeling die de meesten
onder ons amper kunnen volgen.”

SCHOPPEN TEGEN
SCHULDEN

Ook in Nederland en Vlaanderen worden de
toenemende prijzen van het hoger onderwijs
stilaan in de portefeuille voelbaar. Vooral bij
onze noorderburen is het systeem van studieleningen uit de Angelsaksische wereld ondertussen goed ingeburgerd. Tim Meeuwis,
student Toegepaste Wiskunde aan de TU
Eindhoven verklaart: “Naast enkele basisbeurzen doet de Nederlandse student vaak
ook beroep op leningen om zijn studies te betalen. Dit omdat zowel het inschrijvingsgeld
als de huurprijzen voor de koten een stuk

duurder zijn dan bij jullie (Vlaanderen, red.).
Het maximale bedrag voor een studielening
ligt voor 2016 op zo’n 862 euro per maand.
Lenen is wel wat dubbel. Enerzijds helpt
het je financieel tegemoet te komen aan de
woekerprijzen, anderzijds zadelt het je achteraf natuurlijk op met een schuldenberg van
enkele duizenden euro’s.” Tim vertelt dat die
schuldenlast studenten verplicht onmiddellijk na hun studies veel en hard te gaan werken. Zo maakt de budgettaire leningenkloof
het allesbehalve evident voor jonge werknemers om aan de start van hun carrière te investeren in bijvoorbeeld een woning of auto.
Als we vergelijken met het Vlaamse onderwijslandschap zien we dat er voorlopig nog
geen leningensysteem uitgebouwd is, al gaan
de laatste jaren de inschrijvingsgelden en de
huurprijzen er ook fors de hoogte in. Zo steeg
het inschrijvingsgeld voor het Vlaamse hoger
onderwijs in 2015 van 619 naar 890 euro, op
zich niet baanbrekend maar wel een doorn in
het oog van gezinnen die reeds moeite hadden met dat eerste bedrag. Als protest tegen
deze beslissing gingen de Vlaamse studenten
dan ook massaal de straat op met de schoppenaas als symbool tegen de onderwijsbespa-

ringen. Met verdere prijsstijgingen in het verschiet, dreigt ook hier een steeds groter deel
van de studenten in financiële problemen te
komen. Leent de onderwijssituatie in Vlaanderen zich binnenkort misschien ook tot een
leningensysteem?

BOLD BERNIE

In de Verenigde Staten gaat één man duidelijk in tegen deze nefaste evolutie in het hoger onderwijs. De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders wil komaf maken
met de steeds groter wordende schuldenlast
waarmee studenten te maken krijgen na het
afstuderen. In zijn campagne richt hij zich
voornamelijk op een jong doelpubliek met
de aantrekkelijke belofte de toegang tot het
onderwijs in de VS gratis te maken. Dit wil
hij stap voor stap bereiken door een duidelijke halt toe te roepen aan de winst die de
federale overheid maakt met het voorzien
van leningen aan studenten door de hoge
interestpercentages die hen worden aangerekend (4.29%) terug te brengen naar slechts
2.37%. Daarnaast wil Sanders ervoor zorgen dat studenten met de laagste inkomens
volledig kunnen terugvallen op federale en

statelijke bijstand om hun inschrijvingsgeld,
huisvesting en levenskosten te financieren.
Het totaalpakket van deze, toch wel dure
maatregelen (75 miljoen dollar per jaar), zou
gefinancierd worden door een nieuwe taks
op de beurs in Wall Street die door hun rol
in de krach van 2008 door Sanders als voornaamste bron wordt aangesproken om bij te
dragen tot de heropbouw van een kwalitatief
en betaalbaar onderwijssysteem. Met zijn
gewaagde voorstellen is het plan van Bernie
duidelijk een frisse wind die ingaat tegen de
globale evolutie in het hoger onderwijs naar
hogere kosten en daaruit volgend belastende
leningen. Hoewel zijn visie op de toekomst
van de Amerikaanse samenleving enig gebrek toont aan realiteitszin en de Democratische presidentskandidaat in de komende weken wellicht het onderspit zal moeten delven
tegen de gevestigde waarde Hillary Clinton,
is zijn stem uitermate belangrijk omdat de
oude Sanders met zijn campagne de slopende
onderwijsproblematiek die stilaan de volledige studentenwereld in zijn greep houdt in de
kijker stelt en zo de deuren voor een debat
rond het belang van democratisch onderwijs
wijd open zet.

Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië
DE NOORSE JOKE SCHAUVLIEGE
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de toverpoort
door Jan Steenhoudt

Zoals elk jaar rond Pasen strijkt de foor
weer neer op het Sint-Pietersplein. De
geur van oliebollen gemengd met de stank
van Carapils draagt ontegenzeglijk bij tot
die unieke sfeer. Vergezeld van rumoerige
bokkersmuziek, gingen we op zoek naar
interessante anekdotes van willige foorkramers.
Mike is twintig en staat al voor de achtste keer op de paasfoor in Gent. Over zijn
ene kraam, waar je aan een touwtje trekt
en (heel) misschien een prijs krijgt, heeft
hij weinig te vertellen. Het andere, een carrousel, krijgt blijkbaar wat meer aandacht.
De mooie wagentjes en figuren hebben uiteraard een sterke aantrekkingskracht bij de
gemiddelde zatte student. Onder het motto
‘als je zat genoeg bent, is alles een goed idee’
had een groep enthousiaste carrouselfans
besloten een figuurtje (dat anoniem wenst te
blijven) te trakteren op een enkeltje richting
Overpoort, waar het voor dood werd achtergelaten. Mike was naar eigen zeggen gechoqueerd door de explosie van marginaliteit
(en de staat van zijn figuurtje) dat hij in onze
favoriete uitgaansbuurt terugvond.

LOVEBIRDS
VLIEGEN UIT

en Tibo Duhamel

Toen Mike nog dieper in zijn geheugen tastte, herinnerde hij zich ook nog de wilde seks
die twee studenten gisterenavond hadden in
de draaimolen naast zijn caravan. Want er is
natuurlijk geen betere plek om te poepen dan
een attractie met fleurige auto’s voor kleuters,
nietwaar? Nadat hij enige tijd het gekreun
dat uit de attractie opsteeg verdroeg, besloot
hij de lovebirds uit hun nest te verjagen. Hij
riep hen nog toe dat hun eieren maar ergens
anders uitgebroed moesten worden (de reële,
onverbloemde versie kwam neer op ‘poepen
doe je elders’).

EENDJE TE VEEL?

Ten slotte hadden we ook nog de ernstige
aantijging tegen Lieselot, de uitbaatster van
het eendjeskraam. Zij werd beschuldigd van
heuse dierenmishandeling door een paar beschonken studenten; waarschijnlijk een paar
vuile hippies. Toch waren de meeste foorkramers naar eigen zeggen heel content van de
Gentse student. Doe dus zeker zo voort!

door Sara Delva

TIEN REDENEN WAAROM EEN DWERG
DE PERFECTE BOYFRIEND IS
1. Hij zal je nooit kleineren.
2. Heel de buurt komt spontaan babykleertjes brengen.
3. Hij is iemand waar je echt naar kan opkijken.
4. Hij doet je altijd lachen met zijn loopje.
5. Na twee pintjes is hij zat, gegarandeerd plezier!
6. In zijn midlifecrisis koopt hij zich een elektrisch hummertje.
7. Je zal nooit last krijgen van het legenestsyndroom zolang deze kleine pagadder door je huis
ronddraaft.
8. Zolang er een koning is, heeft hij werk.
9. Hij is het opstapje naar de prins ... Ha, opstapje!
10. Dwergen zijn gewoon lief, integer en teder.

door Selin Bakistanli

door Laura Massa en
Elena De Bacquer

WETENSCHAPSKORT
MY ACHY BREAKY HEART

Je lief dat je laat zitten of je hond die overlijdt kunnen je hart breken. Letterlijk. Een
plotse opstoot van verdriet kan ervoor zorgen dat je hart echt breekt en zelfs het loodje
legt. Het Tako-tsubo-syndroom of ‘gebroken
hart-syndroom’ zorgt ervoor dat het hart van
personen met opgekropte negatieve emoties
zoals woede, angst of stress, verzwakt en

opzwelt. Dan treden symptomen zoals pijn
op de borst, hartfalen en kortademigheid
op. Meestal zijn die van voorbijgaande aard
en herstelt het hart zich na afloop, maar het
kan ook dodelijk zijn. Nu blijkt er ook een
blije variant van het syndroom te bestaan.
Bij het blije-hart-syndroom krijg je een soort
hartstilstand bij net een heel leuke ervaring.
Kinky.

