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over het paard getild

Hoofdredacteur Brecht Vissers
Ik wijs mensen graag op hun dagdagelijkse
hypocrisie. Zoals in die aflevering van ‘Seinfeld’ waarin Jerry beweert dat hij ‘s morgens
geen koffie meer drinkt omdat cafeïne de
duivel is. Maar dan wijzen George en Elaine hem erop dat hij wél bakken zwarte thee
drinkt ‘s morgens. Of zoals ik soms beweer
geen hippe vogel te zijn, maar uiteindelijk
toch Seinfeld heb gezien. Ha.
Maar op zoiets als de
12-urenloop — de
loop- en zuipwedstrijd
voor Gentse studentenverenigingen — haal ik
mijn hart pas echt op.
Zoals al dat volk dat rond het standje van de
Gentse Studentenraad stond de draaien, geëntertaind — bijna dorps — door het schaap
(genaamd Gin To) dat onze vrienden van de
raad daar voor de gelegenheid hadden gezet.
Maar de omstaanders waren evengoed gedegouteerd door de bijna-mishandeling die de
Gentse Studentenraad dat beestje aandeed
door het bloot te stellen aan hun eigen kinds
genot, bier drinkende supporters en allesoverheersende hardstylemuziek. Eigenlijk allemaal dingen waaraan schapen (en mensen)
op een gemiddelde zaterdagavond in eender
welk boerengat worden blootgesteld. De omstaanders ontbrak alleen een bakje kapsalon
met lamsvlees terwijl ze al lachend “dierenmishandeling” fluisterden. Tenzij ze tien minuten eerder al vlees aan het bakken waren,
natuurlijk, in het standje van hun respectie-

velijke vereniging. (En ik die mijzelf wijsmaak géén irritante moraalridder te zijn.)
Toffer waren de hyperactieve sportboys van
de snellere loopploegen, die iedereen op
bruuske wijze aanmaanden om de lopers van
hun team niet te hinderen. Logisch, want als
je competitief wil meespelen, telt elke halve
seconde per ronde. Mensen die minder bevlogen waren met het wedstrijdverloop, gingen o maar al te graag
op hun verzoeken in en
hopten netjes opzij, respectvol voor andermans
wedstrijdgeest.
Tot
een vermoeide ziel een
beetje onvoorzichtig slingerde en daardoor
een ‘speedteamer’ onvermijdelijk hinderde,
waardoor die een halve seconde de mist in
zag gaan. “Hoer!”, riepen ze de vermoeide
ziel nog na. Want het was een dame. Terwijl
een mannelijke loper die een uur eerder even
hard zwalpte, al hun respect verdiende omdat
hij al zoveel rondjes had gelopen. (Bij dezen
wijs ik mijzelf nogmaals op mijn eigen hypocrisie. Want misschien ben ik dan toch een
moraalridder.)
Maar de vreselijkste aanwezigen waren degenen die zich beter dan dat alles voelden,
zich mateloos irriteerden en lieten irriteren.
Diegenen die het feest verziekten. Diegenen
die wel beter wisten. Degenen die nooit hypocriet zijn. Nee, écht waar. Écht nooit. Maar
alle anderen wél.
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KORT
“Ik ben tegen een deur gelopen”, beweerde
Nixie toen iemand ernaar vroeg, “twee keer
zelfs, maar het was dezelfde deur.” Dat was
echter een grove leugen. De donkere vlek
die als een paarsblauwe anjer in zijn oogkas
bloeide had andere oorzaken. Wat hem er
niet van weerhield elke keer een ander verhaal op te dissen voor iedereen die het wou
horen. Meestal eindigden die met “…en ik
heb dan nog geluk gehad!” Hij slaagde dan
ook steevast in zijn
opzet en liet zijn sensatiezucht hem naar
zijn favoriete plekje
voeren: het centrum
van de aandacht. Ieders oren en mond
waren gevuld van
eenzelfde gapende vraag en van evenveel variaties aan antwoorden. “Als je toch elke keer
iets anders gaat vertellen, moet je je leugens
niet onthouden”, was zijn visie, “dat is dan
ook weer mooi meegenomen.”
Eerst ging het gerucht de ronde dat hij op
de Bierbowling (Deliria, 27/04) het vlaggen
had toen de organisatie een vrijwilliger koos
om een paar extra vaten uit een gevaarlijk
keldergat op te diepen. Omdat het onduidelijk was waarom Nixie zich ooit zou verlagen
tot het drinken van bier noch om welke vlag
het dan precies ging, bleek dit onwaarschijnlijk. Daarna beweerde men dat hij bij het
lopen rond de watersportbaan (Vlaamse

Technische Kring, 02/05) een post had gepakt, maar ook deze piste verlieten ze vrijwel
onmiddellijk aangezien je Nixie uiteraard
nooit zal zien lopen en al helemaal geen post
zal zien uitoefenen, ook al heeft die niets met
sport te maken. Toen men vervolgens voorzichtig de mogelijkheid opperde dat het om
banaal huiselijk geweld zou kunnen gaan, reageerde hij verbolgen. “Wat een cliché. Alsof
ik ooit zoiets zou verzinnen. Ik bedoel, laten
gebeuren.” Kwatongen
durven al eens beweren dat het afgezien
van het geroddel eigenlijk niemand iets
kon schelen wat Nixie
echt de das had omgedaan. Daarbij vroegen
ze zich niet eens af of het dan wel om het kledingstuk of het marterachtig roofdier ging.
Een enkeling meende zelfs “dat het best vaker
mocht gebeuren.” De meerderheid was het
er echter over eens dat het wel eens gedaan
mocht zijn met de flauwe woordgrappen.
Ze gokten uiteindelijk dat hij op Sexual Deviation Night (Lombrosiana, 27/04) hardhandig de deur was gewezen, omdat hij wel
al te zeer in excessen ging. Dat was incorrect,
maar niet ongeloofwaardig. Nixie kan namelijk soms knap lastig zijn. Vooral knap. Maar
ook lastig. De waarheid ligt dan ook niet
veraf; ondanks vele waarschuwingen is hij
gewoon tegen de lamp gelopen.
door Elena De Bacquer

cartoon door Nathan Bultinck
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ON THE ORIGIN OF

- De Dulle Griet Café ‘De Dulle Griet’ is niet enkel vermeldenswaardig
omwille van haar omvangrijke overzicht aan bieren;
het heeft ook meer achtergrond te vertellen dan u zou
vermoeden.

Toen u op die late kroegentocht met uw zatte
botten tot in ‘De Dulle Griet’ sukkelde, vroeg
u zich wellicht niet af vanwaar het charmante
café haar naam vandaan had. En als u zich
dan toch die vraag stelde, werd u meer dan
waarschijnlijk verweten een zatte kloot te
zijn die niet inzag dat de zaak in kwestie simpelweg gelegen is nabij het bekende kanon
met dezelfde naam. Case closed. Of toch niet?
Een nuchtere nieuwsgierige die even verder
zoekt, zal tot de conclusie dat de naam veel
verhalen van oorsprong kent. Bovendien zal
hij niet meer weten welke interpretatie hij
moet geloven, om zich uiteindelijk weer lazarus te drinken.

HEKSENKUREN EN
LEVITATIEKRACHT

De legende gaat terug naar de vroege zestiende eeuw, toen onze geliefde Keizer Karel
kampte met problemen van vitaal belang.
Dan hebben we het niet over lutheranen,
calvinisten of andere opstandigen onder het
plebs. Karels bloedeigen Habsburgse dochter
Johanna, had net als haar oma – tevens een
Johanna – last van vreemde kuren: ze bezat
hekskrachten. Om haar een heksenvervolging te besparen, verborg Karel haar in een
Gents gezin, waar ze zou opgroeien onder de
naam Griet. Waanzinnig als ze was, kon Griet
deze situatie moeilijk te baas, met woedeaanvallen tot gevolg. De bijnaam ‘Dulle Griet’
zou al snel de streek rond gaan, en zou onder meer door Pieter Brueghel vereeuwigd
worden in een schilderij met dezelfde naam.
De woonst van het Gentse burgergezin? Een
café, natuurlijk.
Maar hier begon haar dulle verhaal nog maar.
Grietje omarmde haar identiteit als heks en
sloot zich aan bij haar soortgenoten de ‘ketters’, die tegen de Katholieken streden. Dank-

door Olivier Vander Bauwede

zij haar levitatiekrachten konden de ketters
een meer dan 13 ton wegend kanon verplaatsten van Oudenaarde naar Gent, om in
te zetten tegen de vijandige katholieken. Het
ijzeren bombarde zou vervolgens de naam
‘De Dulle Griet’ dragen, en valt nog steeds te
bezichtigen vlakbij de Vrijdagsmarkt.

ALLES IS COMMERCE

Heksen? Levitatie? Misschien bent u nog niet
dronken genoeg om dat alles te geloven. U
zou wel eens een punt kunnen hebben, aangezien het kanon De Dulle Griet eigenlijk uit
1431 stamt en er kwam op bevel van Filips
De Goede. Over het schilderij ‘De Dulle
Griet’ zijn tal van interpretaties, maar de link
naar de dochter van Karel V wordt niet door
gerespecteerde kunsthistorici vermeld, wel
door de man in de straat. Sommigen gaan
zelfs zover om te beweren dat er nog een
vloek ligt op het café, dankzij de heksenpraktijken van de dulle Johanna. Of misschien
is het een simpele, commerciële truc van de
oorspronkelijke café-eigenaar, die trouwens
veel later dan de zestiende eeuw leefde. Maar,
als u over dergelijke zaken scepsis toont, hebt
u gewoon nog niet alle 350 verschillende
soorten bieren van ‘De Dulle Griet’ besteld.
www.schamper.be
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EUROPE’s BEST FESTIVALS

"ANDERE MENSEN
ZULLEN WEL STEMMEN"
STUDENTEN EN HUN GEBREK AAN INTERESSE VOOR DEMOCRATIE

DOOR EMILIE DEVREESE EN SIMON LAGRANGE
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS EN EMILIE DEVREESE

Ze zijn er weer! De studentenverkiezingen! De wat? De studentenverkiezingen! De kans is groot dat u nu volkomen uit de lucht
komt vallen. Geen paniek: ook de overgrote meerderheid van uw
medestudenten heeft geen flauw benul waarover we het hebben.

BLANDINO’S BENOIT EN PAULINE

verkiezingen zijn? “Nee.” Degenen die er
wel weet van hadden, omdat ze als één van
de weinigen de mail gelezen hadden, waren
zelf niet van plan te stemmen. Is dit nu waar
onze grootouders in ‘68 zo voor gestreden
hebben? Schaam jullie, stelletje wannabekritische pseudohipsters!

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Wat loopt er dan mis? Waarom zijn de Gentse studenten maar zo luttel geïnteresseerd in
hun eigen stemrecht? In de Blandijn spreken
we met Benoit H. en Pauline A., tweedejaarsstudenten Taal- en Letterkunde. Ze hebben de leden van StuArt, de studentenraad
van Letteren en Wijsbegeerte, al enkele ke-

In de vorige Schamper kreeg u al een overzicht van de te verdelen postjes en verkiesbare kandidaten voorgeschoteld. Wij vroegen ons vervolgens af hoeveel studenten er
effectief zouden gaan stemmen. Wie zijn
deze mensen? Wat drijft hen? Gewapend met
een fototoestel en audiorecorder trokken we
dus op een wisselvallige dag naar drie verschillende faculteiten om er een willekeurige
steekproef onder nietsvermoedende studenten uit te voeren. De resultaten waren lichtjes teleurstellend, maar niet onverwacht: op
twee à drie studenten na wist niemand van
de ondervraagden dat er binnenkort studentenverkiezingen waren, laat staan voor
wie of wat er überhaupt gestemd wordt. Of
ze het wel zouden doen, nu ze weten dat er

”Wij moeten toch ietwat stemmen halen
om toch wat gewicht in de schaal te kunnen leggen” – Vincent Ducatteeuw
ren in de les over de vloer gehad. Maar of ze
ook zelf wilden stemmen? Pauline A.: “Dat
nu niet direct ...Waarom niet? Dat interesseert mij eigenlijk niet echt. Het is voor mij
een beetje zoals politiek: ze doen wel dingen
voor ons, maar je vertrouwt er zelf op dat het
wel in orde komt. Andere mensen zullen wel
goed stemmen, denk je. Misschien vinden
we het te vanzelfsprekend, terwijl de studentenvertegenwoordigers meer waardering
verdienen. Toch ben ik wel voor studentenverkiezingen en vind ik het goed dat er men-

MARTHE

www.schamper.be
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DEBAT STUDENTENVERKIEZINGEN

sen zijn die zich daarvoor engageren.” Net als
de meeste studenten waarmee wij gesproken
hebben, vinden Pauline en Benoit deze vorm
van inspraak vrij belangrijk, maar laten ze
het stemmen liever over aan collega’s die hier
meer kennis over hebben. Benoit vertelt ons
dat hij persoonlijk niets af weet van de kandidaten of van de organen waarvoor gekozen
wordt en dat hij geen tijd heeft om al die dingen dan nog eens op te zoeken. Ook vindt hij
het, net als vele anderen, wat vreemd om op
iemand te stemmen, zonder te weten waar
die persoon voor staat. Verder vond vrijwel
iedereen dat er te weinig publiciteit voor
de verkiezingen wordt gemaakt. Er hangen
hier en daar posters uit, maar die springen
niet bepaald in het oog. De verkiezingsmail
wordt vaak niet eens geopend. Desalniettemin kunnen de faculteitsraden op iets meer
bekendheid rekenen dan de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa),
waarvoor men ook telkens vier studentenvertegenwoordigers kiest. Van deze laatste
twee organen heeft de gemiddelde student
vaak nog nooit gehoord. Voor de meeste studenten zijn de verkiezingen dus vooral een
ver-van-mijn-bed-show. Het gebeurt, het is
misschien wel belangrijk, maar zelf voelen ze
zich niet betrokken genoeg om een stem te
kunnen of willen uitbrengen.

BROOD EN SPELEN?

Om het stemgedrag te verhogen, zou men
er dus voor moeten zorgen dat de raden
prominentere plaats krijgen in het studentenleven, bijvoorbeeld door meer in het oog
springende verkiezingscampagnes of activi-
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teiten. Ook gaven de studenten aan dat het
handiger zou zijn om meer info te geven over
de kandidaten, zodat ze die niet zelf zouden
moeten opzoeken, iets waar de meesten niet
bepaald tijd voor hebben. Pauline en Benoit
opperden voor het gebruik van een soort
‘paspoortjes’ met een korte beschrijving van
bijvoorbeeld de kandidaten voor de facultaire raden en hun programma’s. Deze zou men
dan bijvoorbeeld op een opvallende plaats op
de faculteiten kunnen uithangen, zoals ook
gedaan wordt bij praesidiumverkiezingen.
Op die manier zouden studenten misschien
eerder geneigd zijn om te stemmen omdat ze
dan niet enkel weten op wie, maar vooral ook
voor welke ideeën ze stemmen, want daar
draait het bij verkiezingen nog altijd om.
Wie weet zouden toekomstige stuvers zichzelf ook bekender kunnen maken bij het studentenpubliek door bijvoorbeeld op drukke
plaatsten te staan om daar zichzelf en hun
programma’s aan de man te brengen, eventueel door zelfs kleine gadgets mee te geven
zodat hun promotie niet na tien meter verder
in de vuilnisbak belandt? Op het stuverdebat
van Schamper en de Gentse Studentenraad
vragen we aan Faye Bonte, kandidate voor
de Sociale Raad, hoe zij en haar concurrenten de studenten proberen te bereiken. “We
proberen vooral rond te gaan en te speechen
in auditoria. Van de universiteit krijgen we
een budget van ongeveer 250 euro om campagne te voeren. Die kunnen we dan investeren in bijvoorbeeld flyers, posters, publiciteit
op Facebook ...Ik vind het wel goed dat we
op die manier ondersteund worden. Over
gadgets uitdelen of iets dergelijks hebben we
zelf ook al nagedacht, maar uiteindelijk vonden we dat voorbij gaan aan de inhoud van
onze kandidatuur. Het deed ons eerder aan

”Over gadgets uitdelen hebben we al nagedacht, maar uiteindelijk vonden we dit
niet professioneel.” – Faye Bonte

VINCENT

een soort omkoperij denken.” De kandidaten
doen dus nu al wat ze kunnen om toch wat
bekendheid bij de modale student te verwerven. De lage opkomst is dan ook niet enkel te
wijten aan een tekort aan reclame, maar ook
aan een grote desinteresse bij de studentenbevolking. Faye Bonte: “De meeste studenten
zijn hier gewoon niet in geïnteresseerd. Dat
geldt niet alleen voor het stemmen zelf, ook
op verschillende faculteiten was het al heel
moeilijk om genoeg kandidaten voor de raden te vinden.”

