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In de zak gezet

Hoofdredacteur Brecht Vissers
“Straight A students, where are you now in
life?”, is niet de titel van het album van een
punkband. Het was een vraag die werd gesteld aan de leden van de sociale netwerksite,
reddit, op het begin van ons academiejaar.
De antwoorden op deze vraag, varieerden
van grappig naar vaag naar ronduit interessant. Want wie een tien haalt op eender welke
school, belandt toch sowieso ergens wondermooi, zoals in de media (bah), of de politiek.
Of als beheerder van een réseau électrique,
baas van een chocoladefabriek, of klassiek
componist, want fuck it, waarom niet? En
sommigen geraken daar, echt waar: software
designers, onderzoekers, noem maar op.
Maar helemaal bovenaan, helemaal voorop
staat de ‘teleurstelling’, de ultieme job, de
burn-out op twee.
Ah, en dan nu het onvermijdelijke relaas:
komaan universiteit, pak dit zus of zo aan,
zodat Jantje en Mieke blij door het leven
zullen gaan. Want op zich doen ze dat wel,
zoals die ene tuttebel van de KULeuven zei
op een debatavond over doctoraatstudies:
“Als die mensen met depressieve gevoelens
kampen, dan is een doctoraat misschien niets
voor hen.” Et voilà, ziedaar het beleid van een
universiteit op wereldniveau. De universiteit
van de productiviteit, die zoveel mogelijk
studenten eruit schijt die niet klaar zijn voor
de markt, en daar boos om zijn, hoewel die
unief daar niets aan kan doen. Ze hebben er
namelijk zelf voor gekozen en het marktpo-

tentieel van elk diploma is zo goed als bekend. Jullie hebben dit allemaal al gehoord.
Soit, zand erover, misschien zijn we allemaal
eventjes vergeten dat we het zelf moeten
doen, naast die studie. En misschien speelt
de unief daar iets te hard op in door sociale skills te gaan onderwijzen door een resem
aan groepswerken, waarin je eigenlijk gewoon het boekje volgt in de plaats van kennis. Misschien is het tijd om te schrijven waar
het op neerkomt: neem verantwoordelijkheid
op. Start je bedrijf, schrijf dikke zever, wauwel jezelf binnen op een vrijwillige stage bij
de VRT, studeer maar af en toe, boetseer in
je vrije tijd opgestoken middenvingers uit het
snot dat je verzamelde uit zakdoeken die je
gebruikte tijdens dat laatste weenweekje met
liefdesverdriet, maar wees er trots op, zelfs als
het mislukt. En misschien is dat al genoeg geschreven. “Don’t feel guilty if you don’t know
what you want to do with your life.”, uit het
liedje Everybody’s Free van Baz Luhrmann,
bijvoorbeeld. En dan zijn we nog niet aan
Mount Eerie: “We are the ones. We have to
do it. No more parents. No more gods. Taking
responsibility. Living in the world on our own.
There’s no punishment—only knowing what
to do, no excuses.” Wat een onzin. Neem alles
hier beschreven, en vergeet het weer. Want
dingen die waar lijken, vergeet je beter. Zoek
zelf een waarheid. Of niet. Hier ga je ze alleszins niet lezen.
.
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KORT
HET LEVEN ZOALS HET IS:
DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGER
Deze koene ridder strijdt voor het behoud van
de studentikoziteit, kortom het brassen, brallen
en nachtrust vergallen. Hij faciliteert uw zorgeloos wegdromen in een van de ruime, rustige
en comfortabele studentenflats, uw verlekkeren
aan een van de vele culinaire geneugten die De
Brug te bieden heeft of
hij geeft u gewoonweg
de kans om op uw eerste
dag uw vers aangekochte
boeken en waardigheid
te verliezen op de Student Kick-Off.
Maar wie zijn deze helden, wat doen ze en wat
drijft hen? Een unieke blik in het leven van de
stuver.
Politiek correct als onze vriend is, maakt hij meteen werk van zijn missie door zijn oor eens te
luister leggen bij een van de minderheidsgroepen die onze alma mater rijk is: de wiskundigen.
Op de Lezing Wiskunde en Filosofie (PRIME,
9 mei) probeert hij dan ook vergeefs contacten
aan te knopen met deze moeilijk te bereiken
doelgroep. De wiskundigen gunnen hem echter geen blik waardig en doen zijn betoog over
“contact met de andere sekse, sociale interactie
en menselijke warmte” af als “onbeduidend,
tijdverspillend en triviaal”. Wanneer vervolgens
de eminente Jean-Paul Van Bendegem verder
van wal steekt met zijn exposé over het verband
tussen de Platoonse ideeënleer en verdere ontologische statussen, wordt het onze vertegen-