Harten reflecteren ook

FUCK DAT BMI
Kleine, dikkere mensen verdienen minder
dan lange, slanke exemplaren. Bij vrouwen is
de link nog markanter. Terecht vindt u? De
wetenschap geeft u mogelijk gelijk. Er zou
namelijk een causaal verband zijn tussen uw
BMI en uw inkomen. Wetenschappers van de
Exeter University stelden vast dat bij elke 6

cm in lengte het jaarlijks inkomen van een
man stijgt met zo’n slordige 1600 pond (ongeveer 2000 euro). Toch al niet mis. Bij vrouwen leidt elke 12 kg die ze meer dan gemiddeld hebben tot 9000 pond (ongeveer 12.000
euro) verlies! Sad.

voor geilere foto’s: zie verder

SCHANDAAL IN SEAWORLD

De beruchte orka van SeaWorld die drie
(!) begeleiders gedood heeft, blijkt nu zelf
stervende te zijn. Tilikum, want zo heet het
beest, had alle harten gewonnen in de documentaire ‘Blackfish’, waar aan de kaak gesteld
wordt hoe fucked up het leven voor orka’s in
gevangenschap is. Tilikum leed aan psycho-

ses, was depressief en gedroeg zich bijzonder
agressief. Meerdere activisten legden een link
tussen de gevangenschap en Tilikums ziekte,
maar het bestuur van SeaWorld wijt het probleem aan “ouderdomskwaaltjes”. Vanaf nu
slaat u iedereen die een dolfinarium bezoekt.
Hard.
De beste orka’s staan aan wal
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ORGASME EXPRESS
Gewapend met een anatomische prent van een vagina trokken
we naar de tuin van de Sint-Pietersabdij. Daar vielen we studenten lastig, omdat we dat kunnen. Wat weet de gemiddelde
student over het vrouwelijke orgasme?

Vrouwen houden ook van seks. Ja? Echt
waar? Ja. Echt waar. Wees niet zo’n misogyne
zak. Het draait tijdens seks nog steeds te veel
rond de penis, en te weinig rond de vagina.
Om de focus te verleggen: een enquête die de
kennis van studenten over de lipjes daar beneden bevraagt.

STINK-PIETERSABDIJ

Als de korte enquête in de tuin van de
Sint-Pietersabdij ons iets leert, is het dat studenten belachelijk weinig over vagina’s weten. Als je al seks hebt gehad en nog steeds
niet weet waar de clitoris ligt, ben je moreel
verplicht dat meisje een vibrator te kopen.
Om de orgasmebalans te herstellen, snap je?
Eens de orgasmeschaal uit balans wordt getrokken, duurt het niet lang of de volledige
wereld is uit balans, en wordt uiteindelijk
heel het universum vernietigd. Daarom is
er opwarming van de aarde. Echt waar. En
daarom gaat feminisme de wereld redden.
Misschien. Alleszins, wij wilden de wereld
een plezier doen, en zijn daarom op straat
getrokken – dit was een uitdaging, ons begeven onder het plebs – en zijn aan studenten
wat basiskennis (of wat wij dachten dat basiskennis zou moeten zijn) gaan ondervragen.
Joepie!
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EEN CLITORALE INGEVING

De eerste vraag was meteen de belangrijkste:
duid de clitoris aan op deze figuur. Als dat
geen basiskennis is. Gelukkig deden onze
testpersoontjes dit nog verrassend goed.
Slechts een mannelijk subject faalde hier
jammerlijk in. Hopelijk is deze jongen nog
single. We wensen niemand dit soort man
toe. Het draait niet allemaal om jou en je eikel, jij eikel. We zijn wel trots op de andere
testpersonen. Het is toch niet zo miserabel
gesteld met de neukers van morgen als we
verwacht hadden. UGent levert waardige
liefdebedrijvers af. Anne De Paepe zou een
traantje wegpinken. Of dat beelden we ons
toch in.

PENETRATIEVE INZICHTEN

De vraag hoe lang penetratie gemiddeld
duurt, werd moeilijk bevonden. Zo’n 75%
antwoordde hier fout. De gemiddelde duur
is dan ook extreem kort: namelijk drie minuten. Een cijfer dat je doet nadenken. Nog
dingen die je kan doen in drie minuten: je
tanden poetsen, een liedje zingen, je moeder
teleurstellen … Iemand – weer een jongen –
slaagde er zelfs in om een kwartier te schatten. Stoefer.
Gelukkig kennen meisjes hun favoriete or-

door Nicolas Van Laere
en Laura Massa

test uw vrienden!

gaan beter. Winnares Geraldine (20) kon
zelfs vijf van de zes vragen volledig correct
beantwoorden. Zo kon zij inschatten hoe
vrouwen hun seksleven gemiddeld beoordelen. Volgens de zeer geloofwaardige bron
Charlie Magazine is dat zo’n 6,5/10. Verontwaardiging alom in ons panel. Enkele meisjes vonden dat te negatief. Wat begrijpelijk
is. Met een 6,5 op je rapport is je mama ook
niet blij. Je verdient meer. Je verdient beter.
Je verdient iemand die met plezier een kwartier aan je edele delen lekt. #inspirational
#QOTD

MASTURBEREN,
INFORMEREN

Het hardnekkigste cliché over het vrouwelijke orgasme blijft zoals verwacht masturbatie.
Het overgrote merendeel was ervan overtuigd dat bij vrouwen “slechts” de helft masturbeert. Het zou “iets voor jongens” zijn.
Want stel je voor dat vrouwen zulke onzedige
gedachten zouden hebben! Alle meisjes moeten maagdelijk wit dragen op hun huwelijk en

bloeden tijdens de huwelijksnacht. Dat weet
toch iedereen. Een vrouw die masturbeert is
een vrouw die verleid werd door de duivel.
Satanisch. Een vrouw van lichte zeden. Maar
dat hebben wij wel graag.
Cijfers wijzen echter aan dat het zou gaan om
82%. Verrassend dat alleen de grote groepen
meisjes hierover kennis hadden. Om de een
of andere reden is dit onderwerp nog steeds
taboe, zelfs bij meisjes onder elkaar. Die archaïsche visies op het vrouwenlichaam toch.
Foei, maatschappij!

DURF BEFFEN

Onze laatste vraag was er een voor echte fijnproevers, namelijk ‘Hoeveel procent van de
vrouwen komt klaar enkel door penetratie?’
En wat is de andere manier om succesvoller
de vagina te stimuleren? Bijna niemand van
de steekproef wist dat er een verschil is tussen
vaginaal en clitoraal orgasme. Bijna niemand
van de steekproef wist ook dat Schamper bestond. Shame shame shame. Slechts een klein

percentage vrouwen kan klaarkomen door
enkel penetratie. Een heel klein percentage.
Daarom dat die clitoris zo belangrijk is. Want
door stimulatie op de plaats waar de binnenste schaamlippen samenkomen (onthou het
nu voor eens en voor altijd, godverdomme),
kan de grote meerderheid vrouwen wel een
hemels orgastisch genot ervaren. Dus, mannen en vrouwen, leg uw focus daar.
We dropen af richting redactie en voelden
ons door alle kennis verlicht. ‘Wat een goede daad hebben we verricht vandaag’, denken
we bij onszelf. Eigenlijk doen we gewoon het
werk van God. God heeft ons op deze aarde
gezet om de wereld bij te scholen over goede seks. Eigenlijk zijn wij in staat om de volgende paus te worden. Hoe we onze hemelse
taak kunnen rijmen met celibatair zijn weten
we nog niet, maar we wachten alvast op een
teken van bovenaf. Als we een ding geleerd
hebben, is het dit: God houdt van ons. God
houdt van u. God houdt van seks. God houdt
van orgasmes voor iedereen.

VIRTUAL REALITY PORNO
"IK NEEM NOG EEN STUK PIZZA WANT MIJN
VIRTUEEL LIJF ZIET ER TOCH ALTIJD GOED UIT."
DOOR SHAUNI DE GUSSEM
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK

Virtual reality breekt door en dat heeft heel wat te maken met uw masturberende medemens. Wij keken VR
porno. Alles voor de wetenschap. Sorry, mama.
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GIVE A BIG HAND FOR THE
PORN INDUSTRY!
De tijd dat virtual reality enkel beschikbaar
was voor de misselijkmakend rijke gadgetnerds en in films vol CGI is helemaal voorbij.
Dankzij uw eigen normale smartphone (jawel, ook jij kan virtual reality porno kijken!
Lees vooral verder) en uitvindingen zoals de
Oculus Rift en Google Cardbox is virtuele
realiteit vandaag de dag democratisch verkrijgbaar. Maar net als in de tijden waarin
de VHS, DVD en het internet in hun kinderschoenen stonden, zou de technologie de
massa niet bereiken zonder de porno-industrie. Pornovideo’s deden elk medium boomen
en dat is niet anders met de VR-technologie.
De tweede business die het meest profijt heeft
aan de nieuwe, populaire virtual reality is de
game business. Die kan games nu een volledig nieuwe vorm geven. Zo brengt Sony heel
binnenkort een Playstation VR uit. De maagdelijke nerds gaan gouden tijden tegemoet.

WAT IS ER ZO SPECIAAL
AAN VR PORNO?

Ons digitale leven speelt zich volledig af achter glas. Computers, smartphones, tablets,
onze digitale consumptie gebeurt steeds via
een klein vlak schermpje. Dat wil de virtual reality-beleving opentrekken, letterlijk.
De typische VR-bril zorgt ervoor dat het
‘scherm’ het hele gezichtsveld inneemt. Daarnaast spreidt de bril het speciaal 360° opgenomen beeld over een virtuele bol waarbij
je ogen het middelpunt zijn. Als deze uitleg
je niet veel kan doen visualiseren, is dat niet
erg, want je zal zeker bekend zijn met het effect. Met deze bril kan je namelijk specifieke
VR-filmpjes 360° bekijken. Je draait je hoofd
rond en ziet de rest van de virtuele kamer.
Je bevindt je letterlijk in een virtuele alternatieve werkelijkheid. Dit heeft een ontzettend krachtige onderdompeling tot gevolg.
Wanneer acteurs – in dit geval pornoacteurs
– dan rechtstreeks in de camera kijken bij de
videootjes, voel je je onmiddellijk aangesproken en deel van wat er rondom jou gebeurt.