LAAT UW STEM HOREN!

Over het belang van stemmen is Vincent Ducatteeuw, kandidaat-stuver aan de Blandijn,
formeel: “Wij zorgen ervoor dat de belangen

van de studenten verdedigd worden. Maar
daarvoor moeten wij wel eerst verkozen geraken en ietwat stemmen halen om toch wat
gewicht in de schaal te kunnen leggen.” En
die belangen zijn niet verwaarloosbaar. Zo
realiseerden zijn voorgangers bij StuArt dat
de giscorrectie verdween, verdedigen zij de
studenten Arabistiek die hun richting zien
verdwijnen en discussiëren ze mee over het
studiegeld voor de ManaMa’s ... Hetzelfde
geldt voor de SoRa en de RvB. De kandidaten
hebben elk hun eigen visies en punten waarop zij willen inzetten. Het is dus, net zoals in
de politiek, niet onbelangrijk om zélf bewust
te stemmen in plaats van te vertrouwen op
een ander. De raadsleden moeten namelijk
belangrijke beslissingen mee helpen vormge-

ACHTERKLAP
VERMIST: LABOJAS

Vorig jaar heerste er een vervelende plaag op
campus De Sterre, waar er te pas en te onpas
labojassen verdwenen. De universiteit loste dit
op door de ramen van de gangdeuren met matte folie te voorzien en een signalisatiebord op
de gangdeuren te hangen met de melding ‘geen
toegang voor onbevoegden’. It’s super effective!
Maar niet heus. Er zijn vorige week opnieuw
een aantal labojassen verdwenen. De studenten worden geviseerd: zij gebruiken de jassen
immers als kiel, een kledingstuk dat traditioneel
wordt gedragen tijdens cantussen.

ven over besparingen en investeringen over
heel de Universiteit Gent. Enkele concrete
voorbeelden? Dit zijn de mensen die onder
andere helpen beslissen of er geïnvesteerd
moet worden in de al bestaande homes of in
het bouwen van nieuwe luxekoten. Zij zijn
het die uw studentenvereniging erkennen en
de subsidies over de verenigingen en konventen verdelen. De raden hebben dus wel degelijk een niet geringe invloed op het reilen en
zeilen binnen de universiteit. Stemt dus wijs,
gij allen, of onheil zal uw deel zijn!

door Selin Bakistanli

ONTWORPEN: PAVILJOEN

In 2012 deed architect Charles Vandenhove
een schenking aan de Universiteit Gent, die
bestond uit een waardevolle kunstcollectie
aangevuld met de financiering voor de bouw
van een tentoonstellingspaviljoen. Dat paviljoen zal aan de voet van de Boekentoren,
die momenteel gerenoveerd wordt, gebouwd
worden en de kostprijs ervan wordt begroot
op 1.400.000 euro. Om dat bedrag te halen
zullen er ook enkele kunstwerken verkocht
worden. Het spreekt voor zich dat het bouwwerk de naam van de sugar daddy van onze
alma mater zal dragen.

ERKEND: VERENIGINGEN

Het regent nieuwe verenigingen! In het
Werkgroepen en Verenigingen Konvent
werd onlangs een positief advies gegeven
om zowel Feunig, gericht op consultancy,
als UGent1010, een project dat werkt rond
duurzaamheid, te erkennen. Ook in het Kultureel Konvent gebeurde een klein mirakel.
Dat konvent erkent niet vaak nieuwe verenigingen, maar onlangs kreeg Auw La, een
slam poetryvereniging, een positief advies.
Al deze adviezen moeten eerst nog bekrachtigd worden door de directeur van Studentenvoorzieningen Marc Bracke. Deze laatste
staat er echter om bekend dat hij niet al te
moeilijk doet over nieuwe erkenningen, dus
www.schamper.be
dat zou in orde moeten komen!
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ONZE PASSIE IS

Film:
‘Men & Chicken’

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.

Studio Skoop | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45
info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op

en

door Maarten Boussauw
Selin Bakistanli
foto’s door Brecht Vissers

12URENLOOP

Een stralend zonnetje verblijdde deelnemers en toeschouwers op de 33e Gentse 12urenloop. Met voorbijstormende
VTK’ers, voorbijstrompelende zatlappen en de tijd die werkelijk voorbijvloog, was deze editie alweer een klassieker.

De overige verenigingen lieten dit echter niet
aan hun hart komen en maakten er alsnog
een feestje van. Een eervolle vermelding gaat
naar Zeus WPI, de werkgroep informatica
van de Universiteit Gent. Voor de eerste keer
ooit namen ze deel aan de loopwedstrijd,
waarvan ze al sinds jaar en dag de IT verzorgen. De geeks slaagden er zelfs in om iemand
af te vaardigen voor de schaars geklede vrouwenronde! Titouan Vervack was de held van
de dag: hij heeft maar liefst tweeënhalf uur
rondjes gelopen voor zijn mede-informatici.

SCHAARSGEKLEDE LOPERS

De 12urenloop is een jaarlijkse estafetteloop
georganiseerd door het 12urenloopcomité.
De wedstrijd is uitgegroeid tot het grootste
studentensportevenement in Gent en staat
garant voor spanning en amusement. Meewiegend met schijfjes voorzien door Urgent.
fm — voor de gelegenheid onze buren op
het terrein — brachten we de hele dag door
verslag uit van de loopwedstrijd, speciaal ter
uwer lering en vermaak. En ook wel een beetje omdat het pintjes aan een euro waren.

AAN ALLEN DIE GEKOMEN
ZIJN, PROFICIAT

Als eerste viel de afwezigheid van een aantal verenigingen op. Onder andere Politeia,
KVHV en Blandinia, het loopteam van de
Blandijnverenigingen, namen geen deel aan
de wedstrijd. Een veel aangehaalde reden
voor deze afwezigheid was de veranderde
locatie. Normaal gezien wordt de 12urenloop immers georganiseerd op het Sint-Pietersplein. Dit jaar moesten ze echter verkas-

sen naar de Watersportbaan, aangezien de
Floraliën het plein hadden ingepikt. Vooral
op praktisch en financieel vlak speelde dit
kleinere verenigingen parten: het zou moeilijk zijn om enerzijds genoeg lopers te mobiliseren en anderzijds voldoende bezoekers
aan te trekken om voldoende geld in het
laatje te brengen. Chanel Baert, hoofdcoördinator van de 12urenloop samen met Matthias De Wannemaeker, bevestigt dat er iets
minder volk was dan gewoonlijk. “Aangezien
Blandinia, Politeia en nog enkele andere verenigingen er niet bij zijn, is de opkomst dit
jaar minder. Maar we hebben toch al enkele positieve dingen gehoord. Zo is het lopen
aangenamer voor de lopers omdat ze niet op
kasseien moeten lopen. Verder is er ook een
goede busverbinding naar hier. Het is zeker
niet allemaal kommer en kwel. We zullen volgend jaar waarschijnlijk wel terugkeren naar
het Sint-Pietersplein, de afwezigheid van de
studentenverenigingen die in het centrum
gevestigd zijn laat zich wel degelijk voelen.”

Naast de score die bepaald werd door het
aantal rondjes dat een team kon lopen, werd
er ook heel wat aandacht besteed aan de speciale rondes die om het uur georganiseerd
werden. Zo was er de Knokke-Le Zouteronde, waarbij de deelnemers zich moesten
verkleden als arrogante, ijdele douchebags.
Deze ronde werd gewonnen door het Vlaams
Rechtsgenootschap (VRG). What did you
expect? De Julienronde, waar de lopers een
Julientje moeten binnenspelen alvorens ze
aan hun rondje beginnen, werd gewonnen
door Cédric Ally, van de Vlaamse Technische Kring. Hij houdt zo de eer van de familie hoog, zijn broer Joachim is al jarenlang
de onvervalste Julientjeskampioen. Tijdens
sommige speciale rondes gingen onze harten
sneller slaan. Neen, zie ons alsjeblieft niet aan
voor sportievelingen, onze harten gingen om
andere redenen sneller bonken. Om 16u30
waren immers plots een aantal blote basten
en gespierde kuiten te zien. Een eruptie van
seksuele spanningen die al een tijdje aan de
oppervlakte aan het borrelen was? Al dat
geren en gezweet kan uiteraard feromonen
bij de vleet verspreiden, horen wij u denken. Nee, het was gewoon de schaars geklede
mannenronde. Het gegil en dito gegaap van
menig jongedame was er niet minder onder.
Winnaar in deze categorie was de VTK. De
inofficiële winnaar was Arno De Vreeze van
de Gentse Biologische Kring: hij legde de
ronde af met enkel zijn praeseslint tussen zijn
benen. “Ik had hier eigenlijk helemaal geen
drank voor nodig. Mijn schaamtegevoel ontbreekt gewoon.”
Om 18u30 was er dan weer een significant
hogere speekselproductie waar te nemen bij
het mannelijk geslacht. Toen was het de beurt
aan de dames om te tonen wat ze in huis hadden. Heel wat mannen kregen echter nul op
het rekest: waar zij zich helemaal niet hadden
geschaamd om zichzelf prijs te geven waren
de vrouwen iets preutser. Slechts één dame
waagde het om zich aan ‘ontboezemingen’

over te geven. Als gevolg schreeuwde een
iets te hitsige student de gevleugelde woorden: “Zo schaars zijn die nu ook weer niet
gekleed” voor iedereen die het maar wilde
horen.

VROLIJK GEBLAAT

Het hele terrein was bezaaid met tenten
waar loopteams hun eigen bar, frituur, chill
zone enzovoort konden inrichten. Daarnaast
zorgden opzwepende muziek en dansinitiaties ook nog voor de nodige sfeer. En als dat
niet genoeg was, kon je bij de Gentse Studentenraad terecht. Zij hadden het briljante
idee om een — zwart, maar wij judgen niet —
schaapje mee te nemen naar het event. Met
slogans als ‘Word stuver, geen schaap’, ‘Genoeg gemekkerd’ en ‘Geen wollige woordjes
meer’ probeerden zij de aankomende studentenverkiezingen wat in de verf te zetten.
Naast het schaap waren er nog heel wat andere kleurrijke figuren aanwezig. Zo brachten
enkele dames op leeftijd een bezoekje aan de
lopende studenten. Het duurde niet lang of
ze waren door iedereen gespot en vervolgens
naar de tent van Urgent gesleept om daar
een interview af te leggen. Want welke gepensioneerde haalt het in zijn of haar hoofd
om een studentenevenement te bezoeken?
Toen ook Paul van Cauwenberge nog eens
zijn opwachting maakte, was de verwarring
compleet. Onrust verspreidde zich, de alarmklokken werden geslagen en het evenement
stond op het punt afgeblazen te worden wegens verdachte gedragingen. Net wanneer
men DOVO erbij ging halen, verklaarden de
verdachte vrouwtjes dat ze buurtbewoners
waren. En meneer van Cauwenberge was
gewoon een stapje in de wereld gaan zetten.
Opluchting alom, en het feest kon doorgaan.
Na een spannende, uitputtende strijd waarin
slokoppen VTK en HILOK het vooral onder
elkaar uitvochten, wonnen deze laatsten uiteindelijk het pleit met slechts twee rondjes
verschil.
UITSLAG:
HILOK1030
VTK1028
VLK841
Wetenschappen & VLAK819
VGK810
Hermes & LILA793
HK771
VRG764
VEK757
VPPK689
SK647
Zeus WPI567
VBK344
13

“HET IMAGO VAN DE GENTSE
STUDENT IS TOP!”

door Elisabeth Goethals en Sam Ooghe
foto’s door Brecht Vissers
en Chelsea Bulteel

EEN INTERVIEW MET STUDENTENAMBTENAAR ANNEKE VANDEN BULCKE
Je weet niet wat een ‘studentenambtenaar’ is? Vrees niet: als je
dagen bestaan uit lauwe frieten eten, dansen in de Overpoort en
lessen missen, is dat geen probleem. Al is de Gentse studentenambtenaar belangrijker dan je zou denken. Vandaag spreekt ze.

ANNEKE WIE?
NAAM: Anneke Vanden Bulcke
GEBOREN: 26/03/1977, Roeselare
BEROEP: schakel tussen stad Gent en de studenten, beter bekend als studentenambtenaar
STUDIES: Politieke en sociale wetenschappen; internationale betrekkingen
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Ze vergelijkt zichzelf graag met een spin die haar web spant
tussen het stadsbestuur, de studenten en alle mogelijke intermediaire organisaties. Wij houden niet erg van vergelijkingen en zagen vooral een toegewijde West-Vlaamse, die
in de schaduw van de stadshal alles uit de kast haalt voor
het welzijn van haar studentjes. Je weet niet wie Anneke
Vanden Bulcke is, maar ze houdt van
jou. Ja, medestudent: we zijn in goede
handen.

Je staat tussen de studenten
en de gemeente. Hoe blijf je in
godsnaam op de hoogte van de
bezorgdheden van 72.000 studenten?

Anneke Vanden Bulcke: “Wel, ik
werk veel via intermediaire organisaties en personen. Ik heb contact met
de studentenraden, organisatoren
van de grote events, studentenverenigingen, stuvers, enzovoort. We
komen tweemaandelijks samen in
het studentenoverleg, waarbij de stad
en de politie in dialoog kunnen treden met de studenten, met schepen
Decruynaere als moderator. Ik kom
natuurlijk ook langs op studentenevenementen.”

Een ambtenaar in het studentenleven, dat kan alleen in Gent.

Vanden Bulcke: “Ik ben de hele dag
aanwezig op de Student Kick-Off en
de 12urenloop met Chantal Smits
(de studentenpreventiecoach) en
passeer langs de Gravensteenfeesten,
de Beiaard- en de Massacantus, maar
niet te lang: het is niet wijselijk daar
te willen sensibiliseren (lacht). Ik ben
er vooral als aanspreekpunt van de
gemeente uit of om organisatorische
problemen op te lossen.”

Welke studententhema’s volg je op?

Vanden Bulcke: “Goh, er zijn er zoveel: cultuurparticipatie,
huisvesting, studentenmobiliteit, internationale studenten,
inspraak ... Studentenbeleid omvat veel uiteenlopende pijlers en ik volg die op. Ik werk ook mee aan alle soorten ac-

ties die studenten als doelpubliek hebben.”

Over welke acties heb je het dan?

Vanden Bulcke: “Denk bijvoorbeeld aan Warme Steden:
dat is een project dat om het geestelijke welzijn van jongeren draait, want studenten zijn helaas niet allemaal altijd
even gelukkig. Het plan is om te sensibiliseren en ervoor te
zorgen dat de student een luisterend
oor vindt. Voor andere campagnes
werk ik samen met de studentenpreventiecoach, die bijvoorbeeld bemiddelt bij samenlevingsproblemen
tussen Gentenaars en studenten.”

Gaan die dan vaak op de vuist?

Vanden Bulcke: “Laten we zeggen
dat geluidsoverlast vrij frequent
voorkomt, zoals bij kotfuiven. Wanneer de buur een klacht meldt, komt
Chantal langs om te bemiddelen. We
werken vooral naar goede afspraken
tussen de inwoners onderling. Chantal doet ook alles qua sensibilisatie:
ze organiseert met de politie een
jaarlijkse actie om kotsloten te controleren en schrijft indien nodig de
kotbaas aan. Uit onze navraag bleek
dat een derde van De Overpoortgangers al eens bestolen is; dat is
héél veel. Daarom werkt ze ook aan
de actie rond gauwdiefstallen (‘Laat
je hart stelen, niet je spullen’) om de
veiligheid verbeteren. We herhalen
de actie nu elk jaar en het probleem
lijkt er ook mee te verminderen.”

Hoe zit het eigenlijk met het
imago van de Gentse student?

Vanden Bulcke: “Wel, en dit is eigenlijk een scoop, we hebben in
samenwerking met de studenten
communicatiemanagement
van
Arteveldehogeschool honderden Gentenaars bevraagd
daarover, en de resultaten waren heel positief. We komen
binnenkort met het volledige onderzoek naar buiten, maar
de cijfers spreken boekdelen: 85 procent van de Gentenaars
is tevreden met de aanwezigheid van studenten hier, omdat ze voor die typische, jonge dynamiek zorgen; 88 pro-
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cent denkt dat de overlast in Gent door een
kleine minderheid veroorzaakt wordt en dat
de berichtgeving in de media te negatief is;
79 procent vindt het een meerwaarde dat de
onderwijsinstellingen in de stad ingebed zijn,
in tegenstelling tot steden waar de campussen in aparte getto’s liggen. Die resultaten zijn
opzienbarend.”

Waar liggen de uitdagingen voor
Gent als studentenstad, in de komende
jaren?