woordiger te veel en verlaat hij onverwijld en
verdwaasd de zaal.
Na deze minder geslaagde passage houdt de belangeloze enthousiast zich voor het “schoenmaker blijf bij je leest”-principe te huldigen en hij
rept zich naar de lezing over het Autonomiebeginsel (LVSV, 11 mei).
Daar aangekomen aanhoort hij instemmend de
ultraliberalen fulmineren tegen “het socialistische kiesvee, de paternalistische overheid en het
verstikkende, bureaucratische apparaat en de
bijhorende bekrompen ambtenarengeest” die
niet zouden openstaan voor een “vernieuwende,
innovatieve en disruptieve cultuurshock”.
Na dat verkwikkende onderhoud met zijn zielsverwanten besluit hij dan ook het Kramersplein
over te steken en zijn nieuw verworven kennis
die avond nog te beproeven op de Vraag en aanbod (VEK, 11 mei).
In zijn verdere pogingen om een vaste kiesbasis
uit te bouwen, besluit hij tot slot ook een bezoekje te brengen aan een van de kwelduivels
van onze alma mater, en eveneens zijn verzuurde maagwand te balsemen. Het nuttige aan het
aangename koppelen, zeg maar, op de Chocolade Avond (Home Fabiola, 12 mei).
Tevreden monstert hij zijn reeds knellende
broeksknopen en mijmert hij over zijn nakende
herverkiezing.

door Kasper Van Parys

cartoon door Nathan Bultinck
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ON THE ORIGIN OF

- Wijngaard Sint-Pietersabdij Wijn is fijn. Maar wat pas echt cool is, is je eigen wijn verbouwen.
De monniken van de Gentse Sint-Pietersabdij wisten dat al zo’n
twaalf eeuwen geleden. Voor de hipsters onder u:
spits de oren, want in de middeleeuwen was het bezit van een wijngaard een heuse mode.

Wie vandaag in de tuin van de Sint-Pietersabdij vertoeft, kan niet om de wijngaard
heen, die menigeen onder ons het water in
de mond doet lopen. Maar in de middeleeuwen strekte die wijngaard zich veel verder uit,
van aan het Sint-Pietersplein tot aan de Brug.
Aan het woord: professor Economische Geschiedenis Erik Thoen, die zelf ook wel eens
een glaasje rood kan smaken.

“Het was mode bij de rijke bevolkingsgroepen om zelf wijn te maken”, aldus Thoen. Dat
verklaart al snel de grote hoeveelheid wijngaarden in het noordwesten van het middeleeuwse Europa. “De Sint-Pietersabdij was
een van de belangrijkste abdijen van Vlaanderen. Vandaar dat ook zij hun eigen wijn
wilden om bij speciale gelegenheden mee te
pronken”. Maar of de wijn van goede kwali-

“HET WAS IN DE MODE
OM JE EIGEN WIJNGAARD
TE HEBBEN”

In de zevende eeuw stichten enkele noeste vromelingen de oude Sint-Pietersabdij
gelegen op en vlakbij het huidige Sint-Pietersplein. “We vermoeden dat er al vrij snel
nadien, wellicht begin negende eeuw, een
wijngaard is aangelegd”, vertelt Thoen, “maar
het eerste document waarin de wijngaard
vermeld wordt, is een oorkonde uit 941”. Het
document gaat uit van de toenmalige Graaf
van Vlaanderen, Arnulf I, die als weldaad de
Sint-Pietersabdij liet heropbouwen en terug
schonk aan de monniken. Zij waren omwille
van onrustige tijden enkele decennia voordien de abdij ontvlucht. De oorkonde getuigt
hoe de graaf ook de wijngaarden terug had
laten aanleggen: Graaf Arnulf geeft “uineam
quam secus monasterium restruxi et terram
que ibi adiacet usque ad portum” (of voor diegenen van wie het mondje Latijn geleerd in
het middelbaar of van politicus BDW. tekort
schiet: “de wijngaard die ik bij de abdij heb
aangelegd en de grond die eraan grenst tot
aan de portus” (de portus is de oude stadsnederzetting)).
Maar waarom kozen de monniken voor wijn?

teit was, daar heeft Thoen zo zijn twijfels bij.
“De literatuur die er over bestaat, leert dat die
wijn maar eens om de zoveel jaar echt drinkbaar was; maar goed, wijn kan je bewaren”,
lacht Thoen. Er zijn ook enkele klimatologen die het bestaan van de wijngaarden in
onze streken toewijzen aan de zogenaamde
Medieval Warm Period, een tijdelijke warme
periode in de middeleeuwen die haar hoogtepunt bereikte tussen 950 en 1200. “Maar
die verschillen in temperatuur waren waarschijnlijk zo gering – sommigen zeggen zelfs
dat ze er helemaal niet zijn geweest – dat het
moeilijk is om dat voor waar aan te nemen”.

door Esther Beeckaert

WIE ZOEKT DIE VINDT ...
WIJNGAARDEN!