WIE HOUDT ZICH IN GODSNAAM DAARMEE BEZIG?
Helaas hinkt Vlaanderen serieus achterop
en heeft geen enkel pornoproductiehuis al
een virtual reality-pornofilm op de markt

“Mocht ik een man
zijn, ik had instant
complexen”
gebracht. Maar gelukkig zijn de eeuwige wereldredders ook hier weer present: de Verenigde Staten hebben momenteel al twee
grote spelers voortgebracht. De eerste is VR
Bangers die met zijn korte, maar interessante previews op populaire gratis pornosites
marktaandeel opeist, maar de grootste is toch
Naughty America. Deze laatste is ook bezig
met een marketingoffensief en heeft al aan
verschillende bekende online diensten als
Mashable en Buzzfeed zijn eerste producties
gratis opgestuurd. Misschien weinig verrassend, maar de populariteit van VR porno
loopt in Japan de spuigaten uit. Maar blijkbaar hebben ze daar toch andere voorkeuren
dan in het westen want minder dan 30% van
de VR-videootjes hebben ‘echte’ mensen als
onderwerp, zo rapporteerde de Virtualrealityreporter op hun website. De rest is dus, oh
jawel, anime. Tentakels mogelijk inbegrepen.

“IK HEB INEENS EEN PENIS
EN DAT IS VREEMD”
Curieus als ik was, bestelde ik online een
VR-bril. Je kan een Google Cardboard, een
VR-bril gemaakt van karton om de kosten
te drukken, al voor 15 euro krijgen op bol.
com. Maar ik ging voor een iets steviger plastic model uit China, een AIZBO 3D IMAX
VR Headset, en betaalde 18 euro. Ik was als
een kind op Kerstmis toen mijn buzzer klonk
en ik aan de deur de Amazonbezorger veel te
enthousiast het pakketje uit zijn handen trok.
Voor de duidelijkheid: virtual reality kan je
op twee manieren beleven. Via een dure machine als de Oculus Rift dat de technologie

van VR in zich draagt en dat zonder andere
toestellen werkt of een apart omhulselsysteem waar je dan je smartphone in plaatst.
Ik kocht het laatste. Ik downloadde een groot
aantal net uitgekomen VR apps van de App
Store en stak uiteindelijk van wal met de
pornosites en de previews van VR Bangers.
Helaas bestaan er geen previewvideootjes uit
de vrouwelijke point-of-view waardoor ik
opgezadeld zat met – eerlijk toegegeven wel
een mooi afgetraind – mannenlijf inclusief
penis. In plaats van me te concentreren op de
pornoactrice die zoete nonsens in mijn oor
aan het fluisteren was, was ik vooringenomen
met dat grote ding dat plots tussen mijn harige gespierde benen was verschenen. Mocht ik
een man zijn, ik had instant complexen. Mijn
allereerste constatatie was dat VR porno verwarrend is.

DE ACHTERVOLGING VAN
DE GIGANTISCHE FAKE
BORSTEN

Mijn tweede constatatie was dat, hoeveel ik
ook naar achteren leunde, het beeld altijd
even dicht bij mij bleef. Op de video had een
vrouw zich ondertussen gezellig genesteld
in mijn schoot en werden een paar duidelijk
opgespoten borsten in mijn gezicht geduwd.
Het voelde zeer invasief en verstikkend aan.
Ik kon niets doen behalve mijn hoofd wegdraaien. Ik voelde me volledig deel van de
pornofilm en een acteur die vastgebonden
was op een stoel. Maar toch niet meer dan
een acteur. Hoewel de zicht- en geluidsreceptoren helemaal ingenomen worden, was dat
bij de andere sensoren niet het geval. Maar
was het opwindend? Ik vond van niet, maar
dat is het opzetten van een random 2D pornovideo om research te verrichten dan ook
niet. Ik had wel sterk het gevoel dat het doorbreken van die vierde muur in combinatie
met de overweldiging mij tegenhield om in
de video op te gaan. Een sterk voyeuristisch
gevoel overviel me. De acteurs praatten tegen
elkaar en keken in de camera en ik excuseerde me bijna hardop voor het storen. Maar ondanks alles is het bekijken van VR-porno wel
een unieke eye-opener. De VR-ervaring raad
ik iedereen aan, het hoeft niet per se porno
te zijn. Daarom gaf ik de bril door aan mijn
nieuwsgierige mederedacteurs.
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SCHAMPER KEEK
GEZAMENLIJK VR PORNO
Fuck teambuildingactiviteiten, om beurt VR
porno kijken is pas een bondingsmomentje.
Het was awkward maar het vertelde zoveel
over eenieders persoonlijkheid. Misschien
iets te veel. Hoe dan ook, ik gaf de bril als
eerste aan twee heterokerels die niet onmiddellijk zouden schrikken van het splinternieuwe geslachtsdeel tussen hun benen, zoals
ik deed. Het filmpje werd onmiddellijk met
veel gelach onthaald. Hilarisch vonden ze het
niet, het was gewoon zo vréémd.
“Damn, ik zie er echt goed uit!” was ook een
van de snelle antwoorden. Interessant dat
mijn proefkonijnen en ikzelf toch over de
ervaring praten in de eerste persoonsvorm.
De scheiding tussen fictie en realiteit vervaagt verder. Ze is er nog steeds, maar wordt
dunner en dunner. Een ander proefkonijn
mompelde over de kwaliteit van de filmpjes
die volgens hem geen HD waren. Liever geen
gepixelde geslachtsdelen voor hem. Verschillende andere redactieleden zetten de bril op
hun hoofd en er werd geswitcht tussen hetero- en homoporno. De reacties waren altijd eerst gelach en verbazing en dan gelach
en een licht degout. Onze coördinator zat
hoofdschuddend te kijken en riep uit hoe de
zeden van de toekomstige generatie nog verder verneukt zullen worden.

MAAR ZIT DAAR NU
OPRECHT TOEKOMST IN?

Al sinds de jaren 90 roepen enthousiastelingen dat virtual reality de wereld gaat bestormen, maar het kwam er maar niet door. Is
het nu dan anders? Dat is de hamvraag, maar
het is zo dat er enkele factoren in de positieve
richting wijzen. Zo is er eerst en vooral het
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“Damn, ik zie er echt
goed uit!”
feit dat de technologie zeer betaalbaar is geworden. Daarnaast ziet de porno-industrie
dat er wel vraag naar is, zo zegt Ian Paul,
vertegenwoordiger van Naughty America.
“We maken al winst op onze VR-pornofilms.
Het spel is vertrokken.” Dat mensen betalen
is zeer positief, volgens Paul, want dan krijgen de makers meer ruimte om te experimenteren met hoe ze zo’n filmpje brengen.
“Momenteel is het enkel in point-of-view gedraaid maar we hopen snel ook andere ideeën naar voor te kunnen brengen om het aanbod gevarieerd te houden.” Betekent variatie
dan ook variatie in doelgroep? “Jazeker,” zegt
Paul, “onze statistieken hebben uitgewezen
dat vrouwen veel meer naar porno kijken dan
je zou denken, dus we zetten ook in op vrouwelijke POV’s om hen op hun wenken te bedienen.” Dat vrouwen best ook bij VR-porno
betrokken worden heeft de markt ook door.
Zo zijn er ook dildo’s die via bluetooth kunnen verbonden worden aan je VR-machine
om het ritme van de filmpjes te volgen. Ook
voor mannen zijn er gadgets: Pornhub heeft
net zijn vibrerende vrouwenkont voorgesteld
die evenals kan gelinkt worden aan de VRbril. Hoe dat precies in zijn werk gaat, laten
we aan uzelf over. En zeggen dat tieners (en
twintigers en dertigers en…) het ooit moesten doen met de badpakken- of herenmodesectie van mama’s 3 Suisse. Nu is enkel nog
de vraag wie er al eerste betrapt wordt met
zijn of haar broek rond de enkels in volle onbeschaamde glorie met zo’n bril op de neus
zonder zelf te beseffen dat ze betrapt zijn. Dat
wordt pas awkward. Toch iets waar ik niet
meteen naar uitkijk.

SUPERSUIKER
SCHIET TE HULP
DOOR NICOLAS VAN LAERE
CARTOON DOOR NATHAN BULTINCK

Suiker waar je niet dik van wordt? Suiker die gezond is voor de darmen? Het lijkt wel een door drugs geïnduceerde droom. Maar door
wetenschappers Tom Desmet, Tom Verhaeghe en Karel De Winter
wordt deze droom realiteit. Smakelijk!