Vanden Bulcke: “Zonder twijfel bij de huisvesting. In de afgelopen tien jaar zijn er
20.000 studenten bijgekomen in Gent, wat
een enorme druk zet op de woonmarkt. Veel
studenten wonen samen in appartementen of
eengezinswoningen, waardoor de huurmarkt
beïnvloed wordt en zulke woningen minder
betaalbaar worden voor de echte doelgroep:
jonge koppels en gezinnen. Het lijkt dan
simpel: we maken samenwonen onmogelijk
voor studenten. Maar daar is duidelijk vraag
naar. Daarom wil Gent de mogelijkheid creëren om studentenappartementen te bouwen,
maar dan wel binnen de reguliere studentenhuisvestingsmarkt. Zo tasten studenten de
huurmarkt niet aan en houden we ook reke-

85 procent van de
Gentenaars is tevreden met
de aanwezigheid
van studenten
ning met de gewone inwoners.”

Lijkt mee te vallen, die toekomst.

Vanden Bulcke: “Er zijn natuurlijk nog uitdagingen. Qua mobiliteit bijvoorbeeld, is het
moeilijk om de verschillende verkeersgebruikers evenveel plek te geven in die smalle, Gentse straatjes. Het mobiliteitsplan wil
meer ruimte geven aan de zwakke weggebruiker, ook op traditionele studentenassen
zoals de Sint-Pietersnieuwstraat.”

Het stadsbestuur wil ook focussen op
inspraak en participatie van studenten
bij beleidsbeslissingen. Wat houdt dat
dan precies in?
Vanden Bulcke: “We willen jullie stem ho-

ren. We hebben ons al toegespitst op interactie tussen schepenen en studenten in de
typische studentenbuurten, met bijvoorbeeld
een comedyavond. Het probleem was echter
dat studenten niet massaal kwamen opdagen.
Maar we blijven proberen. Vorig jaar hebben
we ook eens buurtbewoners kennis laten maken met de studentenwereld. De Gentenaars
werden door studenten rondgeleid in de
Boekentoren of de Therminal. Via een avond
bij Urgent.fm gaven we studenten daarnaast
ook de kans om live in te bellen met vragen
voor schepen Decruynaere. We proberen
creatief te blijven, want het is essentieel om
de studenten te tonen dat ze wel degelijk hun
stem kwijt kunnen bij hun stad.”

Maar wáárom zou een student tijd en
moeite steken in het gemeentebeleid?

Vanden Bulcke: “Jullie hoeven heus niet allemaal in de jeugdraad zetelen, maar hoe langer je in Gent zit, hoe beter je de stad leert
kennen en hoe meer je beseft dat inspraak
belangrijk is voor jezelf én het beleid. Door
jullie signalen over huisvesting en veiligheid,
pakken we de problemen aan, en dat is nodig.”

Je taalreis begint op 25 mei !
Bezoek ons in het Novotel
Novotel Gent
Goudenleeuwplein 5
9000 Gent
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Antwerpen Wolstraat 29

t 03 206 22 65

www.esl-taalreizen.com

ONTWERP ZELF UW GENT
WEDSTRIJD 'RUIMTE VOOR GENT' SCHETST DE
ARTEVELDESTAD VAN DE TOEKOMST

DOOR ANDRIES ROSSEAU, MARIE
VAN OOST EN EVA CHRISTIAENS

Gent heeft een verleden en waarschijnlijk ook een toekomst – als er
geen vat chemicaliën ontploft op de Sterre. Om een idee te krijgen
van hoe die toekomst eruit ziet, mochten Gentenaars hun fantasie de
vrije loop laten. Leuk, jammer dat de toekomst nog zo veraf is.
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De winnaars van de ideeënwedstrijd ‘Ruimte
Voor Gent’ zijn bekend, hun ideeën zullen
verder worden uitgewerkt. Hoe zal Gent er
binnenkort uitzien?

HET GRAVENSTEEN IS MA
CRIBB

Gent wil de publieke ruimte innoveren met
inspraak van de inwoners zelf. Satirische aanplakbiljetten die het Gravensteen lieten ombouwen tot appartementsblokken en filmpjes
met Jan Matthys in een legervoertuig behoren tot de acties die Gent op zijn inwoners
losliet. Met Ruimte voor Gent kon iedereen
een voorstel doen om een stuk stad te verbeteren. De projecten die de meeste stemmen
verzamelden, worden nu uitgewerkt tot een
maquette of een campagne.

SMART CITIZENS

Steden worden slimmer. In een smart city
springen de verkeerslichten automatisch op
rood als er niemand voor het licht staat, of
wordt het openbaar vervoer gestroomlijnder
via live verkeersinformatie.
“Oorspronkelijk was die evolutie vooral technologisch, maar dat bleek voor de bewoners
niet voldoende”, zegt Bas Baccarne, doctorandus aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen. “Een stad is te complex om
samengevat te worden in wat technologisch
gegoochel. Mensen willen niet enkel efficiëntie, want dat is te koud voor hen.”
Daarom verschuift de focus van de smart
city naar de smart citizen, de actieve burger
met inspraak. Steeds meer steden laten hun
inwoners zelf projecten ontwikkelen en besteden een flinke duit aan het uitwerken van
die voorstellen. In België springen Brussel,
Antwerpen, Gent en Kortrijk mee op de kar.
De ideeënbus beperkt zich niet tot stadsontwikkeling. Het project AppsForGhent organiseert de stad jaarlijks een hackathon om
knappe koppen handige apps te laten ontwikkelen. Stad Gent stelt haar data namelijk
openlijk ter beschikking, zodat burger-IT’ers

“Een stad is te complex om
samengevat te worden in wat
technologisch gegoochel.”
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een eigen app kunnen ontwikkelen. Denk
aan de app die je wegwijs maakt op de Gentse
Feesten. Er is zelfs een app die je vertelt waar
je, Japanse toeristen achterna, een mondmasker moet dragen: met sensoren op je fiets
weet de tool Adem hoeveel fijn stof er ronddwarrelt. De mogelijkheden zijn eindeloos.

DIGITAL DIVIDE

Dat de burger zelf oplossingen aanbiedt,
botst ook op kritiek. De wedstrijd Ruimte
voor Gent sprak ‘maar’ een aantal percent
van de Gentse bevolking aan. “Er bestaat zoiets als de digital divide”, zegt Baccarne. “Om
op de hoogte te zijn van zo’n actie en om je in
te schrijven, heb je bepaalde internetvaardigheden nodig. Wie geen digibeet is, vergroot
zijn of haar maatschappelijke achterstand.
Oudere mensen hebben een veel beperktere
kennis over het internet dan jongeren en sluiten zich onbewust af van verschillende initiatieven. Zo’n nieuw initiatief streeft een beetje
het doel voorbij om zoveel mogelijk uiteenlopende mensen te bereiken. Er ontstaat bijna
een online niche waarop het beleid gebaseerd
is en dat is ook niet de bedoeling.”
Laat dat de ideeën en innovatie niet tegenhouden, zegt Baccarne, want die zijn te belangrijk voor de ontwikkeling van de stad.
Nadenken over de toekomst is nu eenmaal
moeilijk voor wie in het verleden is blijven
steken.

THEY CAME OUT ON TOP

Nu de stemrondes voor Ruimte voor Gent afgelopen zijn, mogen tien gelauwerde ideeën
uitgewerkt worden. Vijf ideeën werden door
een vakjury bekroond en vijf wisten de publieksprijs in de wacht te slepen. Twee projecten kregen een extra duimpje aangezien ze
door zowel de jury als het publiek gekozen
werden, namelijk het project over Parkstad
Wondelgem en het plan om de E17 ondergronds te maken.
Wondelgem is een snel groeiende wijk, volgens Pieter-Paul Verhaeghe, de man achter
het idee. De afgelopen tien jaar kwamen er
2.103 inwoners bij in de deelgemeente. Opmerkelijk is dat zowel het aantal kinderen
als het aantal senioren fors stijgen en dat die
tendens zich hoogstwaarschijnlijk zal voortzetten. Met Parkstad Wondelgem willen

ning op langere termijn en met hetzelfde
budget er veel meer gedaan kan worden voor
meer mensen.”

STUDENTEN, VERENIGT U!
buurtbewoners suggesties opwerpen die de
beperkte leefruimte nuttig gebruiken. Er is
nood aan meer ontmoetingsplaatsen, zowel
voor jong als oud.
Ook het idee van de ondergrondse E17 viel
bij velen in de smaak. Door de autosnelweg
– nu een viaduct door een woonwijk – in een
tunnel te steken komt er een pak ruimte vrij
voor woonzones en groene ademruimtes.
Bovendien zal de woonkwaliteit van Gentbrugge en Ledeberg enorm toenemen. Weg
lawaai, weg fijn stof. Opnieuw één wijk, dacht
Kris Dom, de ontwerper van het project.
De verbindende factor bij de andere ideeën
kleurt telkens heel groen. Zo droomt Severine Cousein van parkterrassen bij speeltuinen, zodat ouders ongestoord iets kunnen
drinken terwijl ze hun spelende kinderen in
de gaten houden. In navolging van Duitsland, Denemarken en Nederland stelt het
Jeugdhuizenoverleg van Gent voor om fietssnelwegen door de stad te laten trekken.
Of de projecten ook effectief uitgevoerd
zullen worden, is niet zeker. Stad Gent wil
via de projecten een bredere strategische
visie opbouwen om haar nieuw Ruimtelijk
Structuurplan van 2017 op te stoelen. Volgens Baccarne werkt crowdsourcing dikwijls
volgens dat principe: je laat mensen heel
concrete ideeën bedenken, om vervolgens
de algemene ideologie eruit te halen en die
dan te verwerken in een groter plan dat meer
mensen aanspreekt.
“Natuurlijk is dat wat dubbel: er worden verwachtingen gecreëerd en dan zal de stad die
op de agenda van de gemeenteraad moeten
zetten”, geeft Baccarne toe, “In zo’n geval
ontbreekt echter de langetermijnvisie bij de
inwoners van de stad soms. Voor de Gentenaars lijkt het soms belangrijker om ad hoc
problemen op te lossen, maar zij kennen het
plan voor de komende vijf à tien jaar niet en
beseffen vaak niet dat met de nodige plan-

Ook studenten hebben inspraak in de plannen van de stad, als ze zich verenigen. Online
gebeurt dat bijvoorbeeld via smart mobs. “De
nieuwe media laten toe mensen snel bijeen te
brengen voor een specifiek doel, waarna ze
zich ook weer snel ontbinden, bijvoorbeeld
voor tijdelijke protestbewegingen in hun eigen buurt”, legt Baccarne uit. Concreet: richt
een Facebookpagina op en verzamel zoveel
mogelijk leden.
Studenten kunnen ook om crowdfunding
vragen op crowdfunding.gent. De voorstellen
gaan over onderwerpen zoals commerciële
foodtrucks tot een proces tegen The Loop,
volgens Baccarne het bewijs dat er enorm
veel bottom-up ontwikkeling aan de gang is,
ontstaan vanuit de onderbuik van de stad.
We gaan van een Not In My Backyard-samenleving naar een Yes In My Backyard-ideaal, en dat biedt veel mogelijkheden voor de
toekomst.

“Voor de Gentenaars lijkt het soms
belangrijker om ad hoc problemen
op te lossen, maar zij kennen het
plan voor de komende vijf à tien
jaar niet”

BAS BACCARNE:
– is assistent aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen
en doctoreert rond Nieuwe Media en Stadsontwikkeling
– liep stage bij Stad Gent en deed onderzoek naar onder meer
de Gentse initiatieven crowdfunding.gent, Ghent Living Lab,
Apps For Ghent en Ruimte voor Gent
– helpt hiermee tal van projecten die gelanceerd worden door
burgers waarbij innovatie gecombineerd wordt met stadsontwikkeling
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COLUMN
door Adel Mouchalleh

WIE GOEDE PUNTEN HAALT, KRIJGT LIEFDE
We kunnen er niet meer om heen. Overal
zien we de booty clapping, ass shaking popsterren die ons maar één boodschap meegeven: work work work work. Maar het zijn
niet enkel de Rihanna’s en de Britney’s van
deze wereld die deze visie hoog in het vaandel dragen. Politici over het hele politieke
spectrum, mediafiguren, maar ook werkgevers, leerkrachten en ouders dringen op één
ding: werk tot je niet
meer kunt werken.
Hoe zouden we de
kosten van ons systeem anders kunnen
betalen? Of het nu
gaat om je carrière,
je opleiding, je lichaamsgewicht of je hobby, – ja hoor, ook vrije tijd moeten we nuttig
besteden, liefst met iets dat goed staat op je
cv – we moeten allemaal perfect zijn. Anders
hoor je er niet bij. Punt, andere lijn.

LIEVER LUI DAN MOE

De heersende visie in onze maatschappij is
dat je pas gelukkig bent als je succesvol bent.
En je bent pas succesvol als je je kapot werkt.
Anders krijg je het verwijt dat je liever lui dan
moe bent. Bovendien laten we ons zelfbeeld
afhangen van onze prestaties, een patroon
dat we al in onze kindertijd meekregen: wie
goede punten haalt, krijgt liefde; wie minder
goed scoort, krijgt een straf. Telkens wanneer
we succes hebben, passen we onze visie op
succes aan en leggen we de lat hoger. Heb je
goede punten gehaald, dan moet je nu nog
betere punten halen. Heb je een goede job,
dan moet je een nog betere vinden. Maar als
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geluk het tegenovergestelde is van succes,
dan zullen we nooit gelukkig zijn.
Nu hoor ik je denken: “Wat met onze economische groei?” Ook daar zou minder werken
geen effect op hebben. De laatste eeuw is productiviteit exponentieel blijven stijgen. Met
een 29-urenwerkweek vandaag kunnen we
dezelfde levensstandaard van een 40-urenwerkweek in 1990 behouden. En je gaat me
niet zeggen dat we
het in de nineties zo
slecht hadden.

WORK
HARD, PLAY
HARD?

Het is tijd om onze focus te verleggen, van
het economische, zuiver rationele aspect
naar het emotionele, naar ons geluk. En ook
naar meer tijd hebben die niet per se ‘productief gevuld’ moet worden. Meer tijd laat
toe om sterkere sociale banden te bouwen,
om mentale en fysieke gezondheid te onderhouden en deel te nemen aan activiteiten die
betekenisvol en creatief zijn. Of gewoon tijd
om niets te doen, zonder beoordeeld te worden door je omgeving.
Begrijp me niet verkeerd; ik pleit niet voor
een luilekkerland waar niemand de handen
uit de mouwen steekt. Werken zie ik nog
steeds als iets positiefs. Wel moeten we durven kritisch na te denken over de manier
waarop we werken en leven. Voor mij mag
het wat minder stresserend zijn en iets meer
zingevend. Minder burn-outs, meer rust.
Minder twerken omdat het moet, meer twerken omdat je het zelf wil.

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.

RECHT VAN ANTWOORD
OP ARTIKEL OVER STUDENTENVERKIEZINGEN
IN SCHAMPER 566, P.13
Beste lezers,
Schamper (SCH) stuurde mij 4 mails waarop ik niet antwoordde. De reden daarvoor is
kort gezegd een spam-filter probleem. Ik had
hierop moeten antwoorden en SCH had het
recht hierover te klagen. Maar SCH verkoos
ook haar verhaal extra in te dikken: “beloven”
blijkt een hertaling te zijn van “proberen”;
mijn studierichting werd doorgegeven maar
SCH liet die weg; SCH nam niet het initiatief
mijn mandaat van 2 jaar in de Sociale Raad
te schrijven onder ‘relevante ervaring’ terwijl
het wel het initiatief nam politieke verenigingen toe te voegen bij andere kandidaten.
SCH voegde 2 zinnen (“Ach … toespreken?”)
toe die mij persoonlijk aanvallen. De 1e zin
werd enkel bij mij toegevoegd terwijl deze
ook bij 3 andere kandidaten kon staan. De 2e
zin is een mening van SCH die het projecteert op mij. Daar er ook geen onderscheid
wordt gemaakt tussen een opsomming van
feiten en de mening van SCH, wordt de lezer
bewust in een bepaalde richting geduwd.
Mvg,
Patricia Kostadinov
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INTERNATIONAAL

DOOR PIETERJAN SCHEPENS

"UITEINDELIJK KENT IEDEREEN
WEL EEN ARMEEN"
EEN INTERVIEW MET HAYASA GENT
Eindelijk! De UGent heeft de Armeense studentenvereniging
Hayasa Gent erkend. Armenië? Een morzel grond tussen Georgië,
Turkije en Azerbeidzjan. Nu u ons dat niet meer moet vragen,
vertellen we u graag dat die Armenen ook hier zitten.