In de loop van de vroegmoderne tijd, voor
de Franse Revolutie, verdween de wijngaard
stukje bij beetje en de precieze plaats en
grootte blijven tot op de dag van vandaag
een mysterie, maar door ijverig historisch
onderzoek vallen de puzzelstukken op hun
plaats. “De oorkonde zegt dat de wijngaard
gelegen was bij de gebouwen van de oude abdij, maar waar dat precies is, weten we niet
honderd procent zeker”. Volgens Thoen kan
de plaats wel bij benadering afgeleid worden
uit administratieve documenten van de abdij
die dateren uit de latere middeleeuwen. Hierin vinden we duidelijk verwijzingen naar de
wijngaard die zich moet hebben uitgestrekt
langs kleine steegjes zoals de Wildensteeg
en de Eiermanssteeg, die van de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Schelde liepen en waar
de huidige Hoveniersberg een restant van is.
“De wijngaard was in de volle middeleeuwen
heel wat groter dan nu en moet zich uitgestrekt hebben op de helling naar de Schelde
vanaf de gebouwen van de oude Sint-Pietersabdij tot achter de Brug. We zouden hem
dus moeten hebben kunnen zien liggen vanaf mijn bureau in het Ufo”, fantaseert Thoen
luidop. “In 1975 heeft de Stad Gent dus maar
een klein stukje heraangelegd van de middeleeuwse wijngaard.”
En voor wie nog een hobby zoekt en geïnspireerd is door de middeleeuwse Gentse monniken, grijp je kans, want de kunst van het
wijn verbouwen is aan een ware revival bezig
in onze contreien!

www.schamper.be
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RAAD DER KLAGENDE
STUDENTEN?
DOOR LAURA MASSA,
LAETITIA MOUTON EN ARTHUR JOOS
FOTO DOOR ARTHUR JOOS

De rechters van de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen luiden de
alarmbel. Ze zouden overspoeld worden met dossiers. Zijn studenten
dan echt zo’n neuters geworden? “Je moet die cijfers heel sterk relativeren: qua beroepen hadden we afgelopen academiejaar een status quo
aan de Universiteit Gent”, licht professor Sabien Lust toe.

Sabien Lust doceert aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en zetelt in de interne beroepscommissie van de UGent. Ze ergerde zich
aan de onheilspellende krantenartikels over
het steeds stijgende aantal studenten dat beroep aantekent tegen studievoortgangsbeslissingen. “In het academiejaar 2014-2015
werden er honderdveertig interne beroepen
ingesteld bij de UGent, maar slechts twintig
mensen stapten uiteindelijk naar de Raad
voor Studievoortgangsbetwistingen. Dat zijn
er ongeveer evenveel als het jaar voordien.”

”Er is een voorinstantie
nodig die verzoekschriften
nakijkt op kans op slagen”
— Koen Maenhout
LEEUWENDEEL LEERKREDIET
Wanneer we haar vragen waar die berichten
dan vandaan komen, wijst Lust vooral op de
toevloed aan zaken waarin leerkrediet wordt
teruggevorderd. Lust: “Studenten kunnen bij
de Raad immers niet alleen terecht om hun
resultaten aan te vechten, maar ook om ECTS
credits terug te vorderen. Wanneer je bijvoorbeeld wegens overmacht te weinig studiepunten hebt om je opnieuw in te schrijven,
kan je proberen je leerkrediet terug te krijgen. Het leeuwendeel van de zaken waarover
de Raad zich in 2015 moest uitspreken, had
hierop betrekking. De stijging heeft dan ook
vooral met zo’n soort zaken te maken. Dergelijke kwesties zouden eigenlijk beter op
het niveau van de administratie worden opgelost. Ook de integratie van bepaalde hogeschoolopleidingen in de universiteit zorgde
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in 2014 voor een lichte stijging van het aantal
procedures. In hogeschoolopleidingen zijn
er vaak verplichte stages. De stagebeoordelingen vormen meer dan eens voorwerp van
discussie. Daarnaast is de drempel om een
beroep in te stellen een pak lager geworden.
Vroeger moesten studenten naar de Raad van
State of de rechtbank van eerste aanleg stappen en daar worden hele strikte termijnen
gehanteerd. Bij de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen verloopt dat allemaal een
pak soepeler.”
Koen Maenhout, advocaat onderwijsrecht,
treedt de professor daarin bij: “Die laagdrempeligheid heeft er inderdaad toe geleid
dat veel meer studenten de weg vinden naar
de Raad. De enige vereiste is dat je een ondertekend verzoekschrift binnen de correcte
termijn verstuurt. Vroeger moest je alleen
al daarvoor zo’n 175 euro neertellen (bij de
Raad van State, red.). Ik ben zeker voorstander van zo’n democratisering, maar er zijn

”Slechts 20 mensen stapten
naar de Raad”
— Sabien Lust

natuurlijk ook nadelen aan verbonden. Enkele jaren geleden werden advocaten binnen
de 14 dagen na het indienen van een verzoekschrift opgeroepen om te pleiten. Een
tweetal dagen nadien was er al een beslissing.
Tegenwoordig loopt dat al snel op tot twee à
drie maanden. Sommige nuttige maar urgente dossiers dreigen zo tussen de mazen van
het net te glippen. Vaak valt er dan pas een
beslissing wanneer die eigenlijk te laat komt
voor de student. Op die manier zijn studenten zichzelf en hun collega’s de das aan het
omdoen.”