N.V.L. Kojibiose. Dat is de naam van dit zoete wondermiddel. Professor Desmet ontdekte
dat een bepaald enzym, het sucrose forforylase, deze stof aanmaakt, ook al is het maar
in kleine hoeveelheden. Door manipulatie
van dit enzym was het mogelijk om kojibiose
in grotere hoeveelheden en met een grotere
zuiverheidsgraad aan te maken. Deze zoete
stof bevat een lage hoeveelheid calorieën en
stimuleert als prebioticum de bacteriën van
de darmflora. Perfect om te gebruiken als
preventie van onder andere diabetes, kanker
en de ziekte van Crohn. Dat komt omdat prebiotica een belangrijke rol spelen in ons metabolisme, meer dan vroeger gedacht werd.
Tot nu toe was het gamma aan bruikbare
prebiotica echter niet zeer uitgebreid. Kojibiose zou hier verandering in kunnen brengen. Het wordt namelijk ook slechts in kleine
mate afgebroken door digestieve enzymen in
de darmflora.

dat veel te lang blijft hangen. Eigenlijk is de
tandarts gewoon de verpersoonlijking van de
duivel. Maar we wijken af.

SUIKERSLETJES

De massaproductie van kojibiose is helaas
nog niet mogelijk, hoewel recente testen in
samenwerking met bedrijven voor de productie wel veelbelovend zijn. Het wordt dus
nog even wachten op die moelleux au chocolat waar je je niet schuldig over moet voelen.
Maar eigenlijk moet je er nu ook niet schuldig over voelen. Een mens moet zichzelf
soms eens kunnen verwennen, nietwaar? Of
klink ik nu te veel als een meisje dat naar de
Quetzal (of heet dat nu Mayana?) gaat? Hopelijk niet. Dat zou jammer zijn.

TANDARTSHAAT

Bovendien is het pseudosuiker zelfs niet eens
slecht voor de tanden, omdat het niet gemetaboliseerd wordt door de orale bacteriën.
Gedaan met pijnlijke spuitjes bij de tandarts,
terwijl hij je vragen aan het stellen is. Je zit in
mijn mond met een naald. Ik kan niet antwoorden wat ik studeer. Moet jij niet slim
zijn of zo? Hier zal de tandarts wel minder
blij mee zijn. Maar dat kan ons niet schelen.
Wij haten pijn. En dat rare verdoofde gevoel
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WITTE BLOEDCELLEN 2.0
DE KANKERCEL HEEFT Z'N ULTIEME TEGENSTANDER GEVONDEN
DOOR ELISABETH GOETHALS,
VEERA VOORDECKERS
EN CHELSEA BULTEEL

Jolijt en gejubel alom bij artsen en onderzoekers, want we zijn weer een stap dichter bij
het summum der geneeskunde: de genezing
van kanker.

Voorlopig zit de therapie nog in experimentele fase, maar al enkele patiënten zijn dankzij immunotherapie kankervrij. We gingen
langs bij dokter Christof Vulsteke, oncoloog
on het A.Z. Marie Middelares.

GENIEPIGE
AMBETANTERIKSKES

Dat kankercellen lastige beestjes zijn, ondervinden we helaas dagelijks. In 2012 werden
14,1 miljoen mensen met die lastposten geconfronteerd, 8,2 miljoen verloren er het leven aan. Waarom is dit gespuis zo succesvol
in het corrumperen van het lichaam, hoor
ik u vragen? Omdat ze verdomd sluw zijn.
Het politiekorps van het menselijk lichaam,
de witte bloedcellen, bezit de taak mogelijke
bedreigingen zoals virussen, bacteriën en
natuurlijk ook kwaadaardige kankercellen
op te sporen. Maar sommige kankercellen
zijn regelrechte boefjes. Door een stof af te
scheiden die werkt als een doek ether over
de mond, verdooft dat stelletje bandieten
stilletjes de witte bloedcellen om vervolgens
in het lymfesysteem te belanden. Eénmaal in
het lymfesysteem verspreiden ze zich zo snel
mogelijk in alle hoekjes en kantjes die het lichaam te bieden heeft. De mens, die dit hele
gedoe aan den lijve ondervindt, krijgt op dit
punt van de arts te horen dat de kanker is gemetastaseerd (of in het Algemeen Beschaafd
Nederlands: verspreid, red.)

IMMUUNCELTHERAPIE,
OUD VERHAAL MET
NIEUWE GLANS

Wat in hemelsnaam is immuunceltherapie,
zei u? Laat mij u verlichten, onwetende ziel.
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Immuunceltherapie is slechts een aspect van
het meer overkoepelende vakgebied immunotherapie. Maar het onderzoek waarbij op
één na alle proefpersonen – terminale patiënten – genezen zijn, testte immuunceltherapie uit, dus beginnen we daarmee.
Voor immuunceltherapie hebben we een speciaal soort witte bloedcellen nodig, namelijk
de genetisch gemanipuleerde witte bloedcellen – met andere woorden de robocops van
het politiekorps. De witte bloedcellen worden van de patiënt geoogst en zo aangepast
dat ze de stof die kankercellen uitscheiden,
herkennen en daarop afgaan. De aangepaste
bloedcellen worden in vitro vermenigvuldigd en zijn dan klaar om hun strijd verder te
zetten in het lichaam. Deze therapie zit nog
in onderzoeksfase, maar is niet de enige piste
die goede resultaten oplevert.
De tweede mogelijkheid is immunotherapie.
Hierbij krijgt de patiënt een immuniteitsbooster toegediend. Deze stof zorgt ervoor
dat het eigen immuniteitssysteem extra
waakzaam wordt waardoor het stofje van de
geniepige kankercellen de witte bloedcellen
niet meer stil legt. Doordat de eigen immuniteit niet meer gehinderd wordt, worden kankercellen vernietigd. Deze therapie is geen
nieuw verhaal en bestaat reeds enkele jaren,
maar pas nu worden de immuniteitsboosters
minder toxisch zodat het enig nut heeft om
ze te gebruiken.
Het derde type immunotherapie is het vaccin, dat ervoor zou moeten zorgen dat kankercellen beter zichtbaar worden voor het
immuunsysteem en zo meteen een sterke reactie uitlokken. Zo zouden de eerste kankercellen meteen al in de kiem gesmoord worden. Helaas laten de resultaten tot op heden
te wensen over – er is dus nog geen werkend
vaccin ontwikkeld.

GEWELDDADIGE
BLOEDCELLEN OF CHEMO?

IMMUUNSYSTEEM OF
DRAMA QUEEN?

Hoewel de therapieën niet allemaal even ver
staan, lijken ze een mogelijk succesverhaal.
Toch is er een keerzijde. Want ja, ook een onoverwinbaar immuniteitssysteem heeft zijn
nadelen. Zoals sommige hooikoortspatiënten onder ons wel zullen weten, zijn klachten
zoals een kriebelende neus en tranende ogen
te wijten aan een te ijverig immuunsysteem
dat onschuldige pollen van bomen en bloemetjes ook als vijand gaat zien en gaat willen
vernietigen. Om zulke misstappen te voorkomen zit er een natuurlijk stopmechanisme in
het lichaam dat het immuunsysteem tot bedaren brengt als er geen gevaar is. Wanneer
er aan dit mechanisme gesleuteld wordt, zoals bij immunotherapie, wordt het immuunsysteem een overreactive bitch en keert het
zich naast het vernietigen van kankercellen
ook tegen het eigen lichaam – alles wat haar
niet aanstaat moet dood. De gevolgen hiervan gaan veel verder dan een kriebelende
neus: zo’n zestien percent van de patiënten
die immunotherapie krijgen, worden
gehospitaliseerd met ernstige klachten zoals
leverontsteking, darmontsteking met hevige
diarree en ontstekingen in de hersenen die
voor hormoonproblemen kunnen zorgen.
Thanks, immuunsysteem.

Leveronsteking, hevige diarree, hormoonproblemen ... Het is zeker
geen pretje, maar toch zijn deze bijwerkingen
minder ernstig dan bijwerkingen van chemotherapie. Bij chemo worden alle delende cellen geblokkeerd, wat onder andere leidt tot
haaruitval, hevige diarree, braken en andere,
uiteenlopende maar altijd penibele toestanden, terwijl bij immunotherapie enkel het
immuniteitssysteem aan het bitchen slaat. De
bijwerkingen van immunotherapie zijn relatief eenvoudig te behandelen met cortisone,
wat niet het geval is bij klassieke bijwerkingen van chemotherapie, wat immunotherapie minder hard maakt voor het lichaam.

STAND VAN ZAKEN EN
TOEKOMST

Op dit moment bestaan er dus drie types
immunotherapie: immuunceltherapie, vaccinatie en immunotherapie. Immuunceltherapie waarbij witte bloedcellen superkrachten
krijgen en als ware helden het lichaam te
redding schieten wordt nog niet gebruikt in
ziekenhuizen, maar wel al getest op mensen,
mét veelbelovende resultaten. De ontwikkeling van een vaccin dat ons tegen kanker zou
beschermen staat nog in de kinderschoenen
en levert nog niet de gewenste resultaten – de
kanker trekt zich er voorlopig niets van aan.
Tenslotte is er nog de “goede oude” immunotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van
producten die de immuniteitssysteem boosten. Deze therapie wordt al langer gebruikt
op patiënten en levert steeds betere resultaten: momenteel het trekt de vijfjaarsoverleving – het percentage mensen dat na vijf jaar
nog in leven is – van twee naar twintig tot
dertig percent op.
Het onderzoek naar deze types immunotherapie staat zeker niet stil en de methodes
worden steevast verbeterd. Hoewel kanker
helemaal voorkomen en genezen nog toekomstmuziek blijft, worden de prognoses bij
deze ziekte steeds gunstiger. Als het onderzoek zo verder gaat is het dus niet ondenkbaar dat we over 30 jaar ook deze ziekte onder controle zullen hebben.
Met dank aan dr. C. Vulsteke, oncoloog in het
A.Z. Maria Middelares.
www.schamper.be
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CULTUURAGENDA
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door Sarah Van Meel

JOSEF SALVAT

TUMULT IN GENT

31 maart, de Vooruit

24 - 27 maart, verschillende locaties Gent

CONCERT Josef Salvat, een Brit met Australische roots, komt op 31
maart de Vooruit vullen met elektrobeats. Het is weliswaar elektropop,
maar laat dat de sfeer niet bederven! Hij zal – gelet op zijn uitstekende livereputatie – met zijn zachte melancholische stem en straffe beats
de tent in lichterlaaie zetten. Australische zon in concertvorm! Salvat
brengt liedjes van zijn album ‘Night Swim’, met het bekende ‘Hustler’
en zal er ook zijn laatste nieuwe single ‘Paradise’ opvoeren.