Concrete exemplaren van die Armenen vonden we in Varsuhi Papinyan, voorzitster van
Hayasa Gent, Ellen Bagdasarian en Hasmik
Badoyan. (Tweede weetje over Armenen:
hun familienamen eindigen op –ian! Check
ook Kim Kardashian.) Varsuhi en Ellen werden in Armenië geboren maar verhuisden als
kind naar België, maar Hasmik kwam drie
jaar geleden naar ons land om te studeren.
Ellen: “Als ik mensen zeg dat ik Armeense
ben, weten ze vaak niet wat dat betekent.
Maar uiteindelijk kent iedereen wel een Armeen, zoals Charles Aznavour of zelfs Daniël Varoujean, voor wie er een gedenkplaat
in de Boekentoren hangt.”

Vanwaar het idee voor een Armeense
studentenvereniging?

Varsuhi: “Er was altijd al vraag van Armeense
studenten om samen te komen, vooral in de
regio Gent, maar ook in Brussel. Dus werd er
een algemeen Hayasa opgericht. Maar daarvoor moesten we altijd naar Brussel, terwijl
er hier in Gent ook veel vraag naar was. En
dus heeft de voorzitter van dat grote Hayasa,
Tigran Baghdasaryan, ons twee jaar geleden
gevraagd om Hayasa Gent op te starten.”

Wat voor activiteiten organiseren jullie dan? Wat is er typisch Armeens aan?

Ellen: “Voor ons is het belangrijk om onze
geschiedenis en cultuur levend te houden. In
Armenië krijgen ze die natuurlijk standaard
op school. Wij brengen dan bijvoorbeeld
grote dichters naar voren zodat mensen zoals ik, die hier zijn opgegroeid, daar ook mee
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in contact komen. We kijken naar oude of
bekende films die je op je eentje misschien
niet zou bekijken, maar wel in groep, met Armeniërs naast ons. Zeker als er nog een paar
uit Armenië zelf komen en zij ons wat uitleg
over die films kunnen geven. We houden ook
onze grote muzikanten levendig. Maar we
hebben ook activiteiten puur voor ons plezier, die niet onmiddellijk met geschiedenis
of cultuur te maken hebben. We zijn net terug van een teambuilding in de Ardennen.”
Hasmik: “Een interessant perspectief is
dat Armenië als land is ontstaan uit twee
verschillende koninkrijken: dat van de Hayasa’s en dat van de Armenen. Armenië is
de naam voor het land in alle andere talen,
maar wijzelf zeggen Hayastan. En ook vandaag hebben veel Armeniërs verschillende
achtergronden, met andere tradities en andere dialecten, en andere levenservaringen.
En ons idee bij Hayasa Gent is om alle types
Armeniërs samen te brengen en zo een klein
Armenië te creëren in België. Het is een leuke
ervaring om dit allemaal samen te brengen
en onze cultuur en ervaringen uit te wisselen.”

Jullie komen zelf van verschillende
migratieachtergronden. Hoe zien jullie dat gereflecteerd in Hayasa?
Hasmik: “Er is niet veel verschil tussen re-

“We kunnen een Armenië creëren
waar we ook gaan.

“De Armenen hier hebben
echt heel veel bereikt.”
hebben, en dat het nu aan ons is om hetzelfde
te doen.”

Zijn Armenen uit de genocide nog
geïnteresseerd in een organisatie als
Hayasa?

ELLEN

cente nieuwkomers en migranten uit de jaren
negentig. Natuurlijk heeft hun leven in België een impact op hun kijk op Armenië en
op het leven. Maar het verschil is veel groter
met de mensen die vertrokken zijn door de
Armeense genocide, toen het Ottomaanse
Rijk zijn Armeense onderdanen vervolgde
in het begin van de twintigste eeuw. Daar
hebben we al als eerste probleem dat zij het
West-Armeense dialect spreken, of zelfs helemaal geen Armeens, terwijl wij Oost-Armeens spreken. En West-Armeniërs hebben
verschillende culturele tradities, feestdagen,
familietradities, en een andere mentaliteit.
We zien al die verschillende kleuren in ons
kleine Hayasa.”

Varsuhi en Ellen, jullie zijn in België
opgegroeid. Hoe zien jullie de Armenen die uit de genocide komen en hier
al veel langer wonen?
Ellen: “Er is natuurlijk een verschil, zij zijn
al veel meer geïntegreerd. Kijk naar iemand
als Barbara Sarafian, die kan je niet meer
vergelijken met ons en onze ouders qua integratie. Maar je deelt natuurlijk dezelfde achtergrond.”

Varsuhi: “Omdat wij nieuw zijn, zijn zij al
hogerop qua sociale klasse. Zij hebben echt
heel veel bereikt. Er zitten er veel in de diamantsector in Antwerpen en er zijn veel
universitairen. Mijn ouders hebben die kans
nog niet gehad – ik ben hier zelf niet geboren.
Onze ouders motiveren ons er ook mee dat
de Armenen uit de genocide al zo veel bereikt

Varsuhi: “Het is moeilijker om die te bereiken, omdat ze een kleine kring hebben waarin ze blijven. Het is voor ons veel makkelijker
om mensen uit Hayastan te bereiken.”
Hasmik: “Velen van ons weten niet eens dat
er veel Armenen uit de genocide hier zijn.”
Varsuhi: “Ik denk ook niet dat zij weten van
ons. Ze hebben het gevoel dat wij ‘ons’ Armeens praten en typisch nieuw-Armeens
zijn, en dat ze zich minder verbonden zullen
voelen. Dat is voor hen eerder een drempel.”

Zijn er veel Armenen uit Armenië
zelf die hier komen om te studeren?

Hasmik: “Niet zo veel, de meeste leden van
Hayasa komen van hier.”
Ellen: “De lijn Armenië-België zit ook nog
niet zo vast. Als ze daar in het buitenland
willen studeren gaan ze naar Frankrijk, de
Verenigde Staten of Rusland.”

Wat betekent Armenië eigenlijk voor
jullie? Is dat in de eerste plaats een land
of een cultuur?
Varsuhi: “Er zijn tien miljoen Armeniërs
over de hele wereld, maar er wonen er maar
drie miljoen in Armenië zelf. Armenië blijft
belangrijk voor ons, maar je kan dat niet terugleiden naar het land, dat is niet wat ons

VARSUHI

HASMIK

bindt.”
Hasmik: “Daar ga ik volledig mee akkoord.
Als je twee Armenen waar ook in de wereld
samenbrengt, creëer je een klein Armenië, zo
luidt een interessant gezegde. Dat is een goede beschrijving voor hoe wij dat zien. Armenië is niet zozeer een land, maar een cultuur.
Misschien is het dankzij die mentaliteit dat
we zo’n grote diaspora over de hele wereld
hebben. We kunnen een Armenië creëren
waar we ook gaan.”

Komen er ook niet-Armenen naar
jullie activiteiten?

Varsuhi: “Ja, vrienden en internationale studenten vooral, maar niet zo heel veel.”
Hasmik: “Sommige mensen zijn wel geïnteresseerd in de cultuur. Armenië is een klein
land en niet goed gekend in de wereld. En
wanneer mensen dat ontdekken, wisten ze
vaak niet eens dat er zo’n cultuur bestond.
Sommige mensen vinden die nieuwe ontdekking interessant. En we mogen er ook
trots op zijn dat we een heel lekkere nationale
keuken hebben. Tijdens de meeste van onze
activiteiten geven we ook iets te eten, en dat
trekt wel aan.”
Varsuhi: “We hebben ook onze Armeense
dansen. In september organiseerden we in
Brussel een Armeens festival, met eten en
muziek. Dat was in een park, en iedereen die
kon meedoen.
”
Manifestatie op de ‘Diada’, langskwam
Nationale feestdag
van Catalonië
Ellen: “Het onbekende schrikt misschien af,
DE NOORSE JOKE
maarSCHAUVLIEGE
iedereen is welkom bij ons. Er is geen
sprake van een klieksfeer in onze groep.”
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door Maarten Boussauw

We schrijven anno 2016, Gent. Heel wat studenten zakken ‘s
avonds af naar een duister oord waar verderf, marginaliteit
en decadentie welig tieren: de Overpoort. Velen verkiezen
echter cafés buiten de Overpoort, waar het ook aangenaam
vertoeven is. De Defoo, waar Dries al veertien jaar de dorstigen laaft, is er zo eentje.

Wat voor publiek trekt de Defoo zoal
aan?

“Ik heb er bewust voor gekozen om niet samen te werken met een of andere studentenvereniging. We willen namelijk een zo breed
mogelijk publiek aantrekken. Soms organiseren we ook optredens: zo is enkele jaren
geleden Preuteleute komen optreden. En we
organiseren ook al jarenlang een skireis tijdens de krokusvakantie, waarop bij de laatste
editie maar liefst 120 man op meeging.
Ik doe trouwens niet mee aan het dansgedoe
van in de Overpoort. De mensen komen hier
om op hun gemak met hun vrienden een
(streek)biertje te drinken en te babbelen.”

Vertel eens, wat komt een mens zoal
tegen tijdens veertien jaar café houden?

“Ooit heb ik m’n café eens wat vroeger moeten sluiten. Rond een uur of drie ‘s ochtends
had een meisje zich in bedenkelijke toestand
opgesloten op de wc. Wellicht door een combinatie van iets te veel drank en het feit dat ze
ook ziekjes was, had ze heel wat ‘ontlastingswerk’. Allemaal goed en wel, tot ze van de wc
sukkelde en op de grond verder deed. Toen
ze na een tijdje ook nog moest overgeven
was het hek helemaal van de dam. Temeer
omdat haar ontlasting van een nogal vloeibare aard was. Na een tijdje kregen we door
wat er gaande was, aangezien die smeerboel
van onder de deuren van de toiletten tot hier
(wijst een afstand van ongeveer 10 meter tot
aan de bar aan, red.) aan het lopen was. Daar
hebben we wel wat opkuiswerk aan gehad
(lacht)”.
“Of die keer in de vroege uurtjes dat een kerel dacht dat hij al thuis was in plaats van op
café. Hij kleedde zich uit tot op z’n onderbroek, legde zijn kleren netjes in een stapeltje
en ging nog vlug eventjes plassen, zoals hij
waarschijnlijk altijd doet voor hij gaat slapen. Maar kennelijk vond hij zijn bed niet,
dus besloot hij maar op één van de tafels hier
te gaan liggen.”

LIJSTJE - INTERESSANTERE ZAKEN DAN PAPEREN
1) Op de fluit spelen.
2) Intense, doch geciviliseerde discussies over het begrotingsbeleid
aangaan met Etienne S. en Julien M. op HLN.be
3) Naar de elektrische tandenborstel staren. Met idee spelen of het
erin zou passen. Uiteindelijk wijselijk tot beter beslissen.
4) Zou dat filmpje van die meneer die zijn hoofd helemaal in een
mevrouw stopt echt bestaan?
5) Professor facebooken om claims van vermeende homoseksualiteit te verifiëren.
6) Tijdens voormelde zoektocht op bikinifoto’s strandvakantie stuiten van blondine die vriend van vriend is.
7) Op de fluit spelen.
8) In plotse vlaag van overmoed besluiten om verder te raken dan
de veertiende bladzijde in ‘Oorlog en Vrede’.
9) Enige interessant, doch niet verplicht, hoofdstuk in handboek
aandachtig closereaden.
10) Op de fluit spelen.

door Selin Bakistanli

WETENSCHAPSKORT

door Maxim Lippeveld

SCHILDERENDE COMPUTERS
7000 minuten geduld en een internetverbinding (ja, duh). Meer heb je tegenwoordig niet
nodig om jezelf te laten portretteren door Van
Gogh, Rembrandt, Picasso of eender welke
willekeurig uitgekozen kleuter. Gewoon even
je portret en een afbeelding van een schilderij of tekening van de gewenste kunstenaar
uploaden naar deepart.io en klikken op ‘ok’.
Dankzij een deep learning algoritme, ontwikkeld aan de École Polytechnique fédérale de
Laussane, zijn de servers van DeepArt in

staat de stijl van de artiest over te nemen en je
afbeelding met behulp van de nieuwe kennis
te herschilderen. Dat neemt, mede door de
enorme populariteit van de website, wel wat
tijd in beslag. Ondertussen moet je je al 7000
minuten met iets anders bezighouden vooraleer het plaatje op je scherm verschijnt. Het
blijkt wel het wachten waard: een onderzoek
toonde namelijk aan dat mensen bijna altijd
gewoon gokten wanneer hen gevraagd werd
of het schilderij echt of vals was.

Gogh, is ‘t echt?

TO GUITAR HERO AGAIN

moet dringend zijn festivalbandjes knippen

YOLO, he? Je weet wel, vroeger zeiden we het
allemaal. Stel je nu eens voor dat het tijdens
het YOLO’en toch eens foutloopt en je vroeger dan gepland in een karretje belandt. Wel,
dan is er nu toch nog hoop op een tweede
kans. Een man uit de Verenigde Staten kan
namelijk dankzij een chip in zijn hersenen
verbonden met een computer en een elektronische mouw zijn onderarm terug bewegen nadat hij verlamd was geraakt vanaf
de ellebogen. Voor de eerste keer ooit zijn

onderzoekers erin geslaagd via computerverbindingen de ruggengraat van een mens
te omzeilen. De elektrische impulsen in het
brein worden geregistreerd door de chip
die deze doorstuurt naar de computer. Daar
worden ze omgezet naar signalen die de elektronische mouw aansturen, die op zijn beurt
de spieren in de arm stimuleert met kleine
schokken. De man bleek na enige oefening al
snel in staat een potje Guitar Hero te spelen.
Een mens moet zijn prioriteiten kennen.

NO STRESS
Iedereen weet al langer dat een concertje
meepikken zorgt voor een ongedwongen en
stressvrije sfeer. Dat effect was echt tot voor
kort nog nooit wetenschappelijk aangetoond.
Onderzoekers in Ohio zijn er nu in geslaagd
om te bewijzen dat een concert bijwonen een
invloed heeft op de productie van hormonen
in het lichaam. Hiervoor verzamelden ze 117
vrijwilligers die in verschillende mate bezig
waren met muziek. Sommigen hadden nog
nooit een concert bijgewoond, terwijl andere wekelijks op een concert te vinden waren
(wekelijks!). De vrijwilligers woonden twee
concerten bij en stonden voor en tijdens
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het concert een speekselstaal af. Na verder
onderzoek bleek dat er een significante vermindering was in de hoeveelheid cortisol,
een stresshormoon, in het lichaam van de
proefpersonen na het concert. Dit bevestigde
het gevoel dat velen al hadden: het bijwonen
van een concert zorgt dus wel degelijk voor
minder stress. Wat verder opviel, is dat de
verschillen beduidend waren voor alle deelnemers. Het effect blijkt dus eigen aan de
mens en heeft niets te maken met hoezeer je
bezig bent met muziek. Alweer een excuus
om toch nog maar eens wat geld te smijten
richting De Schuer of Chokri.

Five directions

DROOMDATES

GESPREK MET CHRIS VERLINDEN VAN PARSHIP
DOOR NICOLAS VAN LAERE
EN LAURA MASSA

LOVE CALCULATOR
85%
Liefde, wat een onzin. Toch geloven datingsites er nog in. Sommige
websites zijn eerder gericht op een wilde nacht, andere zijn gewoonweg pretentieus (kuch Elitedating). Waarop zijn deze websites
gebaseerd? En waar zoekt de student naar?
Een preutse bloemlezing.
Daten, wat een onzin. Doen alsof ik geïnteresseerd ben in het feit dat een net niet
vreemde twee zussen heeft, maar er eigenlijk
niet zo’n goede band mee heeft. Neen. Zwijg.
Oké, nee, zwijg niet, ik wil seks vanavond. Of
wil ik liefde? Wil ik genegenheid? Nee, ik wil
wel degelijk seks. Maar ook wel wat knuffelen erna. En samen slapen. En samen wakker
worden. En nog eens seks hebben. En dan
samen koffie drinken en een sigaret roken.
Eventueel voorstellen aan mijn ouders. Neen.
Niet te snel gaan. Of ga ik niet snel genoeg?
Kent u dit probleem ook? Waarschijnlijk. U
bent niet zo sociaal capabel als u zou willen, zeker niet op romantisch vlak. Iemand
ontmoeten, hoe gebeurt dat? Oké, u ziet er

niet slecht uit. Maar u bent ook niet zo knap
dat iedereen in de Sioux rond u zwermt als
een mug wanneer u op een late avond geniet
van een glaasje rode wijn bij kaarslicht in de
Provence. Te specifiek? Nee, iedereen kent
dat gevoel. Maar we wijken af. Daten suckt,
laten we eerlijk zijn. Daarom is er dan ook
zo’n grote markt voor datingsites. Tinder is
geen taboe meer. We zijn nog steeds niet zeker wat Grindr is, maar we weten dat het te
maken heeft met homo’s en de verspreiding
van soa’s. Maar hoe bepaalt zo’n site wie ‘de
ware’ is voor wie? En waarom blijven mensen
die datingsites ons wijsmaken dat ‘de ware’
echt bestaat, en niet gewoon is uitgevonden
door datingsites zélf? Wij zochten het uit met
Chris Verlinden, de persverantwoordelijke
van Parship.be.