“Als de student gelijk heeft,
krijgt hij zeker gelijk” —
Nathalie Depoorter
NEUTERS GONNA NEUT

Wanneer we Maenhout een recent onderzoek voorleggen uit Knack waaruit blijkt dat
de meerderheid van de studenten zonder advocaat een procedure bij de Raad start, raakt
hij op dreef.
“Op zich is het een goede zaak dat studenten
mondiger zijn geworden en in hun eentje bij
de Raad durven aankloppen. Al vervulden
advocaten tot voor kort wel een soort filterfunctie om belachelijke zaken te weren. De
meerderheid van mijn collega’s zal zeker geen
procedure starten wanneer ze op voorhand
weet dat de zaak geen enkele kans op slagen
heeft. Studenten zien de Raad soms echter
als een tweede of derde kans, terwijl de Raad
maar een marginale toetsingsbevoegdheid
heeft. Enkel wanneer in een dossier kennelijk

Ongunstige studievoortgangsbeslissing. Je bent
boos.

NEEN

JA

Je stuurt de hele zomer snapchats van je
welverdiende vakantie. Een aanzienlijk
aandeel van je vrienden reageert na de
examenperiode niet meer
op je berichten.

Je stuurt binnen de vijf dagen
na de beslissing, meestal de
datum van de proclamatie, een
aangetekende brulbrief naar
de rector, alsook een mailtje
naar ombuds@UGent.be

JA

Je behoort tot de lucky
80% die van de Interne
Beroepscommissie ongelijk krijgt. Ze durven nogal, die pipo’s. Hier laat
je het niet bij.

JA
Je stuurt binnen de 5 dagen na de ontvangst
van de beslissing van de Interne Beroepscommissie een aangetekende brief naar de
Raad voor Studievoortgangsbetwistingen. Je
vermeldt je naam, voornaam, woonplaats,
e-mailadres, de naam van de onderwijsinstelling waar je ingeschreven bent en een feitelijke beschrijving van de situatie. Vergeet
ook niet een kopietje hiervan naar de rector
te sturen. Wees creatief. Anne heeft naast
een groot hart een hele grote brievenbus.

onredelijk is geoordeeld, zal de Raad de student immers gelijk geven. Ik ben zeker geen
pleitbezorger om de financiële drempel te
verhogen, maar misschien moet de overheid
een soort van voor-instantie voorzien die nakijkt of bepaalde verzoekschriften ooit kans
op slagen hebben.”
Advocaat Jeroen Thieren sluit zich hier ook
bij aan: “Wanneer ik weet dat naar de Raad
stappen verloren moeite is, begin ik er zeker
niet aan.”
Ook Lust vindt sommige zaken echt tijdverlies: “Als je alle zaken die de Raad moet behandelen bekijkt, is een substantieel deel van
die dossiers echt wel bij de haren gegrepen.
Ik weet natuurlijk niet precies hoe het er aan
andere universiteiten aan toegaat, maar aan
onze universiteit is de interne beroepsprocedure echt wel goed. Omdat onze beroepsprocedure zo goed werkt, stappen niet veel
studenten uiteindelijk naar de Raad.”
U vraagt zich natuurlijk af of er zo veel studenten gelijk krijgen bij een intern beroep,
als er, in vergelijking met andere universitei-

ten, zo weinig naar de Raad gaan.
Nathalie Depoorter van de ombudsdienst
brengt raad. “Een vijfde van de studenten die
een interne beroepsprocedure start, krijgt
wel degelijk gelijk: het gaat toch om zo’n 20%
van de zaken die ons bereikt. Veelal hebben
die te maken met te laat ingediende thesissen. De UGent wil die masterstudenten vlak
voor de eindmeet dan ook niet onnodig tegenhouden.” Die interne beroepscommissie
wordt voorgezeten door de vicerector, de
academisch beheerder en vier professoren.
Professor Lust treedt op als juridisch adviseur, Nathalie Depoorter en Luc Van de Poele
als institutionele ombudspersonen.

NIET CONTENT MET EEN 17
In een artikel van De Standaard werd de
Raad — smalend of onwetend — de ‘Raad
voor Klagende Studenten’ genoemd. Wanneer we bij Lust en Maenhout polsen of het
beeld klopt, spreken ze dit beiden met klem
tegen. Maenhout: “Ik heb al veel zaken meegemaakt waarin er bij de beoordeling van

eindwerken, bachelorproeven en stages — als
ik het zo zacht mag uitdrukken— sprake is
van een subjectieve component. Die subjectieve component wordt dikwijls gepercipieerd als een afrekening met de student
in kwestie. Het gaat dan vaak meer over de
attitude dan over de inhoud.” Thieren treedt
dit bij: “Zo’n subjectieve component zien we
terug in verschillende dossiers. Ik ga niet zeggen dat het de algemene regel is, maar dat zijn
spijtige zaken.”
“We hebben wel iemand gehad die klaagde
over een 17, en die heeft gelijk gehaald”, horen
we bij de ombudsdienst. Lust relativeert: “Dat
klinkt misschien overdreven, maar in een
richting zoals Geneeskunde maakt die graad
wel degelijk uit voor specialisaties. Vanuit het
standpunt van de studenten kan ik dat wel
verstaan, maar naar mijn ervaring wordt die
graad vaak overschat. Als je gaat solliciteren,
is je ranking bijvoorbeeld belangrijker. Daarnaast tellen de vakken die je gekozen hebt, en
of je de richting in de daarvoor voorziene tijd
hebt volbracht.”