FESTIVAL De vierde editie van kunstenfestival Tumult in Gent gaat
op donderdag 24 maart van start. De vierdaagse biedt de mogelijkheid
om zelf op ontdekking te gaan in de stad en te proeven van muziek en
kunst. Als dat allemaal te arty farty is voor jou, dan zak je maar stevig
door tijdens de openingsparty in de Charlatan op 24 maart of geef je
er een stevige lap op tijdens de afterparty in het hippe KERK Gent op
26 maart.

A BRAVE NEW JUNGLE

ABSENT IMAGES

30 april, NTGent Minnemeers

22 maart - 26 maart

THEATER In ‘A Brave New Jungle’, een productie van EISBÄR, komt
je wildste fantasie – dictator zijn – tot leven in deze nog wildere theatervoorstelling. Een dictatorkoppel wordt gedropt in de jungle, weg
van hun dagelijkse regels en maatschappelijke hokjes, wat zal dat geven? Zal de fantasie, het vrije leven zonder onrust en de absolute vrijheid een feit zijn, of gaan ze ten onder aan hun eigen falen, want dat
is blijkbaar iets typisch menselijks, nietwaar? Benieuwd? Haast je naar
NTGent. Be there.

EXPO Van 22 tot 26 maart kan je doorheen Gent canvassen ontdekken
die een boodschap bevatten. Lege muren, reclamepanelen, een raam …
als het tekst kan dragen, is het voldoende! Taal is belangrijk en kan veel
doen, ook voor vluchtelingen. Dat heeft kunstenares Sarah Vanhee ook
begrepen en via hun eigen taal wil ze hen hier verwelkomen. Vanhee
maakt deel uit van het performanceprogramma van Vooruit ‘It all happens in your head’. Een gezonde maatschappelijk verantwoorde wandeling dus. Voor de twijfelaars onder jullie: het is gratis. Geen excuses
om niet te komen.

www.schamper.be

TALENT UIT GENT
Julie Pollet aka Polly Pollet is een tekentalent
dat stilaan Gent verovert met haar één maand
oude project FUKIT. Maar voor wie zijn al die
middelvingers eigenlijk?

door Sarah Van Meel

JULIE WIE?
• Project FUKIT

JULLIE POLLET

• 22 jaar
• Lerarenopleiding Secundair Onderwijs:
plastische opvoeding en kunstgeschiedenis
• www.instagram.com/project.fukit/

TIP 1 “Vertrouw geen mensen die zeggen dat ze nooit
in hun neus peuteren”

FUCK DAT?

“Project FUKIT” is eigenlijk een jaar geleden begonnen toen het net gedaan was met
mijn vriend en ik dacht “foert”. Ik tekende
een enorme middelvinger en plantte die in
het midden van de living als een geniepig cadeautje voor m’n ouders. Daarmee deelde ik
hen mijn vertrek naar Barcelona mee. Ik ben
nogal impulsief (lacht). Een maand geleden
maakte ik een tekening van mijn opgestoken
middelvinger voor een vriend. Dat werd, onder andere door een acteur, opgepikt op Instagram en de bal ging aan het rollen.”

FUCK DE POST

“Ik ben een fervente postkaartverstuurder.
Door mijn vele reizen heb ik heel wat contacten in het buitenland en die onderhoud ik
door postkaartjes te sturen. Dat is veel persoonlijker dan een Facebookbericht. Het verlangen naar post en het plezier van het krijgen van zo’n kaart wil ik overbrengen door
mijn werk steeds via de post post op te sturen
naar de ontvanger.”

TIP 2 “Fuck wat anderen van je denken. Zeg gewoon
‘Allemaal de boom in’ en alles komt goed.”

INTERNATIONALE
‘FUCK YOU’

“Ik ben begonnen met het tekenen van die
opgestoken middelvinger om tegen de buitenwereld een symbolische “fuck het allemaal” te zeggen. Ik kreeg echter ook de vraag
om andere dingen te tekenen dan die middelvinger. Mensen stuurden mij vanuit alle
uithoeken van de wereld (Colombia, Frankrijk, Denemarken, Italië, de VS …) verzoekjes. Ondertussen heb ik al een penistekening
naar Parijs verstuurd en is er in Colombia
vraag naar een tekening van borstjes. Door
die penis en borsten ben ik op het idee gekomen om rond het thema ‘schaamte’ te gaan
werken: dat is een idee voor een volgend project.”

POLLY POCKET

“Toen ik in Colombia woonde, noemden ze
mij gemakshalve Polly vanwege mijn achternaam. Het is makkelijker te onthouden dan
Julie en ook tijdens het uitgaan werd mijn
roepnaam ‘Polly’, vandaar de naam “Polly
Pollet”. Ook door mijn blonde haren, werd ik
soms eens “Polly Pocket” genoemd.”

IT'S NOT VULGAR,
IT'S VULVA!
PLEIDOOI VOOR MEER KUTKUNST

DOOR LIESELOT LE COMTE, ELISE BOVENDEUR EN
VEERA VOORDECKERS

Niemand schrikt meer op van blote vrouwen op tv, in reclames of
porno. Voor velen komt de shock pas later, als ze oog in oog staan
met een echte vulva. Over waarom deze schatkamertjes zo angstaanjagend zijn en wat kunst ertegen kan doen.
Wie graag eens een vagina bekijkt —louter
om wetenschappelijke redenen natuurlijk,
we schatten u hoog in— doet dat meestal in
de beslotenheid van de slaapkamer of op de
afdeling gynaecologie. En elke vrouw komt
wel eens op dit punt in haar leven: je plaatst
je been op de rand van de badkuip, haalt een
make-upspiegeltje boven en probeert je een
beeld te vormen van je [insert je favoriete
eufemisme voor vagina]. Wat de reden voor
deze actie ook mag wezen, hardnekkige jeuk
of pure nieuwsgierigheid, laten we buiten
beschouwing. Wat er wel toe doet, is dat dat
roze, vlezige en rimpelige beeld dat je te zien
krijgt in de verste verte niet lijkt op datgene
wat de pornografie ons voorschrijft.

ONZE MOEDER, DIE IN DE
HEMELEN ZIJT

Maar wat verwachten vrouwen eigenlijk te
zien? De meesten hebben er zelfs nog nooit
over nagedacht: het vrouwelijke voortplantingssysteem wordt weliswaar uitgebreid
besproken tijdens de gênantste momenten
van het middelbaar – ook wel lessen seksuele opvoeding genoemd – maar over hoe
dat er allemaal uitziet, wordt in alle talen
gezwegen. Schematische tekeningen bieden
weinig soelaas, en zelfs als je gezegend bent
met een boek met prentjes, krijg je vaak een
niet-representatief exemplaar te zien. In pornografie kunnen daarentegen wel vagina’s
en vulva’s gespot worden. Eén soort vulva
welteverstaan: een symmetrisch, licht-roos,
schattig en nauwelijks merkbaar uitstekend
stukje. De verstomming is dan ook heel groot
wanneer je met dat beeld in gedachten tussen
je eigen benen besluit te gluren en ziet dat
je arme vulva absoluut niet aan de gangbare
esthetiek beantwoordt. Koortsachtig probeer
je online een exemplaar te vinden dat tenminste van ver op het jouwe lijkt, maar alle
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moeite is tevergeefs. Al kunnen fijnproevers
ook in het museum aan hun trekken komen.
Een overzicht voor wie daartegen bestand is.