DEUTSCH DATEN

Parship heeft zijn hoofdzetel in Hamburg.
Het bedrijf is een van de bekendste en sucwww.schamper.be
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“Online daten is een onderdeel geworden
van het sociaal leven.” – Chris Verlinden

FOREVER ALONE

cesvolste datingsites. Ze profileren zich als ‘dé
datingsite voor hoogopgeleiden’. Maar hoe
gaan ze juist te werk?
Chris Verlinden: “Mensen die zich bij ons
inschrijven registreren zich en leggen onmiddellijk een gratis persoonlijkheidstest
van 80 vragen af. Zo wordt er gepeild naar
persoonskenmerken die relevant zijn voor
een langdurige, harmonieuze relatie — daar
ligt onze focus.”
Naast deze persoonlijkheidskenmerken,
waarvan er 32 bepaald worden, peilt de test
ook naar waarden en normen. Hoe belangrijk is seksualiteit? Hoe belangrijk is trouw?
Wat vind je belangrijk in een relatie? Wat is
het belang van uiterlijk? Daarnaast wordt
ook nog gepolst naar de gewenste afstand
en lichaamsbouw van de mogelijke partner.
“Het is belangrijk dat dit allemaal ondervraagd wordt”, gaat Verlinden verder. “Zo
kunnen twee mensen perfect overeenkomen
wat betreft persoonlijkheid, maar andere
waarden en normen hebben, bijvoorbeeld
het belang van trouw in de relatie. Het gehele
plaatje moet kloppen.”
De vragenlijst duurt een twintigtal minuten.
Dat dat voor sommige mensen een drempel
is, beseft Verlinden. “Dat was echter een bewuste keuze, want zo weten we zeker dat de
persoon serieus op zoek is, anders zou hij of
zij de vragenlijst niet vervolledigen.” Als je de
volledige test gemaakt hebt, krijg je meteen
de resultaten. Daarin valt uitgebreid te lezen
welk soort type mens je bent: eerder emotioneel, intuïtief of rationeel. Vervolgens krijg je

“Wees zo gelijk mogelijk, en
zo verschillend als nodig.”
- Chris Verlinden

ongeveer anderhalve pagina uitleg, ook over
hoe je omgaat met conflicten. Dat dit voor
confronterende resultaten zorgt, werd duidelijk bij onze redactietest.
“De resultaten worden automatisch gematcht
aan alle andere leden, rekening houdend met
de parameters. Dan krijg je dus een lijst partnervoorstellen, waarnaast een cijfer staat in
welke mate je matcht. Na betalen kan je dan
ook foto’s zien en in contact treden. Deze test
is trouwens echt specifiek van ons. Hij werd
ontwikkeld door professor Hugo Schmale
van de universiteit van Hamburg, die gedoctoreerd heeft in de Psychologie en Sociologie.
Enkele spelers hebben geprobeerd ons daarin
te kopiëren, maar daar zijn ze nog niet in geslaagd”, aldus Verlinden.

MEER DAN 1/3 KANS OP
EEN LIEF

Allemaal goed en wel, die test. We moeten
toch soms onze wenkbrauwen optrekken bij
bepaalde vragen. Zo zien we niet in hoe onze
kamertemperatuur ons datingsavontuur kan
sturen.
Het wordt tijd — we zitten hier toch in de
wetenschapssectie — dat we met statistische
bewijzen afkomen. Hoe vaak worden mensen
succesvol gematcht? Verlinden antwoordt:
“38 procent, wat vrij hoog is. Dat heeft te maken met het feit dat we relevante parameters
gebruiken in vergelijking met Tinder, waar
gewoon gematcht wordt op basis van uiterlijk. Uiterlijk is uiteraard belangrijk, want je
moet elkaar nu eenmaal aantrekkelijk vinden.”
Volgens Verlinden kan je de test vergelijken met wat er in ‘Blind getrouwd’ gebeurd
is. “Dat programma werd ook op basis van
een test door relatietherapeuten gemaakt,
en je ziet dat deze mensen goed bij elkaar
passen en goed naar elkaar toegroeien. Uiterlijk is een belangrijke parameter, maar op

basis hiervan kan je geen langdurige relatie
onderhouden”, verklaart Verlinden. 38% is
geen mis percentage, maar wat wil dat cijfer
zeggen?
Verlinden: “We bepalen of een match al dan
niet geslaagd is door te vragen om feedback
wanneer een lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt. Zo kunnen we vrij accuraat inschatten wat de reden van hun vertrek is. Ofwel is
het niet wat ze verwacht hadden, ofwel hebben ze hun partner gevonden. Voor 55-plussers ligt het slaagpercentage iets lager.”
Arme 55-plussers, maar wij schrijven voor
studenten. Bevinden zij zich in de doelgroep
van Parship? Verlinden benadrukt dat ze niet
echt focussen op zeer jonge mensen. “Onze
betaalmethode is ook creditcard. Vroeger lag
de focus in de marketing vooral op 30+. We
zien nu, ook omdat onze website zeer mobiel
gedreven is, dat we ook een jonger publiek
meer aanspreken. 30% van onze leden situeert zich tussen de 25 en de 35 jaar. 20%
ligt boven de 55 jaar, en de rest ligt tussen
de twee. We zien duidelijk drie types van
singles. De eerste wordt ‘The Next Generation’ genoemd. Dat zijn de jongere mensen.
Tinder maakt appeltjes rijp voor sites als de
onze, wat betreft gebruik op smartphones. In
de jonge generatie is het ondertussen zo gewoon om een partner online te zoeken. Het
is onderdeel geworden van het sociaal leven”,
zegt Verlinden.

POLYGAMIE IS NOT DONE

Als je over zoveel data beschikt, is het natuurlijk verleidelijk om te veralgemenen.
Waar ziet Parship de grootste verschillen?
“Het grootste verschil zien we eigenlijk tussen verschillende leeftijden. Je ziet dat tussen
30 en 40 trouw heel erg belangrijk is, en voor
mensen boven 55 jaar is het weer minder belangrijk. Niet dat ze het onbelangrijk vinden,
maar ze gaan eerder kiezen voor ‘zo trouw
mogelijk’. Deze mensen komen misschien uit
een gebroken huwelijk, en hebben daardoor
een realistischer beeld over relaties. Maar
voor mensen voor wie trouw absoluut niet
belangrijk is, zijn er andere sites”, dixit Verlinden. Berg uw clichés over vrije liefde in het
studentenleven dus maar op.
Het is natuurlijk ook interessant om onderzoek op grotere schaal te doen. Ook Parship
engageert zich voor hiervoor: “We doen in-

derdaad regelmatig analyses, bijvoorbeeld de
vergelijking Vlaming tegenover Nederlander.
Op seks na een eerste date zegt de Vlaming
nee, maar de Nederlander heeft hier minder
probleem mee. Soms geeft men dan wel sociaal wenselijke antwoorden. Dat proberen we
in de test ook te elimineren.”
“Ook wordt er rekening gehouden met complementariteit
Een samenvatting van de test zou kunnen
zijn: ‘Wees zo gelijk mogelijk, en zo verschillend als nodig’. Er moet voldoende complementariteit zijn, maar zeker genoeg gelijkheid. Gelijkheid situeert zich dan eerder op
basis van waarden en normen, bijvoorbeeld
of er een gelijke kinderwens is.”

enthousiaster. Joris, toen nog in festivaloutfit, vond het jammer dat hij geen aandacht
van de meisjes kreeg. Hij dacht dat dat misschien te maken had met het feit dat hij heel
de tijd ‘Hoereuu’ riep. Op onze suggestie om
eens een andere leuze te scanderen, riep hij
luid: “Ik heb respect voor vrouweuu!” Missie
geslaagd. Dank u, Schamper.
Op de vraag of de studenten op een datingsite
zaten, antwoordde niemand positief. Tot we
vroegen: “Ook geen Tinder?” Daarop slaagde
een student door doodserieus te antwoorden:
“Ah ja, is dat ook een datingsite? Ik zit daarop
voor mijn egoboost.” Echt waar.

PROEFPUBLIEK

Gelukkig was er nog een klein beetje volk
op de 12-urenloop, zodat we toch een paar
schaapjes (Much love GSR, néén het wordt
nooit Gentse Studentenraad) om te ondervragen. De rondvraag was wel extreem saai:
uw medestudent blijkt serieel monogaam,
burgerlijk en preuts te zijn. Als voornaamste
waarde in een reactie noemen ze het neokatholieke ‘vertrouwen’. Ook het woord ‘intellect’ valt meermaals. Toch was één individu

IN EEN RELATIE

“Een Nederlander heeft minder problemen met
seks op de eerste date dan een Vlaming”
- Chris Verlinden

REACTIES VAN DE SCHAMPERREDACTIE

Met de gedachte dat we professionele journalisten zijn, besloten we de Parship persoonlijkheidstest af te leggen.
Na enkele dieptastende vragen over welke kamertemperatuur we prefereren en of we al dan niet meer eten wanneer we liefdesverdriet hebben, waren we tegelijk geflatteerd en beledigd door onze resultaten. Een impressie.
*Justine*: “Amai, dat is heel confronterend.”
*Sofie*:“Fuck off, Parship, ik kan wel compromissen sluiten!”
*Justine*: “Blijkbaar heb ik 0% assertiviteit.”
*Sofie*: “Zo interessant, ge leert wel nog veel over uzelf.”
*Justine*: “Vindt ge?”
*Nicolas*: “Ben ik nu echt zo egoïstisch?”
*Iedereen*: “Ja.”
*Nicolas*: “Ja, oké, dat is wel fair.”
*Elisabeth*: “Ze zijn aan het liegen, ik ben wel passief. Allez, niet dat ik passief wil zijn. Maar ik ben het gewoon.”
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TO DATE OR NOT TO DATE?
ONZE VROUW GING OP ZOEK NAAR
MANNEN OP TINDER

door Elise Bovendeur
cartoon door Nathan Bultinck

Sociaal experimentje: wat gebeurt er als we onze redactrice naar
Tinder sturen? Om de mannelijke Tinderpopulatie in beeld te brengen
liet ze zonder schroom haar gierende hormonen los.

De leuze “het zit vanbinnen” heeft in dit Tindertijdperk meer dan ooit zijn glans verloren.
Van een schoon talore kun je niet eten, een
beetje inhoud – al is het maar een portie (al
dan niet) goede humor – is
een minimumvereiste. Is
dat te vinden op Tinder? Ik
zocht het uit!
Ik begon aan dit avontuur
gewapend met een resem
aan openingszinnen en
heel wat vooroordelen.
Vooroordelen die ik één
voor één liet varen. Naast
de perverten en immer
op seks beluste casanova’s,
zitten er blijkbaar ook nog
wat cava kerels op de überpopulaire datingapp. Al
zijn ze wel in de minderheid.

TUSSEN
STRANDWANDELINGEN EN
JOHNNYRITJES

We bakenen de onderzoekspopulatie af met
een minimum- en maximumleeftijd van
respectievelijk 21 en 28 jaar. Hierbij houd ik
de gulden snede van het daten in het achterhoofd, waar veel mannen blijkbaar nog geen
kennis van hebben. Als man of als degene
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die de mannelijke rol in de relatie opneemt
— we sluiten niemand uit — dien je je leeftijd te halveren en hier zeven en een half jaar
bij op te tellen. Van alles onder dit getal, blijf
je beter af. Deze formule
geldt— tot spijt van menig
cougar — niet voor vrouwen.
De afstand begrenzen we
op vijftig kilometer. Een
actieradius van vijftig kilometer vanuit mijn nederig
dorpje omvat onder andere de wereldsteden Gent,
Brugge en het minder indrukwekkende
Knokke.
Niet dat die players van
Knokke enige kans maken.
Je bent ze vermoedelijk al
tegengekomen. Zij, die je
met hun glazige blauwe
ogen van boven hun net gezette fles Grey Goose doordringend aankijken. De
vochtige ijsemmer tegen
hun borstkas drukkend,
opdat je in de condensplek
toch wat lichte trekken van hun beginnend
sixpack zou herkennen. Aan het Knokke-Le-Zoutesyndroom geen gebrek op Tinder. Daarnaast voeg ik een paar Lesley’s, Giovanni’s en Johnny’s toe, juist om het grappig
te maken. Profielen met huisdieren en baby’s

die iets te veel van de desbetreffende persoon
weghebben, laten we letterlijk en figuurlijk
links liggen.

SHAKESPEARE ON TINDER

Met spijt laat ik mijn geprezen openingszin
“Ken ik u niet van ponykamp?” voor wat het
is. Met het vierhonderdste jubileum van Shakespeares dood in het vooruitzicht, besluit ik
mijn onderzoeksobjecten naast affectie, ook
wat cultuur bij te brengen. Shakespeare, de
brenger van dramatische liefdes die meestal
niet zo goed lijken af te lopen. Maar ah, zelfs
The Smiths wisten de charme hiervan al te
erkennen. To die by your side, is such a heavenly way to die. Geïnspireerd door de ontluikende zomer bombardeer ik mijn proefobjecten met een pakkende “Shall I compare
thee to a summer’s day?”. Graag wil ik ook alle
Brutussen oproepen om zich op Tinder te
begeven. Nu zijn er immers geen waardoor
ik, tot mijn spijt, “Et tu, Brute?” in de schuif
moet laten.

SUDDENLY, A WILD
CASANOVA APPEARED

De volgende morgen word ik wakker met
meerdere vlammetjes in de linkerbovenhoek van m’n smartphonescherm. Tientallen tweede strofes van het sonnet (“Thou art
more lovely and more temperate”) hebben mij
inmiddels weten bereiken. Deze uitkomst
hoort geen verrassing te zijn. Enkel blandino’s hebben immers de tijd om Tinder dag
in dag uit af te schuimen. Een andere bink
nodigt me dan weer graag uit om thee met
een zomerdag te komen vergelijken. In eerste instantie verweet ik de persoon enkel een
onbestaand gevoel voor humor, maar het
bleek veel erger te zijn. Nadat nog enkele gelijkaardige antwoorden binnensijpelen, vult
mijn wannabeliterair hart zich met angst. Ze
kennen Shakespeare niet. Hamlet en Othello doen bij hen noch een belletje rinkelen,
noch weten ze een kwijlreflex uit te lokken.
Jammer, het zag er nochtans husband material uit. De Lesley’s en Giovianni’s weten de

“Als je geen standaarden
hebt, kan je ze ook niet
hoog leggen”

volgende regels echter niet te repliceren, en
zetten dan maar in op het enigszins marginale “hey xx” in de strijd naar mijn hart. Een
verdienstelijke poging, maar helaas.
Het duurt even, maar ook de casanova’s weten hun poëtisch talent tentoon te stellen.
Het antwoord “Thou are more horny, my dear
playmate” weet naast mijn morgen, ook toch
zeker mijn wangen te kleuren. En laat het nu
toch wel net een Knokkeboy zijn zeker. Die
zijn naast de fles Grey Goose, trouwens ook
te herkennen aan hun rode reddershirt inclusief Scapa Sports-logo op elke vierkante
centimeter. Ik weet niet wat nopjes zijn, maar
mijn innerlijke krolse kat is in haar nopjes.
En met de mijmering of katten al dan niet
nopjes hebben, laat ik dit onderzoek voor
wat het is.

WHAT’S IN A NAME?

Ik moet tot mijn spijt — of misschien wel tot
mijn jolijt — toegeven dat mijn opzet niet geslaagd is. De mannelijke tindergemeenschap

laat zich immers niet indelen in de clichématige subcategorieën van players, perverten
en introverten. Net zoals ik me niet in een
hokje laat indelen. Als je het medium een
beetje verstandig hanteert, staat het garant
voor onvergetelijke ervaringen. Als je wat
examenstress wilt aflaten, kom je er zeker aan
je trekken. Maar ook indien je op iets serieus
aast, kan je mits wat extra zoekwerk je gading
vinden. Zoek, vind, match, date, heb plezier
en bewonder. En wordt het niks, dan dematch
je ze gewoon. Was het in ‘t echte leven maar
zo simpel.
Tinder heeft echter nog voordelen. Als je elkaar op een datingapp leert kennen, zijn er
geen taboes meer. Samen in dronken toestand — dronken romantiek noemen ze dat
dan — McDonald’s naar binnen stouwen op
de Graslei. Of een eerste kus (en meer) in een
mottige ondergrondse parkeergarage zijn
geen uitzonderingen op de eerste Tinderdate.
Als je geen standaarden hebt, kan je ze ook
niet hoog leggen.
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NIEZEN IN HET PARK
DOOR SUZANNE GROOTVELD
CARTOON DOOR MARTIJN VERMEERSCH

Loopneus, niezen, jeukende oogjes: de lente is
niet altijd een pretje. Allergische rhinitis, hooikoorts voor het plebs, is een goede reden om de
bloemetjes en de bijtjes een wreed, darwinistisch
lot toe te wensen.