MARTHE

www.schamper.be
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OEFENING VOOR
RECHTENSTUDENTEN

Wanneer we haar vragen van welke faculteit
de meeste dossiers dan wel afkomstig zijn,
grinnikt ze. Lust: “De faculteit Rechtsgeleerdheid is meestal zeer goed vertegenwoordigd (lacht), hoewel het de laatste tijd meevalt. Zo’n beroepsprocedure is natuurlijk een
goede oefening voor de rechtenstudenten.
Ook de studenten van de Psychologie en de
Pedagogische wetenschappen starten de laatste tijd vaker een interne beroepsprocedure.
Voor de rest ligt dat eigenlijk heel verspreid.”
Heeft zo’n intern beroep dan eigenlijk ook
repercussies voor bijvoorbeeld de docent van
het vak of de stagebegeleider?
Lust: “Als er keer op keer problemen blijken
te zijn met een vak, houden we de evaluaties
van de docent zeker nauwlettend in het oog.
Vorig jaar was er bijvoorbeeld een vak waarvoor heel veel studenten gebuisd waren. Na
een intern beroep hebben ze bijna allemaal
gelijk gekregen. Vandaar dat we — volgens
mij — in vergelijking met andere universiteiten weinig beroepen bij de Raad krijgen. Ongeveer de helft van de twintig beroepen die
uiteindelijk werden ingesteld, betreffen weigeringsbeslissingen. Dat zijn meestal mensen
die al zo lang sukkelen dat ze niet meer mogen inschrijven.”

SABIEN LUST

Je kan je niet langer
inschrijven en je wil je
zuurverdiende Vlaamsche studiepunten terug.
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NEEN

JA

Stop met lezen. Zoek een hobby.
Schamper zoekt nog mensen, naar
‘t schijnt.

Je krijgt jouw studiepunten niet terug van de ombudsdienst. De fuckers.

JA
Je neemt contact op met
de ombudsdienst via
mail, brief, postduif of
gele briefkaart.

Je stuurt een aangetekende brief
naar de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen. Je vermeldt je
persoonlijke gegevens, de hoeveelheid studiepunten die je wil
terugvorderen en een beschrijving
van de overmachtsituatie waardoor
je de credits kwijtgeraakte.

SUIKERS AAN DE UGENT
Het aantal frisdranken in de automaten van de Alma’s aan de KU
Leuven wordt fors teruggedrongen. Maar wat doet onze eigen universiteit eigenlijk om gezondere alternatieven te promoten?

Nu het ons overal om de oren vliegt dat gezond eten belangrijk is en te veel suiker slechte gevolgen voor je heeft, vond
ook de KU Leuven het belangrijk om hierin mee te stappen.
Een artikel dat half april verscheen in De Standaard, wist
dan ook te vertellen dat de frisdranken in de automaten van
de Alma’s sterk zullen verminderen en de gezonde alternatieven hun opkomst zullen maken. Hoe een sinaasappel
smaakt nadat hij uit een automaat naar beneden viel, weet
ik niet, maar het idee zit wel goed. Langs de kant van de
UGent bleef het stil, dus besloten we om hen te contacteren
en te kijken wat er aan
onze universiteit gedaan wordt in de strijd
rond minder suikers.

VETTAKS

Vera Putteman, Afdelingshoofd van de
Maaltijdvoorzieningen,
wist te vertellen dat
ook de UGent al bezig
is om het aanbod gezonder te maken. Zo
wordt gezonde voeding
zoals soep en fruit extra gesubsidieerd. Van
de vettaks, die je met
je slechte gewoonten confronteert op je ticket, heb je vast
al gehoord, en vermoedelijk begon je net als ik te fronsen
toen die muffin plots 1 euro kostte. Want suikerrijke desserts worden niet gesubsidieerd en krijgen zelfs een hoger
tarief, in de hoop dat je twee keer nadenkt vooraleer je dat
lekkere dessertje kiest. Maar waarom verdwijnen de suikers
niet helemaal?
“Natuurlijk kan je de frisdranken volledig bannen, maar
dan steken de studenten gewoon de straat over en kopen ze

“De uiteindelijke keuze voor type
drank of snack ligt bij de klant”
– Vera Putteman, Afdelingshoofd
Maaltijdvoorzieningen

door Silke De Praitere

hun drankje ergens anders”, zegt mevrouw Putteman. “De
student is volwassen genoeg om zelf te beslissen wat hij
koopt en daarin kan de UGent enkel blijven informeren.”
Bovendien is het aandeel frisdrank in de automaten reeds
aan de lage kant. Bij de automaten voor koude dranken
hebben we er die enkel water aanbieden en daarnaast gemengde automaten. Ook die laatste automaten bieden alsnog voor bijna de helft water aan. Het overige deel bestaat
voor de helft uit light- of zeroproducten en de laatste 30%
zijn de uiteindelijke frisdranken waar iedereen in een onbewaakt moment naar
grijpt.