GEHEILIGD ZIJ UW FOEF

De bekendste foef in de kunst zal vermoedelijk die van Joanna Hiffernan zijn. Haar
controversiële beeltenis, die de Franse schilder Gustave Courbet vereeuwigde onder de
naam ‘L’origine du monde’, valt te bezichtigen
in het Parijse Musée d’Orsay. Het onderaanzicht van een stel goedgebouwde vrouwenbillen die samenkomen in een zwarte pluk
haar, bewijst dat de grens tussen kunst en
provocatie nog steeds haarfijn is. Toen Deborah de Robertis in 2014 het Musée d’Orsay
binnenwandelde en besloot Courbets versie
bij te staan met een live-versie van haar even
realistische harige flamoes, werd ze prompt
de deur gewezen. Blijkbaar zijn we niet de
ontwikkelde homo sapiens sapiens die we
ons achten te zijn. Het lijkt meer en meer een
evolutie te zijn die de verkeerde kant uitgaat,
namelijk achterwaarts. Want des te meer
vrouwen geobjectiveerd worden tot niks
meer dan hun ‘lekkere’ lijven, des te meer er
rond de vagina een taboe gecreëerd wordt.
Aan vrouwelijk naakt nochtans geen gebrek
in het museum. Van Rubens’ matrones over
lelieblanke Aphrodites tot de suggestieve
schetsen van Egon Schiele, allemaal staan ze
poedelnaakt te blinken. Grosso modo kun-

Dat de vagina een essentieel
onderdeel is van de vrouwelijke
anatomie, lijken critici even te
vergeten.

nen we drie strekkingen onderscheiden in
de manier waarop vrouwen afgebeeld worden: als symbool voor vruchtbaarheid en het
moederschap, als willoos esthetisch object en
als onderwerp van seksueel verlangen. Maar
hoeveel Venussen de westerse kunst ook produceerde, de venusheuvel werd en wordt steevast stiefmoederlijk behandeld. (Misschien
heeft dit te maken met de scheefgetrokken
verhouding tussen het aantal mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars die geëxposeerd
worden, maar dat is weer een ander verhaal.)
Kunstenaars die wél expliciet een vagina in
beeld brengen, worden gebrandmerkt met
labels als ‘pervert’, ‘sensatiebelust’ en ‘zinloos
choquerend’. Dat de vagina een vrij essentieel
onderdeel is van de vrouwelijke anatomie, lijken de critici even te vergeten.
Toegegeven, er zijn jammer genoeg meer dan
voldoende voorbeelden te vinden van (veelal
mannelijke) kunstenaars die al te gretig een
foef afbeelden. De grens tussen kunst en pornografie aftasten, is nu eenmaal een efficiënte
manier om de pers en het grote publiek te
bereiken. Het credo ‘er bestaat geen slechte
reclame’ geldt ook voor de kunstwereld. Kitschkoning Jeff Koons heeft dat als geen ander begrepen.

UW TIJD KOME, UW WIL
GESCHIEDE

Op een paar vooruitstrevende kunstenaars
na —de bovengenoemde Schiele, maar ook
de intieme portretten van prostituees door
Henri de Toulouse-Lautrec of René Magrittes ‘Le Viol— was het wachten op de feministische golf van de jaren 60 en 70 vooraleer de
vagina uit haar kuisheidsgordel bevrijd werd.
Kunstenaressen zoals Carol Schneemann,
Marina Abramovic en Kiki Smith behandelden in hun performances en beeldhouwwerken alle aspecten van het vrouw-zijn,

inclusief die Bermudadriehoek down-under.
Ze deden dat niet zozeer om te choqueren,
wel om een politiek en feministisch statement te maken. Geen poesjes om zonder
handschoenen aan te pakken.
Ondanks deze grandes dames blijft het
vrouwelijke geslachtsorgaan een bron van
schaamte. Dat er jongeheren bestaan in alle
kleuren en maten wordt veel meer erkend
dan de verscheidenheid aan vagina’s. Toch
duiken er hier en daar beloftevolle initiatieven op. Zo is er Jamie McCartney’s ‘Great
Wall of Vagina’, die zeker even impressionant
is als zijn Chinese tegenhanger. Zoals de titel belooft, krijg je een muur vol vagina’s in
alle mogelijke varianten. De bedoeling is om
een tegengewicht te bieden voor de eenheidsworst die op het beeldscherm verschijnt en
om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven.
Peter De Cupere, zelfverklaard geurartiest,
maakte in 2014 een Mariabeeldje dat een vaginageur verspreidt. De geur is een ‘cocktail
van verschillende vrouwen’. De Paris XL van
de lagere regionen, zeg maar. De Cupere wil
de aspecten van vrouwelijkheid en seksualiteit bovenhalen die doorgaans taboe blijven.

“Passie is ruiken en genieten van de geur van
je geliefde.” Taboedoorbrekend, dat zeker. Of
het ook grote Kunst is, daarover zijn de meningen verdeeld.

GEEF ONS HEDEN ONS
DAGELIJKS BLOOT

Dat er jongeheren bestaan in alle
kleuren en maten wordt veel meer
erkend dan de verscheidenheid
aan vagina’s.

Net die dubbele moraal is de kern van het
probleem. Naakt op het podium rondhuppelen, naakt poseren om veel te dure sacochen
aan te smeren en naakt aan de muur hangen:
het is vandaag vanzelfsprekend. Maar wee je
gebeente als je een natuurlijke vagina in volle
glorie durft af te beelden. Hel en verdoemenis, schaamte en schande zullen je deel zijn.
Meer zelfvertrouwen, dat is nodig. Het aantal schaamlippencorrecties in Amerika is
in 2013 gestegen met 44 percent, en bij 68
percent van deze operaties spelen esthetische redenen mee. Dat terwijl al bewezen
is dat het aantal operaties met 28 percent
daalt als vrouwen informatie krijgen over de
natuurlijke variatie bij vulva’s. Toch wordt
deze informatie voorlopig maar aarzelend
tentoongesteld in onze cultuur, en dat mag
zeker veranderen. Geef ons dus maar meer
kutkunst!
www.schamper.be
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PREUT(S) IN DE CINEMA

DOOR SHAUNI DE GUSSEM

Hoewel vandaag veel stomende seksscènes op het witte scherm
terechtkomen, heeft de cinema altijd al een gecompliceerde relatie
gehad met het tonen van seks. Waar ligt de grens tussen kunst en
porno?

Zowel het tonen van de kwetsbare, menselijke nood aan intimiteit als het onbeschaamd
visueel aanspreken van vleselijke lusten dagen altijd de grenzen van de heersende morele waakhonden uit. Erotiek is één van de
meest controversiële elementen in cinema en
gaat ook steeds de strijd aan met de opvattingen van wat kan en niet kan in cinema. Om
het voor u op een rijtje te zetten: een opsomming.

DE GRENS TUSSEN ‘THE
NOTEBOOK’ EN ‘EDWARD
PENISHANDS’

Nou, denk je dan, seksscènes in film zijn
inderdaad de laatste jaren zeer grafisch en
ranzig geworden, maar de geschiedenis van
cinema-erotiek gaat terug naar de eerste
films die meer dan 100 jaar geleden werden
gemaakt. Erotiek op het grote scherm was en
blijft een gevoelige snaar en het is ook moeilijk om het cinematografisch te benaderen.
De filmgeschiedenis leert ons dat het een
moeilijke evenwichtsoefening is om de balans te vinden tussen plakkende preutsheid
en pure pornografie. Als we terug blikken op
de tijd, verschillende culturen en individuen
ligt die grens ook op een andere plaats. Wat
in Cannes soms kunst en oprechte rauwe auteurscinema genoemd wordt, zien veel mensen als vulgair of choquerend zonder reden,
zoals ‘Love’, de meest recente film van Gaspar Noé.

COCKBLOCKED
HOLLYWOOD

Al in 1896 slaagde een film erin om het
schandaal van de eeuw te worden. Toen
toonde ‘The Widow Jones’ de minst sexy kus
in de filmgeschiedenis maar dat was genoeg
om het Amerikaanse publiek met hooivorken
aan de studio te laten staan. Sindsdien zijn
seks en cinema onlosmakelijk verbonden.
In 1913 kwam ‘Traffic in Soul’ uit, een film
over geïmmigreerde vrouwen die gedwongen
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THE WIDOW JONES

werden om zich te prostitueren in bordelen.
Die film markeerde ook het begin van het
sexploitationgenre, maar helaas was het grote publiek geen fan. In tegendeel, de reacties
waren zo fel dat in 1930 de Production Code
werd ingevoerd. Dat systeem moest de reputatie van Hollywood opkuisen door toekomstige films moreler, minder gewelddadig en
minder seksueel expliciet maken. Later veranderde dat in het bekende MPAA-ratingsysteem dat bepaalt voor welk publiek een film
bedoeld is. Het mainstream filmaanbod was
seksueel aan banden gelegd en het zou nog
lang duren vooraleer er zonder excuses en
met de nodige trots een reetspleet en borsten
in populaire films getoond werden. Piemels
en vulva’s zijn een no-go. Commerciële filmmakers moeten zich nog steeds houden aan
die regels, maar anderen kan het niet veel
schelen en dat bewijzen ze door films te maken vol seks, geweld en vloeken.

Marlon Brando in de film ‘Last Tango in Paris’ voor menig filmganger alle normale associaties met boter. Omdat Europa pas veel later kwam met een ratingsysteem, en het ook
veel minder strikt toepaste, kreeg Europese
cinema de reputatie dat er veel naakt en seks
in voorkwam. Die reputatie leeft vandaag nog
steeds voort. Zo vertelde de Franse film ‘La
Vie d’Adèle’ van Abdellatif Kechiche in 2013
een schitterend realistisch liefdesdrama tussen twee jonge meisjes. Niemand keek ervan
op dat de film over een meisjesliefde ging,
maar wel van het feit dat in de film een hypergrafische lesbische seksscène van – hou u
vast – bijna tien volle minuten te zien is. Toch
hield dat de film niet tegen om de Gouden
Palm van Cannes 2013 in ontvangst te nemen. Verschillende mensen, waaronder de
schrijfster van de oorspronkelijke roman van
‘La Vie d’Adèle’, hadden weliswaar de com-

HET L-WOORD
(LESBIENNES)

Een van die films is bijvoorbeeld het Tsjechische romantische drama ‘Ecstacy’ (1933)
waarin een personage voor het eerst een
orgasme beleeft op scherm terwijl in ‘When
Harry Met Sally’ (1989) voor het eerst een
vrouw haar orgasme fakete. Larry Clark
maakte in 1996 zijn spraakmakende ‘Kids’
over het losse seksleven van enkele jonge
homo’s in het HIV-tijdperk. In 1972 bedierf

LOVE

mentaar dat de seksscène te veel gemaakt
zou zijn vanuit de male gaze, als een erotisch
spektakel gericht op en gemaakt door heteromannen. Die critici vonden de boodschap
van de film daardoor serieus ondermijnd,
maar zij kregen dan weer de kritiek dat ze
preuts waren.