Laat mij zo vrij zijn meteen met harde cijfers
beginnen: één op de acht mensen heeft last
van een pollenallergie. Zit u nu in de les —
foei, let eens op!— dan kan het heel goed zijn
dat een van uw buren slachtoffer is, zelfs één
op zestien dat beide buren er last van hebben. Toon die arme mensen wat respect als ze
lopen te snotteren en eruitzien alsof ze vlak
voor de les een grote pretsigaret hebben gerookt, ze kunnen er ook niets aan doen.

PLANTAARDIG ZAAD

Wat is er nu precies mis met uw buren? Stuifmeel (met andere woorden het mannelijk
zaad van de plant) van grassen, bomen en
(on)kruid zijn de boosdoener. Wij snuiven
het zaad van de planten op dat tijdens de lente vrijkomt. Sommige mensen kunnen niet
zo goed tegen zaad. Bij deze mensen zal een
overreactie van het immuunsysteem zorgen
voor verschillende allergische reacties.
Hoe zit het ook alweer met het immuunsysteem, hoor ik u vragen? Hier een klein
woordje uitleg. Ons lichaam wordt dagelijks
meerdere keren door vele verschillende indringers belaagd. Virussen, bacteriën, ze
kunnen er niet genoeg van krijgen. Om ons
hiertegen te beschermen, staat er een leger
aan cellen voor ons klaar. Er zijn verschillende vormen en maten aan soldaten, klaar om
zich op te offeren voor het vader- of moederland (uw lichaam) in de harde oorlog tegen
de vijand. Maar soms zijn de soldaatjes te
ijverig. In een poging het lichaam helemaal
schoon te houden zien ze vijanden die er eigenlijk helemaal niet zijn. Zo ook pollen.
Wat volgt is een overreactie van het lichaam
bij inademing van de pollen. Deze fuckers
kunnen zich al vroeg in het jaar ontwikkelen
en verspreiden zich meestal vanaf mei. De
vroege klachten die bij hooikoorts horen zijn
de meest gekende: een loopneus en tranende
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ogen. Maar daar stopt het niet, er is namelijk
ook een latere fase gekend waarbij ontstekingscellen aanwezig zijn. Hoesten, een piepende ademhaling en benauwdheid kunnen
hier het gevolg van zijn.

INTERMEZZO

Vinkt u alle bovenstaande symptomen af,
dan kan ik u met zekerheid zeggen dat u last
heeft van hooikoorts. Indien u dat tot nu toe
nog niet doorhad, schaam u. Als u dan ook
meteen op een remedie hoopt, daarmee ga ik
u niet verder helpen. Ga naar de dokter. En
koop uzelf wat neusspray.
Of merkt u dat uw huisdier deze symptomen
vertoont? Dat kan goed zijn. Wij zijn namelijk niet de enige wezens op deze planeet met
een mogelijke overgevoeligheid voor pollen.
Breng uw viervoeter naar de dierenarts. Hier
weer geen remedies, ik ben Wikipedia niet.

“Opgroeien op een boerderij betekent later
minder kans op een allergie”

STOF, REDDER IN NOOD

Verder met het informatieve deel van het
artikel. De UGent is de minste niet en heeft
meerdere onderzoeken gedaan naar allergieën. Zo blijkt uit een onderzoek in samenwerking met het VIB dat als je opgroeit op een
boerderij je minder kans hebt om op latere
leeftijd een allergie te ontwikkelen.
Door veel in contact te komen met ‘boerderijstof ’ zal onder andere het slijmvlies aan de
binnenkant van de luchtwegen minder hard
reageren op allergenen, zoals huismijt of die
verdomde pollen. Redder van de dag? Een eiwit genaamd ‘eiwit A20’, dat door het lichaam
geproduceerd wordt na blootstelling met stof
en het lichaam in veiligheid brengt tegen allergische reacties en astma. Het onderzoek
betekent een doorbraak in de zoektocht naar
een preventief medicijn tegen astma en allergieën.
Dat de huidige mens minder bestand is tegen
allergieën is al een tijdje zichtbaar. Door hogere hygiënische standaarden is ons lichaam

minder geweerd en dit heeft als gevolg meer
allergieën en overgevoeligheden. Door meer
in contact te komen met stof en vuiligheid
blijkt het afweersysteem beter intact te zijn.
Hoe dit precies in zijn werk gaat is nog niet
compleet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is
dat u zichzelf zo snel mogelijk uit het auditorium moet verwijderen om uzelf eens goed
onder te dompelen in de eerste modderpoel
die u ziet.

EEN ZWARE BEPROEVING

Eet u niet zo graag groentjes of fruit? Ook dit
kan wijzen op hooikoorts. Doordat de structuur van de pollen die ingeademd worden

“Cannabis roken kan
potentieel allergische
reacties veroorzaken”

lijkt op de structuur van de voedingsmiddelen die u tot u neemt heeft het lichaam het
lastig om een onderscheid te maken tussen
pollen en gezonde groentjes. Het resultaat, u
heeft last van zogenaamde kruisreactiviteit.
Of om het in andere woorden te zeggen, u
voelt uzelf ronduit kut.
Een gevoeligheid aan pollen kan bij een te
hoog aantal aan bovengenoemde pretsigaretten vervelende gevolgen hebben. Veel
cannabis roken heeft namelijk het potentiële
nadeel allergische reacties te veroorzaken of
te versterken. Niet alleen raakt u bijgevolg
allergisch aan de cannabis zelf maar ook aan
andere voedselproducten. Zelfs een overgevoeligheid voor bier of wijn, afgeleid van
fruit en groenten, kan hier een voortvloeisel
van zijn. De gruwel …
Nu u genoeg sympathie heeft gekweekt voor
die arme buren, nodig ze eens uit om op café
te gaan. Binnen dan wel te verstaan, ver verwijderd van bloem en boom. Trakteer ze op
een pintje; de lente is niet voor iedereen fijn.
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DAAR IS DE LENTE,
DAAR IS DE ROES

VROEGER WERD DE LENTE NET IETS UITBUNDIGER GEVIERD
door Suzanne Grootveld

Socrates die bloemenkransen maakte en Alexander de Grote die maagden naar zijn vertrek liet sturen. Zo zou het moeten gelopen zijn. Maar
hoe vierden ze vroeger écht het begin van het voorjaar?

Op de dag dat de zon precies op de evenaar
staat, staan aarde en zon in directe verbinding. Dit fenomeen, ook wel een equinox
(equi = gelijk, nox = nacht) genaamd, markeert de directe verbinding tussen aarde en
zon.

DANSEN MET DE GODEN

De lente-equinox (de andere is de herfstequinox) markeert een nieuw begin. Een begin
dat door menige culturen al jaren gevierd
wordt. Dat gebeurt op vele verschillende
manieren. Elke cultuur kent zijn eigen gebruiken en gewoontes. Toch blijft de associatie met vruchtbaarheid en voedselproductie
centraal staan in de viering van weer een
nieuwe lente.
Hoe anders het begin van de lente vieren
dan met het eren van Moeder Natuur? Wie
vruchtbaarheid denkt, denkt Moedergodin,
niet? De Inca’s draaien zich om in het graf.
Eerbiedig haar, offer een geit, draag bloemen
in het haar of respecteer de natuur gewoon
een beetje.
De Hindoes pakken het slim aan en combineren het lentefeest meteen met oud en
nieuw. Tijdens het Holifeest, op de dag na
volle maan in de maand Phaalunga (de 12de
maand in de hindoekalender), bekogelen
mensen elkaar met gekleurd poeder. Nadat
de as van het symbolische kwaad de dag
ervoor in een groot vuur verbrand en afgekoeld is, begint het volksfeest. De gekleurde
poeders symboliseren hier het in bloei staan
van de natuur.
Dichter bij huis worden er paasvuren gesticht. Dit ritueel dateert al van voor het
Christendom. Het gebruik zou, door zijn
vuur en rook, voor vruchtbaarheid zorgen.
Het vuur wordt in verband gebracht met de
Germaanse lentegodin Ostara. Maar doorheen de tijd heeft het paasvuur voornamelijk
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een christelijke betekenis gekregen, het is
het teken van de verrijzenis van de zoon van
God, het licht van de wereld.

IN HOGERE SFEREN

Of doe zoals de sjamanen doen. Door het
manipuleren van bovennatuurlijke krachten
maakt een sjamaan contact met de geesten.
De lente, net als andere natuurcycli, hebben
een belangrijke plaats in het sjamanisme. De
lente betekent een nieuwe kracht. En hoe beter dan de lente vieren met een mooi ritueel?
Bij deze rituelen worden verschillende methoden en technieken gebruikt om in contact
te komen met natuur en geest. En hoe komen
die sjamanen in contact met natuur en geest?
Het antwoord is simpel: via stimulerende
middelen. Middels planten en andere zaken,
zoals paddenstoelen, cannabis en tabak komen doorheen heel de geschiedenis — en
dus niet alleen bij de sjamanen — priesters in
contact met de heiligen om tot bewustzijnsverandering te komen. Als u de natuur en de
komst van de lente dus echt wilt vieren, belt
u snel uw Armeense drugsdealer op. Leve de
lente!

SCHAMPERSPROOKJE
OMDAT HET NIET ALTIJD SERIEUS MOET ZIJN?
door Nicolas Van Laere
cartoon door Nathan Bultinck

Lang, zeer lang geleden, in een bos ver, zeer
ver hiervandaan besliste de zon langer te
schijnen. Waarom de zon dit besliste, zal een
eeuwig mysterie blijven. De zon is nogal eigenzinnig. Door die mysterieuze beslissing
werden de takken van de bomen terug vervolledigd met groene blaadjes en kleurrijke
bloesems. Bloemen rezen uit de grond en
vogeltjes begonnen zich voort te planten zoals de Heer het wilde. Ook meneer Egel werd
wakker uit zijn
slaap. Meneer
Egel hield van
slapen.
Hij
deed maanden
en maanden
aan een stuk,
de hele winter
door! Maar nu
werd meneer
Egel dus terug
wakker. Wat
een ochtendhumeur had
hij! Vermenigvuldig een normaal ochtendhumeur met een factor honderd en dan begrijp je de ernst van dit ochtendhumeur. En
meneer Egel drinkt geen koffie. Want egels
drinken geen koffie. Ze hebben namelijk
geen koffiemachine. Een tragisch verhaal.
Maar dat is voor een andere keer, lieve kinderen. Hij had er ieder jaar opnieuw last van, en
wanneer hij geen actie zou ondernemen, zou
hij slechtgehumeurd blijven tot de volgende
winterslaap. En zo kon hij geen hete egelchicks versieren. Meneer Egel kende echter
een oplossing voor dit probleem: mevrouw
Beer! Mevrouw Beer wist altijd raad!
Onderweg naar mevrouw Beer, op tram 2,
werd het geduld van meneer Egel op de proef
gesteld. Er zaten drie wenende lammetjes
achter hem en moeder Schaap deed geen
moeite om ze de mond te snoeren. ‘Het is
niet omdat jij deze ochtend twee valium met
een shotje vodka hebt gecombineerd zodat je
kon omgaan met deze mormels, dat wij niet
meer afzien’, dacht meneer Egel bij zichzelf.

Hij draaide zich om en rolde eens met zijn
ogen. Meneer Egel was nogal sassy. Daarom
was meneer Egel een sympathiek personage. Een beetje zoals Robin Hood, maar dan
minder nobel. Zijn oogrol zorgde er namelijk
voor dat moeder Schaap haar kindjes eindelijk hun kop deed houden. Dat werd geapprecieerd door iedereen op de tram. Voornamelijk mevrouw Vetstaartkatmaki die naast hem
zat. Mevrouw Vetstaartkatmaki was namelijk
ook net ontwaakt uit haar
w i n t e r s l a a p,
dus ze was
ook een beetje
humeurig. Ze
was de enige
primaat en het
enige tropische
zoogdier dat
in een winterslaap ging. Dus
ze voelde zich
wel een buitenbeentje. Ze lachte naar hem, en hij lachte
terug. Het begin van ieder goed romantisch
verhaal. In de dierenwereld werd dat echter
gezien als vunzige sodomie. De aanvaarding
van interspeciesrelaties werd de nieuwe sociale revolutie en meneer Egel en mevrouw
Vetstaartmaki waren pioniers.
Ze kwamen aan bij mevrouw Beer, smoorverliefd. Ze klopten aan, en ze hoorden mevrouw Beer kwaad de trap afstormen. “Godverdomme nu was ik net zo goed aan het
slapen!” hoorden ze haar roepen. Bij het openen van de deur bekeek ze hen eens van kop
tot teen: “Voor wadist?” Maar meneer Egel
en mevrouw Vetstaartmaki wisten niet meer
waarvoor ze gekomen waren. Liefde had hun
ochtendhumeur al opgelost. En dit, kinderen, is de reden waarom jullie later onrealistische verwachtingen zullen hebben over
relaties. Liefde lost geen ochtendhumeuren
op. Koffie lost ochtendhumeuren op. Drink
koffie. Beter dan liefde.
Einde
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CULTUURAGENDA

FILMFESTIVAL VAN DE LITERAIRE CANON
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door Laura Massa

DORIAN AND THE GRAYS

15/4-9/5, 20u, KASK Cinema

Backstay Bar 28/4, 21u

FILM U vindt Hadewijch een stoffige zaag? U hebt gelijk. Toch lukte
het de Franse regisseur Bruno Dumont om met zijn moderne verfilming een aantal prestigieuze prijzen weg te kapen. Het KASK zag wel
wat in zijn aanpak en vond het hoog tijd om de canon een beetje op
te frissen met een heus festival. En geef toe, vandaag werkt alles met
de naam ‘festival’. In een reeks van vijf Nederlandstalige literaire klassiekers bent u weer helemaal mee. Zo passeren onder andere ‘Lucifer’,
‘Karakter’, ‘De Aanslag’ en ‘Mariken van Nieumegen’ de revue. Ja, Mariken is die chick die door de duivel Moenen in de lucht gekatapulteerd
wordt en neer smakt op de straatstenen. Middeleeuws uitgaan, zo u wil.

CONCERT In het mooiste hostel van Gent kan u af en toe gratis van
concerten genieten. Dat van het wilde viertal Dorian and The Grays is
er zo eentje. In 2012 haalden ze de eerste twintig van de Humo’s Rock
Rally met hun no-nonsense indierockgejengel. Ongetwijfeld zullen
ze uw hart in vuur en vlam zetten met nummers van hun debuut-EP
‘Weekend Haze’. Tussen de nicotine en de pintjes door kan u zo nog wat
mijmeren over de jachtigheid van ons dagelijks bestaan. Tip voor wie
het niet al te breed heeft: de Backstay Bar biedt studentenkortingen aan
op vertoon van uw studentenkaart. ‘t Is maar dat u het weet.

BREHZNEV BEATS

IDOMENEO

26/04, 22u, Sioux

30/4-25/5, 19u30, OPERA Gent

FEEST Uw favoriete lijfblad geeft een feestje. En wat voor een. BrehznevBeatz neemt u mee naar het nog-niet-overgehypete Berlijn van
de jaren 80. Kom binnen als Ossie of Wessie naar gelang uw politieke
voorkeur en tear down that wall!. Van double denim, een glittersjakos
tot kitschy campboots. U mag het allemaal dragen. Bereid u voor op
een overdosis Blondie, The Smiths en Cocteau Twins. Ook meer obscure Neue Deutsche Welle zal uw deel zijn. Nonchalant doorheen uw
met kohlomrande ogen kunnen kijken is een must.
Word gerust al nieuwsgierig op onze eventpagina. Bovendien krijgt
wie voor 23u aanwezig is, een snoepketting. Ervaringsdeskundige Eva
vertelt: “Je bleef er maar op sabberen, tot het elastiekje kapot schoot.
Triest wel.”

OPERA Vlak na het einde van de Trojaanse Oorlog vonden de goden
dat er nog niet genoeg bloed vergoten was. Koning Idomeneus, doodsbang voor de toorn van het zeemonster Poseidon, moet zijn zoon Idamante opofferen. Waarom? Omdat de goden sadistisch en intellectueel
geperverteerd zijn. Adviseur Arbace – slimmerik in dit drama – adviseert om Idamante ver weg te sturen, zodat het offer niet moet doorgaan. Idamante maakt er een plezierreisje van. Dat loopt al gauw fout
af, en Idomeneus biedt zichzelf aan als offer. Op het moment dat het
zwaard door de lucht klieft, onthult het orakel dat het niet meer hoeft,
indien Idomeneus de troon afstaat aan Idamante en zijn love interest.
Mozart probeert dit nogal stroeve libretto om te buigen naar een rebels
stuk. Ontdek of de jonge Duitse regisseur David Bösch erin slaagt die
rebellie over te brengen.

www.schamper.be

TALENT UIT GENT
Schilderes Joëlle Dubois zet met haar felle
kleurgebruik en een flinke scheut humor ons
gebruik van sociale media en andere typische
menselijke (on)deugden in de verf.

door Sarah Van Meel

JOËLLE WIE?
• 25 jaar
• Freelance illustrator o.a. voor De Morgen
• Sint-Lucas beeldende vormgeving specialisatie illustratie en een master vrije kunst
• www.instagram.com/joelleduboiss en
www.joelledubois.be

Wat vond je van je opleidingen?