SNACK
COLORIMETER

Ook de snacks worden
al lange tijd aangepakt
naar het concept van
de Snack Colorimeter.
De naam zegt het al,
maar voor degenen onder ons zonder Engelse
kennis: de colorimeter
is een kleurenmethode die de aangeboden
snacks in drie groepen
verdeelt. De groene
groep bestaat uit snacks die minder dan 150 kcal bevatten,
de rode groep bevat snacks met meer 250 kcal en de oranje
groep valt daartussen. We weten allemaal dat groen goed is
en rood slecht, dus meer uitleg hoeft vast niet. Hier voegt
mevrouw Putteman nog aan toe dat de UGent actief op
zoek is naar gezonde automaten met fruit of melk- en yoghurtproducten. Tot op vandaag werd echter geen leverancier gevonden die dat in concessieopdracht kan aanbieden.
Het was om aan de vraag van de student tegemoet te komen, dat de automaten er in de eerste plaats kwamen. Dus
enkel als we met z’n allen besluiten frisdrank volledig af te
zweren, zullen de automaten ook effectief kunnen verdwijnen. Maar omdat er altijd wel spelbrekers zijn die met een
blikje Cola door het leven willen gaan, duurt dat wellicht
nog een tijdje. Tot dan moet je vertrouwen op je eigen karakter om niet ‘per ongeluk’ een blikje frisdrank te kopen.

www.schamper.be
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HOOGMIS VAN
DE DEMOCRATIE

DOOR SELIN BAKISTANLI EN
LIESELOT LE COMTE

STUDENTENVERKIEZINGEN AAN DE UGENT

In het Ufo werden op 4 mei de resultaten van de studentenverkiezingen bekend gemaakt. Het draaide uit op een
toneel met meer tragiek dan de doorsnee Shakespeare-opvoering. Een drama in vier bedrijven.
“Het worden de grootste verkiezingen ooit!”
klonk het een aantal weken terug enthousiast
bij de Gentse Studentenraad, die de organisatie ervan op zich neemt. Een recordaantal
kandidaat-studentenvertegenwoordigers
(stuvers) schreven zich in voor de verkiezingen op centraal en facultair niveau. Helaas
trokken een heel pak studenten hun kandidatuur terug in. Toch spaarde de Studentenraad
kosten noch moeite om een zo groot mogelijke opkomst te verkrijgen. Missie geslaagd?

PROLOOG

In vergelijking met de vorige verkiezingen
in 2014 namen 2% meer stemgerechtigden
de moeite om even de verkiezingsstool open
te klikken. Zowel voor de Raad van Bestuur (RvB) als voor de Sociale Raad (SoRa)
strandde de opkomst op 28%. Zo’n 23% procent bracht effectief zijn of haar stem uit, de
rest stemde blanco. De Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur kende
de grootste opkomst (respectievelijk 41% en
40%). De Farma staat al lang bekend als een
van de actievere faculteiten van onze universiteit. Desondanks complimenten voor
Celine Segers en studentenraad StuFF die
de verkiezingen daar in goede banen hebben
proberen leiden. De Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen is de slechtste
leerling van de klas met een opkomst van
24%. “Onze faculteit is één van de slechtst
vertegenwoordigde faculteiten”, legt Joachim
Waterschoot, voorzitter van hun studentenraad PPSR uit. “Ook de studentenraad is
hier niet echt gekend, maar het gaat de goede
kant uit.” De lage opkomst is deels te wijten
aan het feit dat onze toekomstig psychologen
graag zelf in hun luie zetel liggen. De lessen
worden er toch opgenomen. Hoewel ze daar
aan de Watersportbaan al heel wat stappen in
de goede richting zetten, aangezien er ten-
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minste verkiezingen waren.
Iets wat niet vanzelfsprekend is: de studenten aan de Faculteit Wetenschappen en aan
de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen hoefden zelfs niet naar het stemhokje te
trekken. Het aantal mandaten overtrof het
aantal kandidaten, waardoor iedereen zeker
was een plaatsje. En dat voor de politici van
morgen.