Seks in de Vlaamse cinema sloeg al snel over in
pornografie

SEXPLOITATIE EN SEXY
VLAAMSE CINEMA

De grens met pornografie wordt sterk opgezocht in het genre van de sexploitatiefilm.
Hier staan de seksscènes centraler dan de
verhaallijnen, maar het is nog net geen porno omdat de sexploitatiefilms tenminste nog
een verhaal vertellen en meestal de echte
actie impliciet in beeld brengen. Hoe zit dat
dan met de Vlaamse cinema, zien wij ook
zoveel expliciete seks op ons beeld? Helaas is
het maar braaf gesteld en volgen filmmakers
de platgetreden paden om seks in beeld te

brengen. Belangrijk om te onthouden is wel
dat de Vlaamse filmindustrie laat op gang is
gekomen en pas sinds het begin van dit millennium vlot begon te draaien. Experimenten met erotiek van voor die periode zijn dan
ook zeldzaam. Seks in de Vlaamse cinema
sloeg al snel over in pornografie, getuigt Jurgen Claes, pornoregisseur bij Godelina.
Verschillende Vlaamse regisseurs verdienden
met porno hun boterhammetje, maar sinds
de boom van Vlaamse cinema en televisie is
dat niet meer nodig. De Vlaamse porno stierf
uit, maar Claes probeert met productiehuis
Godelina om het nieuw leven in te blazen
door pornoparodieën van bekende Vlaamse
films en televisieproducties te maken: “Het is
hét gat in de markt, porno als streekproduct!”
We hebben dan geen Vlaamse lesbische seksscènes van tien minuten, maar we hebben
tenminste ‘FC De Kapoentjes’, ‘SOS Pik’ en
‘In Vlaamse Veldbedden’.

TIEN SEKSUEEL CONTROVERSIËLE FILMS
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1.SHAME (MCQUEEN, 2012)
2.BLACK SWAN (ARONOFSKY, 2010)
3.ANTICHRIST (VAN TRIER, 2009)
4.MYSTERIOUS SKIN (ARAKI, 2005)
5.SECRETARY (SHAINBERG, 2002)
6.LA VIE D’ADÈLE (KECHICHE , 2013)
7.SALÓ, OR THE 120 DAYS OF SODOM (PASOLINI, 2001)
8.FORBIDDEN ZONE (ELFMAN, 1980)
9.TURKS FRUIT (VERHOEVEN, 1973)
10.EYES WIDE SHUT (KUBRICK, 1999)
www.schamper.be
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STUDIO SKOOP
5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste
omstandigheden.
Digitale cinema in een uniek kader
en een gezellig filmcafé met
‘coole’ drank en muziek.
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"IK BEN NOG TE
JONG VOOR
EEN RETROSPECTIEVE"

door Laura Massa

foto door Justine Vergotte

De jonge kunstenaar Rinus Van de Velde
opende op 5 maart zijn tentoonstelling
‘Donogoo Tonka’ in het S.M.A.K. Wij
konden alvast even gaan fangirlen.

DONOGOO TONKA

Doet de titel u denken aan geritsel in een
regenwoud? De grote zaal van het S.M.A.K.
lijkt wel een serre geworden: kartonnen beplanting overwoekert namelijk de installaties.
Een blauwe golf met piepschuim overspoelt
de ruimte. Ingangen liet Van de Velde dicht
maken. “Het moet echt een soort totaalconcept zijn”, aldus de kunstenaar die zich alle
aandacht nonchalant laat welgevallen. Aan
de wanden hangt dan het werk waar het eigenlijk om draait: negen grote stills op basis
van het filmscript ‘Donogoo Tonka’ van Jules
Romain. Een vondst van Van de Velde, die
hij na zes jaar oprakelde toen curator Philippe Van Cauteren hem vroeg om nieuw
werk te maken voor het S.M.A.K. “Het is
géén retrospectieve”, lacht Rinus Van de Velde. “Daarvoor ben ik nog te jong, denk ik.”
Het script over een Braziliaanse stad die niet
bestaat, werd de basis van een nieuw verhaal
waarin Van de Velde zelf hoofdfiguur wordt.
“In het boek wordt de fictieve stad uiteindelijk werkelijk gebouwd. Op dezelfde manier
wil ik fictie omzetten in realiteit.” De sculpturen in de zaal bedacht hij uit zijn eigen verbeelding van het filmscript, maar door er tussen te lopen, wordt het een realiteit op zich.
Rond de monumentale houtskooltekeningen
staat een soort metatekst over hoe het werk
tot stand kwam. “De onderschriften in het
canvas schreef ik heel organisch samen met
Koen Sells die ik al lang kende”, legt Van de
Velde uit.

NEVEL VAN ALCOHOL

Dat Rinus Van de Velde commercieel succes
kent, is een understatement. Nochtans doet

hij in se niets nieuws. Zijn terugkeer naar het
snelle tekenen en speelse popart-stijl lijken
veel (jonge) mensen te kunnen inspireren.
Voortbouwend op een 19de-eeuwse traditie
ensceneert hij zichzelf en zijn assistenten met
decor, maakt daar een foto van en zet die
over op doek. Ook de geest van Raymond
Pettibon is duidelijk aanwezig in zijn serie.
Wat maakt de jonge kunstenaar dan zo gewild? “Ik denk dat vooral de vele lagen verschillende mensen aanspreken”, zegt Van de
Velde. “Het is niet erg als je een laag mist,
iedereen mag een werk interpreteren zoals ze
dat willen. Het is niet per se nodig om alle
referenties op voorhand te snappen. Misschien daarom dat het zo toegankelijk is voor
studenten.” Dat de decors mee in de ruimte
te bestuderen zijn, vult natuurlijk ook mee
betekenis in. Voor wie zich afvraagt hoe heel
dat stoffige houtskoolboeltje gefixeerd wordt:
niet met haarspray, maar “met een nevel van
alcohol”, lacht Van de Velde. Mmm.
‘Donogoo Tonka’ loopt nog tot 5 juni 2016
in het S.M.A.K.
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THEATER
door Shauni De Gussem

Exact 110 jaar na Hendrik Ibsens dood bewerkt regisseur Bart Meuleman voor het Toneelhuis Ibsens meest bekende werk, Hedda
Gabler. Het originele stuk gaat over verveling en seksuele onderdrukking van vrouwen
op het einde van de 19de eeuw en geeft een
naturalistische kijk op de burgerlijke stand
van die tijd. Een Noorse Anna Karenina of
Madame Bovary dus. De symboliek en de
indrukwekkende psychologisering van de
personages maken het vandaag de dag nog
steeds een interessant stuk en dat vond Meuleman ook. Hij schaafde zonder pardon de
tekst heel wat bij en gooide alles weg wat volgens hem overbodig was om de essentie van
het verhaal te vertellen, inclusief personages
en heel wat stukken dialoog.
Maar wat is die essentie dan? Alles draait
om iemand die gevangen zit in haar eigen
leven. Een kooi van goud weliswaar, maar
toch gevangen. Uit frustratie omtrent haar
eigen machteloosheid speelt ze machtsspelletjes met alle andere mensen in haar leven:
haar saaie vakidiote professor van een man,
haar jeugdliefde, een jeugdkennis en een
huisvriend die ook rechter is. Ze manipuleert
en trekt hen in de verdoemenis waardoor ze
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onrechtstreeks zichzelf evenzeer vernietigt.
Maar het stuk gaat ook over verveling en de
fake pretentie van de kleinburgerlijkheid.
“Het schaven van het originele stuk versnelde
het geheel ook”, vindt Meuleman zelf, “en de
personages komen veel dichter bij elkaar te
liggen.” Zijn dialoog is scherp en soms niet
altijd even duidelijk. Dat geeft hij zelf ook
toe. Hij vindt de talloze replieken daardoor
voor interpretatie vatbaar. Het probleem met
dit idee is dat je dan genoeg tijd en rust no-

dig hebt om alles te overdenken, maar door
de verhoogde snelheid van het stuk krijgt het
publiek dat niet.
Daarbij komt ook nog eens dat veel van de
dialoog zo ontzettend alledaags overkomt als
ware het een soap of een sitcom. Deze lichtheid zorgt ervoor dat de nuance en diepgang
in de psychologie van de personages helemaal verloren gegaan zijn in de adaptatie.
Schitterende acteurs zoals Ariane van Vliet
en Lukas Smolders hebben niet genoeg stof
en lagen om hun personages boven de clichétypetjes te laten uitstijgen en overacten eerder.
In plaats daarvan zet Meuleman helemaal in
op humor, maar ook daar is niet genoeg stof
om het een rasechte komedie te maken. Het
zweeft allemaal ergens tussenin, zonder te
weten waar het nu precies heen gaat.
Wanneer naar het einde toe de dingen eindelijk in stroomversnelling komen, roept
Hedda Gabler uit: “Eindelijk iemand die iets
doet!”, de perfecte samenvattende oneliner
van het stuk. Al bij al is het stuk wel redelijk
amusant en soms heel bijtend in zijn spiegeling van de Vlaamse kleinburgerlijkheid. Een
pluim voor decorbouwer Mark Van Denesse weliswaar, die er zeer goed in geslaagd is
om met het hoge decor een claustrofobisch
gevoel neer te poten. Het niveau van dit stuk
zit duidelijk lager dan waar Meuleman normaal toe in staat is. Deze teleurstelling maakt
het stuk waarschijnlijk zo slecht doorslikbaar.
Hedda Gabler is nog op tour door België tot
het einde van de maand.