JOËLLE DUBOIS
TIP 1 “Reis. Snuif nieuwe sferen op. Verbreed je
horizon.”

“Ik heb een Master Vrije Kunst heb ik gedaan omdat ik benieuwd was
naar wat ik in mij had als autonoom kunstenaar. Het was geen gemakkelijke tocht: ik vond het erg moeilijk om mijn eigen stijl te vinden
en besloot me te gaan herbronnen in de Hanyang University in Seoul
(Zuid-Korea). Daar heb ik een maand keramieklessen gevolgd en dat
was mijn redding. Die reis is de aanzet geweest tot mijn huidige werk.
Er komen heel wat elementen van de Aziatische cultuur in terug, zonder dat het in se over Azië gaat. Deze elementen gemixt met felle kleuren en gevoel voor humor typeren mijn werk.

Met welke materialen werk je zoal?

“Ik werk voornamelijk met acrylverf en gouache op MDF-plaatjes.
Gouache heeft dezelfde basis als acrylverf, maar bij gouache kan je achteraf de kleur nog wat aanpassen aangezien het zich in tegenstelling tot
acrylverf niet fixeert. Verder schilder ik op hout. Dat is een dankbaar
materiaal, want je kan er makkelijk foutjes op corrigeren. Soms teken
ik op papier, maar dat is dan wanneer ik met balpen, zwarte pen, stiften
of potlood werk.”

Rond welke thema’s werk je het liefst?

“Er zitten heel wat rode draden doorheen mijn werk verweven. Vreemde culturen, sociale media, seksualiteit ... Dat alles fascineert mij
enorm. Op dit moment schilder ik rond het thema sociale media. In
Zuid-Korea merkte ik dat mensen in extreme mate met technologie
en sociale media in de weer zijn. Dat zette mij aan het denken. Door
te werken met felle kleuren en met een dosis humor, laat ik mensen
op een luchtige manier naar deze thema’s kijken. Het internet is een
eindeloos vat van inspiratie voor mij. Ik zie er hoe mensen zich — letterlijk — blootgeven op sociale media. Het lijkt wel of het internet hun
persoonlijke dagboek is. We zijn allemaal hetzelfde, we willen allemaal
gezien worden. Ik doe het ook, hé. Het is niet zo dat ik met mijn kunst
kritiek wil uiten op de maatschappij, het is eerder een weergave van hoe
ik de wereld rondom mij zie.

TIP 2 “Iedereen is als artiest geboren. Geloof in jezelf,
creativiteit manifesteert zich in alles.”

“SHAKESPEARE IS EEN
GIGANTISCHE INDUSTRIE”
JÜRGEN PIETERS HUPPELT OP HET GRAF VAN DE BARD MET BOEK
EEN INTERVIEW MET JÜRGEN PIETERS

door Elena De Bacquer
Shauni De Gussem
en Lieselot Le Comte

Geen cliché zo platgeslagen als William Shakespeares oneliner To be
or not to be, maar vier eeuwen geleden klonk het fris. Hoe zit het met
de Bard zelf? Is die nog vers of zit er een reukje aan? ‘Zijn stukken
krijg je moeilijk kapot’, weet professor Jürgen Pieters.

cultuur. Een derde reden is een zekere openheid die verscholen zit in de stukken. Er gaat
geen dringendheid uit van de auteur waardoor kunstenaars door de tijd steeds hun eigen ding kunnen doen.”

“A man can die but once”, lijkt voor Shakespeare zelf niet op te gaan. De man mag
dan sinds zaterdag exact vierhonderd
jaar onder de zoden liggen, als het van
UGent-professors Jürgen Pieters, Jo De Vos
en Laurens De Vos afhangt, dwaalt de geest
van Shakespeare nog levendig rond, als ware
hij een geest uit een van zijn eigen tragedies.
Het trio stelde vorige week gezamenlijk hun
boek voor: ‘Shakespeare. Auteur voor alle
seizoenen’, waarin zij de eeuwenoude teksten naast vijftig jaar opvoeringspraktijk in
Vlaanderen en Nederland leggen. Een zeldzame Nederlandstalige inleiding op de bard,
al zijn er ook stemmen die de actuele waarde
van Shakespeare zelf in vraag stellen.

In Shakespeariaanse teksten zijn er
tal van racistische en seksistische elementen die niet meer up-to-date zijn,
maar toch blijven we de teksten lezen
en opvoeren. Waarom is Shakespeare
vandaag de dag nog relevant?
Professor Jürgen Pieters: “Ten eerste heeft
Shakespeare grote sporen nagelaten in de Engelse taal: uitdrukkingen, frases en woorden
die we als Standaardengels beschouwen zijn
ingevoerd door de bard. Daarnaast is er een
gigantische industrie rond de man en zijn
werk dankzij de erfgoed- en uitgeverssector,
een industrie waarvan wij het gewicht ook
voelen omdat de Angelsaksische wereld nu
eenmaal grote invloed heeft op de westerse
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Heeft het ook te maken met het gegeven dat Shakespeare op een eerste
niveau zeer begrijpelijke verhalen
schreef? Het verhaal is genietbaar om
het verhaal op zich.
Pieters: “Ja, zeker. Die openheid heeft te maken met de historische banden tussen onze
tijd en die van Shakespeare. Als wij hem modern vinden, heeft dat ook te maken met het
feit dat sommige zaken die wij hedendaags
vinden in zijn tijd begonnen te spelen. Ik
denk aan opkomend kapitalisme, problemen

“Het idee dat je zou moeten stoppen met
Shakespeare op te voeren om iets nieuws
te kunnen doen vind ik een zeer eigenaardige gedachte.”
van multiculturaliteit, etc. Die openheid is
één ding, maar paradoxaal genoeg zit er ook
een grote voorspelbaarheid in. Je weet al op
voorhand hoe het stuk in elkaar zit. De uitkomst doet er ook niet zoveel toe. Het gaat
om wat ermee gedaan wordt.”

“ALL THE WORLD ‘S A STAGE, AND ALL THE MEN AND
WOMEN MERELY PLAYERS.”
Zijn er weinig sterke vrouwenrollen
in Shakespeares stukken?
Pieters: “Ik vind dat niet. Er zijn een aantal zeer sterke vrouwenrollen, bijvoorbeeld
de moeder van Richard III. Het is opnieuw

vanuit zijn eigen leven en kunnen zich niet
voorstellen dat de grote William Shakespeare
homoseksueel zou zijn. Bij toneelstukken is
dat veel minder het geval, omdat je er niet
automatisch vanuit gaat dat Hamlet William
zelf is. Het vermoeden is wel zeer sterk dat
hij in zijn eigen tijd al zeer populair was en
gezien werd als een van de grote auteurs.”

“A BOOK! A BOOK! MY
KINGDOM FOR A BOOK!”

Over het boek zelf: hoe bent u in het
project terecht gekomen?

“Er bestaat niet zoiets als
‘de Shakespearetekst’.”

afhankelijk van hoe je het speelt. De dingen
die op papier staan zijn uitnodigend voor
de acteurs om er iets mee te doen. Veel van
de vrouwenrollen zijn inderdaad clichématige invullingen, maar dat geldt ook voor
de mannenrollen. Veel van de niet-centrale
rollen zijn erg platte personages als je er niet
mee speelt.”

“THOUGH THIS BE
MADNESS, YET THERE IS
METHOD IN ‘T.”

Wanneer denkt u dat de Shakespearemania begonnen is?

Pieters: “Die is er zeker niet altijd geweest.
Het hele Shakespearetoerisme is iets van het
laatste kwart van de achttiende eeuw. De idee
dat Shakespeare een uitzonderlijk auteur is,
ontstond dan weer in de Romantiek. Het is
interessant om vast te stellen dat er een aantal
romantische coryfeeën zijn die Shakespeare
werkelijk een fantastische auteur vinden,
maar die een groot probleem hebben met zijn
sonnetten, en dan vooral de liefdessonnetten
waarvan de meerderheid gericht is aan een
man. Ze gaan ervan uit dat de dichter schrijft

Pieters: “Aanvankelijk was het project een
verjaardagscadeautje voor professor Jo De
Vos van zijn zoon, Laurens, en mij. Oorspronkelijk zouden we een speciale Shakespeare-editie van Documenta uitgeven.

“Kunstenaars kunnen er
hun eigen ding mee doen.”
Uiteindelijk hebben we er een boek van gemaakt door ons drieën. Ikzelf was aanvankelijk relatief sceptisch of de uitgeverij Lannoo
een publiek zou zijn voor ons boek. Maar
er zijn niet veel gepubliceerde boeken over
Shakespeare in het Nederlands — het laatste
overzichtswerk dateert van 1987 — dus door
de historische context te plaatsen naast de
theatervoorstellingen konden we wel degelijk
iets bijdragen. En intussen ben ik tevreden
met het resultaat.”

“BE NOT AFRAID OF GREATNESS: SOME ARE BORN
GREAT, SOME ACHIEVE
GREATNESS AND SOME
HAVE GREATNESS THRUST
UPON THEM.”

Heeft u zelf een favoriet Shakespearestuk? Wat maakt een stuk van Shakespeare voor u geslaagd?

Pieters: “In het boek is het niet aangeduid

http://www.shakescenes.ugent.be
Professor Jürgen Pieters houdt als verjaardagscadeau
voor Shakespeare ook een blog bij over de man en zijn
werk. Check it out, therez some cool shit peace out yo.

wie welke hoofdstukken geschreven heeft,
maar we hebben wel alle drie in het boek elk
onze favoriete werken kunnen bespreken,
zonder dat daar discussie over is geweest.
Een opvoering is voor mij vooral geslaagd
als ze goed geacteerd is. Acteurs moeten er
in slagen de teksten, die vaak artificieel zijn,
natuurlijk te doen klinken. Een echt goed
acteur kan dat. Mijn favoriete voorstellingen
zijn die waarin het stuk uit zijn tijd gehaald
is en naar een andere is gebracht, maar waar
toch niet te veel aan de tekst geprutst is. Zo
heb je het gevoel dat het modern is, maar het
historische er toch nog in zit. Een van mijn
favorieten is toch wel ‘The Merchant of Venice’ van Peter Sellars eind jaren 90. Het voelt
modern aan, maar het is toch nog Shakespeare. Ik heb nog niet veel slechte voorstellingen
gezien, omdat je zijn stukken naar mijn mening maar moeilijk kapot kunt krijgen.”

Paul Pourveur vindt de hele Shakespeare-industrie, waarbij dezelfde
stukken steeds opnieuw opgevoerd
worden wegens volgens hem economische redenen, helemaal niet positief.
Hij vindt dat theatermakers niet steeds
moeten teruggrijpen naar het verleden, maar moeten blijven vernieuwen.
Kunt u zich daarin vinden?
Pieters: “Ik kan hem daarin wel volgen. Het
zou niet goed zijn als er alleen maar repertoirestukken waren, maar ook niet als er
helemaal geen meer waren. Jan de Korte illustreert in zijn bewerkingen perfect dat met
repertoirestukken werken niet tegenstrijdig
hoeft te zijn met vernieuwing. Dat doet hij
geniaal. Een duidelijke reactie op de herkauwing van die stukken kan ook net zijn door
ze heel anders te bewerken. Het idee dat je
zou moeten stoppen met Shakespeare op te
voeren om iets nieuws te kunnen doen vind
ik een zeer eigenaardige gedachte, want dat
gaat uit van de gedachte dat de teksten dwingend zijn terwijl er niet zoiets is als ‘de Shakespearetekst’.”

‘Shakespeare. Auteur van alle seizoenen’
Geschreven door professors Jürgen Pieters,
Jo De Vos, Laurens De Vos
Lannoo Uitgeverij
€24,99
www.schamper.be
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GENT, 10 DAGEN LANG IN BLOEI

BLOEMFESTIVAL FLORALIËN KEERT NA 30 JAAR TERUG
NAAR HET CENTRUM VAN GENT.

door Sofie Steenhaut
en Suzanne Grootveld
foto’s door Karin Borghouts

Na 30 jaar breekt de Floraliën uit Flanders Expo en keert het bloemenfestival terug naar zijn roots: de stadskern. Tien dagen lang
kapen de Floraliën het centrum van Gent. Niet met geweld maar
met bloemen, heel veel bloemen.

Al 200 jaar worden de Floraliën georganiseerd in Gent.
Door de omvang van het festival gebeurt dit slechts om de
vijf jaar.
Er was eens 200 jaar geleden een kleine herberg genaamd
‘Au Jardin de Frascati’. Hier, aan de oevers van de Coupure, ontstond het gerenommeerde bloemenfestival Floraliën.
Het is trouwens niet verwonderlijk dat dit bloemenfestival
in Gent ontstond. Gent en
omstreken zijn al eeuwen
een belangrijke naam in de
sierteelt.

TERUG NAAR DE
ROOTS

De eerste tentoonstelling
stamt uit 1809 toen verschillende siertelers uit
Gent ongeveer 50 bloemen
en plantjes samen brachten
in de herberg ‘Au Jardin
de Frascati’. Nu, zoveel jaren later zijn de Floraliën
uitgebouwd tot een tiendaags festival met inspiratietuinen, workshops en de
nieuwste trends in sierteelt
en landbouw. Naar aanloop van het evenement
bouwde Stijn Simaeys het
STAMcafé om in Café Frascati, volledig aangekleed
in bloemencreaties, om de
oorsprong van dit bloemenfeest te eren.
Terwijl het bloemenevenement groeide, is de locatie verschillende keren gewijzigd. Hoewel de Floraliën ontstonden
in het centrum werd dit al snel te klein. Aan het begin van
de 20ste eeuw verhuisden ze naar de Floraliënhal achter
het SMAK, in het Citadelpark. Toen het festival opnieuw te
groot werd, namen ze de hele boel mee naar Flanders Expo,
waar ze de laatste 30 jaar bleven. Tot nu. De Floraliën keren
terug naar hun roots, naar de stad waar alles begonnen is.
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Dat brengt natuurlijk enkele nadelen met zich mee, vertelt
Wiske Renders, communicatieverantwoordelijke van de
Floraliën. “In een hal is het heel gemakkelijk, want alles is er
al, van geluid tot licht. In de stad moeten we overal zelf constructies bouwen, zorgen dat er overal elektriciteit is, enzovoort. We proberen ook alles zo groen mogelijk te doen.”
– Wiske Renders, Communicatieverantwoordelijke Floraliën??
De Floraliën schuiven hun
duurzame aanpak sterk
naar voren. Zij ondertekenden het Green Track-charter, een initiatief dat de
ecologische voetafdruk van
de Gentse kunstensector
wil verkleinen. Wiske wijst
erop dat de organisatie natuurlijk haar beperkingen
heeft, maar dat ze toch
waar mogelijk het festival
zo groen mogelijk houden.
“Bijvoorbeeld de grond die
we gebruiken, komt van
Vlaco. Zij bieden ons allemaal groene compost. Dat
zijn tonnen die worden
binnengebracht in de stad.
We vinden dat zeer mooi
dat dat milieuvriendelijk
kan zijn. De bussen die we
inleggen zijn bijvoorbeeld
ook hybridebussen en die
gaan ook helemaal in de
bloemen zitten. We promoten ook heel hard het openbaar vervoer. Er zijn geen parkeerplekken aan de sites zelf, de bezoekers moeten buiten
de stad parkeren en met het openbaar vervoer naar het centrum komen. Of de fiets nemen, we voorzien namelijk ook
fietsparkings voor studenten.”
Waarom dan in godsnaam terug naar de stad gaan? Het
antwoord is simpel: het geeft veel meer mogelijkheden.
Met deze editie willen de Floraliën inspelen op de nieuwste

“De Floraliën zijn nu meer een festival. Ervoor was het
meer een tentoonstelling.” – Wiske Renders,
Communicatieverantwoordelijke Floraliën

trends. “Groen is ‘in’, mensen willen zich omgeven met bloemen en planten. Zelfs in een
klein appartementje”, vertelt Wiske. “Ook is
het boeiend omdat je bloemen en planten
echt in stadslocaties gaat steken. Vroeger waren de Floraliën een vastgelegd parcours dat
je twee uur later verliet. Zo’n parcours heeft
wel prestige, maar daar stopt het. Nu heb je
bloemen op vier verschillende locaties in
Gent, buiten/binnen, aan en in gebouwen. Er
is een los parcours zodat je zelf kan kiezen
wat je eerst doet of wat je niet doet. Nu is het
meer een festival, daarvoor was het eerder
een tentoonstelling.”