EERSTE BEDRIJF: DE INZET

Het is nog maar de vraag of dit een reden
voor feestgedruis is. Eén van de voornaamste
redenen voor de lage opkomst is dat veel studenten niet eens weten waar de kandidaten
voor staan. Occasioneel duikt een kandidaat
op om vijf minuten de les te verstrooien,
maar het is onmogelijk om alle auditoria aan
te doen. Een kleine tip: het is misschien geen
slecht idee om in de verkiezingsstool zelf de
standpunten van de kandidaten te integreren
met behulp van een korte bio. Dit zou alvast
het aantal blancostemmen terugdringen.
Ook de proffen en assistenten werkten niet
echt mee, ondanks een interne mail van hare
majesteit Anne De Paepe zelf. Het was de
bedoeling dat zij voor elke les de studenten
zou oproepen om te stemmen. Het promotiefilmpje dat de Gentse Studentenraad maakte,
is nauwelijks vertoond. En tot slot: shame on
you

TWEEDE BEDRIJF: DE STRIJD
Volgens de Kiescommissie is de campagne
van de kandidaten over het algemeen goed
verlopen, op een paar kinderachtige incidenten na. Affiches van tegenkandidaten
werden vervangen door eigen posters en stapeltjes flyers verdwenen op mysterieuze wijze. De klachten krijgen geen staartje, omdat
er geen officieel campagnereglement is. Er
zijn plannen om bij de volgende studentenverkiezingen wel een kader uit te bouwen,

maar dan nog blijft het erg moeilijk om dat
te controleren. Vooral de campagne van Michiel Haegeman was erg aanwezig. Fijn dat
hij zo gemotiveerd is, maar hopelijk zorgt
dat niet voor wrevel bij zijn tegenkandidaten
die nu collega’s worden. Tim Hautekiet, die
zetelde in de kiescommissie, pleit ervoor om
het cumuleren van kandidaturen, dus opkomen voor zowel de Raad van Bestuur als
voor de Sociale Raad, onmogelijk te maken.
Wie nu opkomt voor beide krijgt een dubbel
kiesbudget, iets waar de nodige vragen over
rijzen.

DERDE BEDRIJF: STRIJD
TUSSEN DE SEKSEN IN DE
RAAD VAN BESTUUR

De grote winnaar van de studentenverkiezingen is Michiel Haegeman. De stemmenkampioen behaalde met zijn groots opgezette
campagne een recordaantal van 3964 stemmen voor de RvB, wat bijna de helft van het
aantal uitgebrachte stemmen is. “Ik ben hier
erg van verschoten, maar ik vind alle steun
die we hebben gekregen heel fijn”, klinkt het
bij hem. Het grote aantal stemmers voor Michiel is voor veel mensen juist niet zo verrassend. Bij het stuverdebat werd hem gevraagd
waarom hij opkomt voor zowel de RvB als de
SoRa, terwijl hij weet dat hij niet in beiden
zal kunnen zetelen. Er werd hem verweten
dat het leek alsof hij hiermee een zo groot
mogelijke achterban wilde bereiken: samen
met zijn twee opvolgers had hij namelijk drie
grote faculteiten achter zich. Dries Van Langenhove, tweede op de lijst, behaalde 1560
stemmen. Ook hij was tevreden. “Mijn campagne is een mooi voorbeeld geweest van de
mindset waarmee ik in de RvB wil zetelen. We
hebben het minste geld uitgegeven en toch
een zeer mooi resultaat neergezet. Meer doen
met minder middelen dus!” Sarah Van Acker
was één van de twee meisjes die al zeker was

van een zitje, dit dankzij de genderquota.
Toch voerde ze actief campagne en zette ze
een zeer sterk resultaat neer. Sarah behaalde
maar liefst 1370 stemmen, 30 stemmen meer
dan Lennert Noppe, de vierde op de lijst.
Toch zal Lennert volgend jaar niet zetelen in
de Raad van Bestuur: door de genderquota
moeten er twee vrouwelijke en twee mannelijke studenten worden verkozen. Hierdoor
gaat het vierde zeteltje naar Patricia Kostadinov, die ‘maar’ 203 stemmen behaalde. “Ik
had dit lage cijfer verwacht, want ik heb geen
campagne voor mezelf gevoerd”, claimt Patricia. “Aangezien de vrouwelijke kandidaten
al verkozen waren, heb ik opgeroepen om de
programma’s van de mannelijke kandidaten
goed te lezen en op hen te stemmen. Ik ben
blij met de opkomst, maar vind het wel jammer dat Lennert er niet bij is.”
Ook op Facebook lieten veel studenten hun
ongenoegen over deze situatie merken. Freddy Mortier, die liet weten dat hij heel blij is
met de opkomst dit jaar, benadrukt dat genderevenwicht een algemene regel aan de universiteit is. “De regels zijn de regels en waren
voor de verkiezingen al bekend. Genderquota zijn geen tekortkoming aan de democratie.
Wat er gebeurd is, is spijtig, maar correct.”
De andere mannelijke kandidaat die uit de
boot viel is Alexandre t’Kint. Hij behaalde
181 stemmen en sluit daarmee de rangen.
Toch kijkt hij met een goed gevoel terug op
de afgelopen verkiezingen. “Ik ben heel blij

met dit resultaat, 181 stemmen is zeker niet
slecht voor een eerstejaarsstudent”, klinkt het
bij hem.