FILM
L.S. ‘Belgica’ brengt het verhaal van een simpele, bruine kroeg in de Gentse binnenstad
die uitgroeit tot ieders favoriete oord van verderf. Fictief, dat wel, maar Felix Van Groeningen haalde zijn inspiratie voor zijn vijfde
langspeelfilm toch ook duidelijk grotendeels
bij de Charlatan, het café dat door zijn vader
werd opgericht. Stef Aerts en Tom Vermeir
kruipen hiervoor in de rol van de gebroeders
Jo en Frank, die café Belgica groter dan ooit
maken. Eerst was het twintiger Jo die met de
Belgica begon, maar al gauw komt grote broer
Frank bijspringen en wordt het café meer en
meer zijn leven. Een verhaal van broederliefde, die met twee tegengestelde karakters en
behoorlijk wat drugs uiteindelijk ook zware
momenten kent. Een opvallende verschijning
in de film is de vrouw van Frank, gespeeld
door Charlotte Vandermeersch, niet toevallig de partner van Felix Van Groeningen

door Loïs Savat

in het echte leven. Belgica brengt een sterk
verhaal, trippy beelden, maar ook geniale
muziek. Voor de film werkten twee andere
gebroeders, namelijk de Dewaeles van Soulwax, zestien verschillende fictieve bands uit
met elk hun eigen muziek. Muziek die in de
tijd van Belgica past, maar ook nu nog fantastisch klinkt. Het nummer How Long van
The Shitz is daarvan voorlopig het meest gedraaide op uw alledaagse Vlaamse radiozender, maar ook de rest van de nummers maakt
het moeilijk om stil te blijven zitten in een
bioscoopstoel. Hoewel hierboven al vermeld
werd dat er duidelijke banden zijn tussen
Belgica en uw geliefde Charlatan, vonden de
opnames iets verderop in café Afsnis plaats.
Wie z’n avond eens rustiger wil doorbrengen
dan uitgaan aan de Vlasmarkt: Belgica is de
moeite waard en hij wacht nog even op u in
de bioscoop.

MUZIEK
door Nicolas Van Laere

Het vijfde album van Ray LaMontagne werd
genoemd naar de mythische slang Ouroboros
die zijn eigen staart opeet. Een teken van zelfreflexiviteit en cyclisme. Het zijn thema’s die
duidelijk terug te vinden zijn tijdens het luisteren – zeker aangezien het geheel aanvoelt
als een 40 minuten durend nummer, waarbij
de nummers naadloos in elkaar overvloeien.
Dat zorgt er ook wel voor dat je het album in
een ruk moet uit luisteren, en het volledige
effect nooit bekomen zal worden wanneer je
slechts een enkel nummer afspeelt.
Het album is opgedeeld in Part One en Part
Two, een duidelijke verwijzing naar vinylplaten. Op Part One nemen we de langzame
afdaling van gelukzaligheid (“Hillside flush
with the sunrise/Spring in the air/I can’t remember a morning so fair”) naar een donkere
worsteling met identiteit waar, een lijn die
ook te horen valt in de escalatie van zwaarder gitaarspel en psychedelische warboel van

klanken. Dat in combinatie met de zweverige
stem van LaMontagne geeft de ideale sound
om te relaxen in de zetel met een glas whiskey en een sigaretje erbij (Schamper steunt
alcohol- en tabaksgebruik niet, red.) (Allez ja,
soms is wel oké, gewoon niet overdrijven he,
red.)_.
In Part Two is deze lijn echter niet meer terug te vinden. Meer dromerigheid, minder
gewicht, waardoor het tweede deel onverschilliger aanvoelt. Hoewel we hier de omgekeerde evolutie zien, met een donkere tekst
op het eerste nummer (“Lock the door/Draw
the shades/Close my eyes/I’m miles away”) en
een meer hoopvol einde in ’Wouldn’t It Make
A Lovely Photograph’, draagt het niet dezelfde kracht als het eerste deel. Toch vormt het
geheel een prachtige plaat om naar te luisteren wanneer je wat wilt wenen met een goede
soundtrack op de achtergrond.
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DE LIEGENDE REPORTER
door Wouter De Rycke

INNOVERSITY CHALLENGE HEEFT AANTREK
De belangrijkste doelstellingen van de Innoversity
Challenge zijn ruim gehaald volgens bronnen uit het
rectoraat. Zo weet 80 procent van de studenten nu wie
de rector is, kent 65 procent haar voornaamste beleidspunten, en is zo’n 45 procent ‘licht tot intens’ verliefd
geworden.
Vorige week zijn de finalisten bekendgemaakt van de eerste editie van de zogenaamde ‘Innoversity Challenge’. Vier
teams krijgen volgend jaar de kans om hun innovatieve
ideeën met betrekking tot elektronisch leren om te vormen
tot concrete proefprojecten met de hulp van professionele
coaches. Om tot een dergelijk resultaat te komen werd in
oktober een grootse campagne
opgezet om studenten vertrouwd
te maken met de uitdagingen voor
het onderwijs van de toekomst.
Derdejaarsstudent Politieke Wetenschappen Tuur Joos: “Als ik
eerlijk mag zijn, vond ik het een
beetje vreemd in het begin. Zo’n
oudere dame, die je recht in de
ogen kijkt met zo’n diepe, penetrerende blik, ietwat ongemakkelijk
glimlachend. En die posters hingen dan nog eens werkelijk overal.
Nergens kon je er aan ontkomen.
Je waande je bijwijlen in een socialistische republiek, zij het dat de
pintjes daar allicht geen twee euro
dertig kostten. Maar een mens
went aan alles, zeker?”

DURF DENKEN

Al gauw bleken de inspanningen
van de communicatieafdeling hun
vruchten af te werpen. Maar liefst 544 inzendingen dongen
mee naar een prestigieuze finaleplaats waar ze de rector
persoonlijk konden ontmoeten. Voor geschiedenisstudent
Pieter-Jan Vissers was dat een unieke kans: “In het begin
vond ik die posters eigenlijk maar niets. Op elke muur die
belachelijke zelfpromotie met dat grote gezicht dat je frontaal aanstaart. Los erover. Om van die onnozelaars in hun
schoon wit ruimtekostuumpje nog maar te zwijgen. Enfin,
dat was mijn eerste impressie. Maar na verloop van tijd ge-
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beurt er iets. Er verandert iets. ’t Is moeilijk om uit te leggen,
maar je krijgt een indruk van… van… goh, van geborgenheid. Bij gebrek aan een beter woord. Je krijgt zo het gevoel
dat je niet meer alleen bent. Je ziet ze dan ook zo vaak. En
plots overvalt het besef je dat je het geluk niet ver moet zoeken. Of misschien niet dat. Eerder dat je weet dat er iemand
voor je is. Iemand vastberaden. Iemand die durft te denken.
Iemand die durft te zorgen. Iemand die durft lief te hebben.
Snap je? Zo iemand moet je wel beter willen leren kennen.”

ERVARING EN VERNIEUWING

Dat is een mening die meer deelnemers vertolkten, al dan
niet in prozaïscher termen. Masterstudente Sportwetenschappen
Lara De Cock: “Plots maakten
die gevoelens van vriendschap en
waardering die ik dagelijks ervoer
bij haar aanblik op de auditoriumdeur, die al bij al vrij platonisch
waren, plaats voor iets diepers. Het
is moeilijk om met je vinger een
exact ogenblik aan te wijzen, maar
iets gebeurde dat zorgde voor een
heel scala aan nieuwe emoties die
ik nooit had verwacht. Allemaal
heel fysiek van aard. Een lange
wandeling en bijhorend gesprek
in het schemerduister van de verlaten Brugse straten waren niet
meer genoeg. Aktion muss sein.
Ik begon te denken aan al die decennia ervaring die ze had opgebouwd in haar carrière. Aan mijn
eigen strakke, getrimde jonge
sportlijf. Een ijlkoorts van onvervulde verlangens in het zwartst van de nacht. Doordrenkte
lakens en stille onrust bij het ochtendgloren. Een dekbedovertrek dat weer in mama’s wasmachine mag. (zucht) Wat
kan ik nog meer zeggen?”
Voor de winnende teams ligt een mooi prijzenpakket klaar,
waaronder een aanbevelingsbrief van de rector en een cadeaubon. De UGent zorgt ook voor de nodige interne en
externe aandacht voor deze projecten.

strip door Bos Goderis, Brecht Vissers en Wouter Derycke
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