FLOWER POWER

Vier locaties en vier thema’s maken samen
Floraliën 2016. De standaardroute vertrekt
aan het station, ideaal voor bezoekers die
niet in Gent wonen. Hier word je al onmiddellijk in de bloemen gegooid met het werk
van floraal artiest Stef Adriaenssens. Van-

daar loop je via de Koning Albertlaan naar
de Bijloke. Aangezien Japan gastland is van
de Floraliën, staat De Bijloke volledig in het
teken van “East meets West”. Wie geen geld
heeft om naar het land van de rijzende zon
zelf te gaan, kan hier een Japanse tuin bezoeken, bloemenkunst van grootmeesteres
Akane Teshigahara ontdekken en bekende
nationale flora bezichtigen zoals bonsais en
Ikebana (de Japanse kunst van bloemstukken
maken). Hier komen ook andere bloemen
met Aziatische roots zoals de uit China af-

“Een nieuw aspect van de
Floraliën is de focus op
kunst. Het MSK is de hub
waar kunst met
bloemen speelt.”

komstige azalea aan bod. Als afsluiter kan je
nog een koffietje drinken in Café Frascati.
Wanneer je verder wandelt langs de Coupure
kom je aan de site van de Leopoldskazerne
waar alles in het teken staat van de symbiose
tussen bomen en stad. Hier ontdek je groene
stadstrends zoals verticaal tuinieren, mobiele
tuinen en groene gevels. De Floraliën maakten een pop-up bos vol mythologische figuren om de kinderen te vermaken, maar ook
de Harry Potter-generatie zal zich hier ook
perfect thuis voelen. De volgende site is het
Sint-Pietersplein. Verleden en toekomst komen elkaar tegen door de geschiedenis van
de bloementeelt in Gent te tonen samen met
de nieuwste innovaties in standslandbouw en
microtuinieren. Op deze site bevinden zich
ook de workshops, een nieuwigheid op het
festival.
De laatste stop is het Citadelpark, vanwaar
je terug naar het station kan wandelen. Hier
gaan de bloemisten terug naar de essentie: de
www.schamper.be
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“De Floraliën schudde op het laatste
moment nog een tovertruc uit haar mouw
om de studenten te lokken:
late entry-tickets”
emotie van bloemen en planten. Een project
dat hierop inspeelt, is ‘planten met een verhaal’ in de Floraliënhal. Voor dit project lanceerden de Floraliën een oproep om bloemen
en planten in te sturen met een verhaal erachter, planten die emoties met zich meedragen. Het belang van flora in vroegere tijden,
zoals een oorlog, wordt in deze hal belicht.
Wat was het belang van bloemen in de loopgraven? Daar zullen er ook inspiratietuinen
aanwezig zijn die elk focussen op een bepaald
maatschappelijke onderwerp. Zo komt er een
tuin voor blinden en slechtzienden waarin je
een tuin kan ervaren zoals een slechtziende
dat doet.
Een nieuw aspect van Floraliën is de focus
op kunst. Het MSK is de hub waar kunst
met bloemen speelt. Daar komen een paar
projecten onder de noemer ‘Flower Power’.
Frederiek van Pamel koos kunstwerken uit
de vaste collectie van MSK als inspiratie voor
zijn moderne bloemencreaties. Ook op de
andere sites komt het kunstaspect naar voren.
Op het Sint-Pietersplein zal er bijvoorbeeld
een land art installatie van Bob Verschueren
te zien zijn in de Abdijtuin, een populaire
picknickplek bij studenten. Land art is kunst
die je gewoon in de natuur plaatst en waarbij
het kunstwerk steeds in dialoog gaat met de
natuur. Verschueren is gekend voor zijn land
art met wilgentakjes die hij gewoon in een
wei of een bos plaatst.

EN WAT MET
DE STUDENTEN?

De Floraliën bezetten gedurende tien dagen
het studentencentrum van Gent. We zullen
dus niet alleen met alle wegenwerken rekening moeten houden, maar ook met een
gigantische hoop bloemen die de weg versperren naar de les Statistiek op maandag of
jouw aperitiefje aan de Graslei. Om zelf een
kijkje te nemen op het festival zal je als student 22 euro moeten neertellen. Als je mama
wil meekomen, zal zij zelfs 35 euro moeten
betalen!
De Floraliën schudden daarom op het laatste
moment nog een tovertruc uit hun mouw:
late entry-tickets. Met een Engelse term moeten we zeker studenten aantrekken, dachten
ze bij de organisatie. Deze tickets kosten
9,5 euro. Hiermee kan je vanaf zeven uur ’s
avonds overal binnen. Late entry-tickets zijn
wel enkel beschikbaar voor de tweede week,
van maandag 25 april tot en met zondag 1
mei. In plaats van je date mee te nemen naar
de cinema, kan je haar meteen trakteren op
een romantische avondwandeling op enkele
unieke locaties in Gent die tjokvol bloemen
staan. Als ze dan nog niet met jou mee naar
huis gaat, ligt het echt wel aan jezelf.

DE BIJLOKE
Waan jezelf in Japan met azalea’s, camellia’s en bonsais.
Check de Japanse bloemenkunst met Japanse topfloriste
*Akane Teshigahara¨ en drink
een koffietje tussen de bloemen in Café Frascati.

LEOPOLDSKAZERNE
Een pop-up bos in de stad met
een mythologische beleving.
Hier vind je een doolhof uit
laurier, jouw Keltische boomhoroscoop, diertjes om te aaien, enzovoort.

SINT-PIETERSPLEIN
Ontdek de nieuwste innovaties
in de sierteelt, doe mee met
een workshop tuinieren op een
vierkante meter en wandel tussen de _land art_ in de abdijtuin. De reusachtige bloemenluchter in de Sint-Pieterskerk
zorgt voor het wauw-effect van
het festival.

FLORALIËNHAL
De Vlaamse sierteelt- en
boomkwekerijsector toont zijn
praalstukjes in de Floraliënhal.
In de Pedro De Gante Zaal
wordt de helende of verzoenende werking van bloemen
en planten in moeilijke tijden
belicht. Wat was de waarde van
bloemen en planten in de loopgraven?

MSK
Kunst en bloemen zijn een
wonderlijke combo in het Museum voor Schone Kunsten.
Weelderige florale kunstinstallaties zorgen voor de nodige
Flower Power.

INSPIRATIETUINEN
Elke inspiratietuin is gekoppeld aan een maatschappelijk
onderwerp. Zo is er een tuin
dat via bloemen en planten
vertelt hoe het is om te leven
met autisme.

www.schamper.be
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MUZIEK
door Brecht Vissers

Supergroepen zoals The Last Shadow Puppets hebben het knap lastig. Hun prestatiedruk en verwachtingen liggen namelijk torenhoog vergeleken met de eerste de beste
debutant. Bovendien hebben Miles Kane
en Alex Turner zich al eens bewezen in supergroepverband, met hun debuut ‘The Age
Of The Understatement’ dat hoge toppen
scheerde bij het grote publiek. Acht jaar later, met ‘Everything You’ve Come To Expect’
— snap je ’m? — waagt het duo zich nog
eens aan het met spring reverb doordrenkte sixtiesgeluid dat we van hen begonnen te
— euh — verwachten. In vergelijking met
het debuutalbum zijn Last Shadow Puppets
nu uit hun ruwe bolster gekropen om af en
toe terughoudender, schattiger en afgelikter
te klinken. Dan moet het imago natuurlijk
compenseren. En dat speels-arrogante toontje opzetten doen Kane en Turner maar al te
graag. Al mag er nog geroepen worden, zoals
in het voorlopertje van het album ‘Bad Ha-

44

www.schamper.be

bits’, dat bovendien het meeste hitpotentieel
in the long run voorschotelt.
Verder gaan de nummers vaak ten onder aan
de gimmick. Zo beschrijven de nummers
vaak effectief de James Bond-thema’s, wat
nogal dubbelop klinkt in combinatie met de
dramatische viool-gitaar-combo dat vaak
met de filmsoundtracks ervan wordt geassocieerd. Dat in contrast met ‘The Age Of
The Understatement’, dat subtieler omging
met die logische link, en vaak ook gewone
rockthema’s aanbracht (liefde, seks, drugs,
nostalgie, agressie, arrogantie etc.)
Catchy popsongs levert ‘Everything You’ve Come To Expect’ evenmin op. Gewoon.
Alles wat we verwacht hadden eigenlijk. En
misschien iets minder. Na acht jaar is dat
misschien een beetje jammer. Al chance dat
de hypemachine wel draait. Want de hoeveelheid geld die achter zo’n release zit, staat
evengoed in voor zijn hitpotentieel.

FILM
Met een grote dosis scepsis begaf ik mij onlangs naar de cinema. Het doel: ‘The Jungle
Book’. Als lid van het selecte groepje voor wie
de originele klassieker van Disney vreemd is,
was de angst om 105 minuten naar een flauw
afkooksel van een oude kinderfilm te kijken,
zonder terug te kunnen vallen op nostalgische gevoelens, aanzienlijk. Gelukkig bleek
die vrees grotendeels ongegrond.
Het welgekende verhaal van Mowgli, die opgevoed wordt door wolven in de jungle, maar
door de tijger Shere Khan gedwongen wordt
deze te verlaten, is omgetoverd tot een adembenemend schouwspel, waarin dansende en
Engels sprekende dieren merkwaardig genoeg heel natuurlijk overkomen. De verbluffende kwaliteit van de computergeanimeerde
dieren en landschappen overtreft zowat elke

door Emiel De Spiegeleer

andere film. Bovendien maakt die CGI het
nogal zwakke verhaal en het nog zwakkere
einde bijna goed.
Neel Sethi heeft met Mowgli zijn eerste grote
rol binnen. De nieuwbakken acteur had de
moeilijke taak om, ondanks het voortdurend
acteren tussen de green-screens, toch op een
realistische manier de vele acties en emoties
weer te geven. Zeggen dat hij daar helemaal
in geslaagd is, zou overdreven zijn, maar het
is een verdienstelijke poging. Naast Mowgli
zijn ook Baloo de beer (Bill Murray) en King
Louie (Christopher Walken) zeker het vermelden waard. Op het moment dat de film
zichzelf iets te serieus begint te nemen, komt
Baloo daar gelukkig een stokje voor steken.
Met zijn guitige snoet, zorgeloze levensstijl
en The Bare Necessities maakt hij het geheel

meteen een stuk aangenamer. King Louie,
een reusachtige mensaap, valt als slechterik
zeker te smaken. Alleen jammer is dat zijn
uitvoering van I Wanna Be Like You helemaal
niet bij zijn karakter past, wat hem noch het
lied ten goede komt.
Een tip voor op het einde: blijf gerust even
zitten, het is de moeite waard. .

FILM
door Shauni De Gussem

‘A Bigger Splash’ begint met het beeld van
de naakte billen van zowel rockster Marianne Lane (Tilda Swinton) als filmmaker Paul
(Mathias ‘kiekebeentjes’ Schoenaerts) aan
een zwembad op vakantie en een luie seksscène tussen de twee. De toon van de film
is meteen gezet. Hun idylle wordt verstoord
door de komst van Mariannes ex, Harry
(Ralph Fiennes) die zijn net ontdekte dochter (Dakota Johnson) meebrengt. Regisseur
Luca Guadagnino laat net als in ‘La Piscine’,
het origineel uit 1969 door Jacques Deray,
het viertal dicht op elkaar samenhokken in
een vakantiehuisje. Al snel wordt duidelijk
dat een lange geschiedenis zwaar tussen de
personages in hangt en in de plakkende Italiaanse hitte komen alle onderhuidse spanningen tot een kookpunt. Veel verhaal zit
er echter niet in en de film moet het vooral
hebben van de broeierigheid, de manipulatie
en de chemie tussen de personages. De flashbacks naar de backstory voelen uitleggerig

aan, net zoals de knikjes naar incest lijken
te zijn toegevoegd om edgy te wezen. Niet te
negeren valt de prestatie van Fiennes, die de
pannen van het dak speelt als extravagante
manipulerende muziekproducer en onbeschaamd in zijn blootje slungelige danspasjes tot performance art katapulteert. Swinton
speelt zonder moeite op hetzelfde niveau en
dat zonder woorden, want na een stemoperatie mag haar personage niet spreken. Helaas kan niet hetzelfde gezegd worden van de
twee anderen: daar waar Johnson de hele film
lang overacteert, is Schoenaerts aanvankelijk
geloofwaardig, maar naar het einde toe raakt
ook hij aan zijn plafond. Hoe dan ook, als
‘A Bigger Splash’ ergens goed in is, is het de
broeierige warmte in golven van het scherm
laten komen en de toeschouwers puffend in
hun stoel te houden en hen te laten verlangen
naar een cocktail. Een ‘Sex on the beach’ lijkt
ons wel gepast.
www.schamper.be
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DE LIEGENDE REPORTER
door Axl Janssens

PRIMEUR: ONDERWIJSEVALUATIES INGEVULD
Oproepmails voor onderwijsevaluaties dienen genegeerd te worden.
Jarenlang werkte dat systeem uitstekend. Tot onlangs het onmogelijke
gebeurde: een aantal studenten vulde de evaluaties effectief in.
16 april 2016. Het leek een doodgewone dag
te worden voor Dr. Vosch, professor aan de
faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen en beheerder van de studentenevaluatie-app van de faculteit. Hij
stond op, naar we vernomen een dagelijkse
gewoonte, en checkte meteen zijn “zakelijke
mails” (uitnodigingen tot autoritaire pseudo-intellectuele wauwelgelegenheden, niet
van lichte erotische inmenging gespeende
smeekbeden door studentes, pure insidernerdiness van collega’s en voorstellen tot penisverlengingen) Maar volgens zijn echtgenote kreeg hij toen een paniekaanval bij het
lezen van de mail die alles zou veranderen:
“CRITICAL ERROR: 30% THRESHOLD
OF EDUCATIONAL EVALUATION REACHED”. Wat zou een gerenommeerd psycholoog daaruit kunnen opmaken? Dat de
mythes over het huiveringwekkende concept
‘betrokkenheid van studenten’ dan toch geen
fictie waren? Dat er misschien zelfs studenten bestonden die liever een kwartiertje
schoolmails verwerken dan een halve dag Facebook te exploreren, wiskundig inzicht aan
te scherpen in Candy Crush Saga of zich te
verdiepen in de seksuologie door middel van
expliciet online videomateriaal?

HET ANTWOORD

Volgens zijn echtgenote, tussen haakjes trouwens ook een gerenommeerd psychologe,
heeft hij het sindsdien op een zuipen gezet.
Maar in plaats van seksistisch te man-bashen
en naar haar psychologische verklaringen te
luisteren, gaven deze kritische journalisten
Vosch toch een kans en vroegen hem om een
reactie, die we ook kregen: “Die evaluw-eh,
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whhaja t’es eh ma – eh wuk ja die (boert)
stu-studentnnn è ja z’èn die evaluwaammmhoehuhh”. Misschien had ze toch gelijk.

DE PSYCHO’S

We namen dan maar poolshoogte bij de studenten psychologie zelf. Blijkbaar is er een
nieuwe visie op de evaluaties in opmars,
namelijk dat ze “nuttig zijn”. Elise getuigt:
“Ja zo kost ge echt eens laten zien dat ze ons
echt wel iets bijleren hè. Bijvoorbeeld over
die – eh – ja, dat fenomeen van die – ja, die
theorieën daar allemaal met die … eh, ja die
dinges van in die jaartallen en … ja en zo. Dat
vond ik echt wel eh … (zoekt tiental seconden naar gepaste woord) ja.” Volgens Pieter
Saelens waren ze dan weer handig om “mijn

“Hij heeft het sindsdien op een
zuipen gezet.”
internetverbinding en browser en al te testen
want ’t is hier altijd wat”. Anastasia Zdiraknova meldde dan weer dat “my Dutch not
so good so I were not so sure what it were
about – it was about sports, right? (vertwijfelde blik) No eh, about, school security or
something? (Aarzeling in stem) No eh, about
eh rating teacher, eh teacher sex? No eh I
didn’t say eh, I didn’t, never mind.” Tenslotte
beschouwde Natasha Buyle ze als een ideale
kans om “eindelijk eens die klootzakken goed
te beledigen IN HUNNE FACE! Mij buizen
op alles, he? Hier zie, motherfuckers!” Er
bloeit dus wel degelijk iets moois uit de studentenevaluaties.

strip door Bos Goderis
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