VIERDE BEDRIJF: DE LIJKEN
IN DE KAST VAN DE SOCIALE RAAD
In de SoRa beloofde alles zeer gemoedelijk te
verlopen. Officieel waren er vijf kandidaten:
drie vrouwelijke en twee mannelijke. Anouk
Gorris, een van de vrouwelijke kandidaten,
liet echter weten dat ze geen campagne zou
voeren en haar kandidatuur graag wilde terugtrekken. Dit gebeurde pas na de deadline,
waardoor ze alsnog werd opgenomen in de
communicatie rond de verkiezingen en ook
op de kieslijsten werd gezet. Toch leek het

“Wat gebeurd is, is spijtig,
maar correct”
– Freddy Mortier
voor de verkiezingen al vast te staan dat de
zitjes naar de overige kandidaten zouden
gaan, die wel campagne hebben gevoerd.
Grote plottwist bij de bekendmaking echter:
Anouk Gorris heeft met 314 stemmen toch
een zitje weten te veroveren. Faye Bonte, die
1005 stemmen had behaald, studeert aan dezelfde faculteit als Bakou Mertens, die 1369
stemmen achter zijn naam ziet, en zou daar-

om sowieso niet verkozen kunnen worden.
Er kunnen namelijk geen twee stuvers van
eenzelfde faculteit in de SoRa zetelen. Deze
regel kan enkel opzij worden gezet om het
genderevenwicht te vrijwaren. Uiteindelijk
besloten Anouk en haar plaatsvervanger Stefanie Martens om hun ontslag in te dienen
waardoor Faye, de eerstvolgende op de lijst,
toch haar mandaat zou kunnen opnemen.
Faye en haar plaatsvervanger Tara Galmart
lieten op hun Facebookpagina weten opgelucht te zijn. “Nu kan ik met de volle motivatie mijn mandaat opnemen en uitvoeren.
(...) De verkiezingen zijn nu gedaan, maar het
echte werk begint hier pas.”

EPILOOG

De twee uitersten van het politieke spectrum
samen in de RvB, dat gaat vuurwerk opleveren. De ideeën van Dries Van Langenhove
en Sarah Van Acker zijn (op papier) weinig
compatibel. Als je weet dat de studenten samen maar vier stemmen hebben in de Raad
van Bestuur, is het nog maar de vraag of ze
erin zullen slagen om als één blok de belangen van de studenten te behartigen. Als dat
maar niet tot ‘wafelijzerpolitiek’ leidt. Extra
pittig detail: de verkozenen moeten onder elkaar uitmaken wie naar het Bestuurscollege
mag. Stof genoeg voor een sequel dus. Wij
hopen alvast op een happy end. Zoniet, dan
levert de tragedie volgens Aristoteles nog altijd een katharsis op.
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JOYCE DE VIVRE
In 2014 werd Joyce Albrecht verkozen als studentenbeheerder ofte
coördinator van de Dienst StudentenActiviteiten. Daarmee werd
ze de ultieme contactpersoon tussen studentenverenigingen, de
Universiteit en stad Gent.

Twee jaar lang regelde Joyce dus de erkenning van studentenverenigingen, de subsidiëring en controle van studentenactiviteiten,
en zo veel meer. Nu zit het er bijna op en blikt
ze even terug, speciaal voor u. The voice van,
euh, Joyce.

Hoe kijk je zelf terug op je carrière als
studentenbeheerder?
Joyce Albrecht: “Het was heel leerrijk. Ik heb
veel kunnen doen op de korte tijd van twee
jaar. Om te schetsen hoe kort dat is: ik heb in
het begin van mijn mandaat aangevraagd om
WiFi access points te installeren, en die metingen zijn ze vandaag komen doen. Volgende week worden ze geïnstalleerd. Zo weinig
tijd heb je als studentenbeheerder om echt
iets tastbaars te realiseren. Maar het is me —
denk ik — wel gelukt. Over het algemeen heb
ik wel een leuke periode gehad, zeker in de
Therminal. Er was altijd een goede samenwerking met geëngageerde studenten, Stad
Gent en de universiteit. Ik heb heel veel interessante en leuke mensen leren kennen en
kijk er met een warm gevoel op terug.”

Denk je dat je alles hebt kunnen verwezenlijken wat je wou?

Albrecht: “Nee, uiteraard niet. Dat is ook
praktisch niet mogelijk met de korte tijd die je
maar hebt, zoals ik daarnet al zei. Als je werkt
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door Elena De Bacquer
en Loïs Savat
foto’s door Brecht Vissers

“Ik kijk er met een warm
gevoel op terug”

aan de Universiteit Gent moet je ook bepaalde procedures volgen. Kijk bijvoorbeeld naar
de werken: ik heb veel proberen investeren
in infrastructuur en het hernieuwen van het
gebouw. De Gentse Studentenraad heeft een
goed duwtje in de rug gegeven door veel budget daarvoor vrij te maken. Deze zomer pas
worden alle werken uitgevoerd, terwijl ik er
in januari vorig jaar al mee was begonnen.
Dat duurt allemaal vrij lang. Wat ik graag
nog had gedaan was onze website eens helemaal onder handen nemen en ook meer
inzetten op communicatie, sociale media
enzovoort. Dat heb ik niet kunnen doen. Er
was niet zo veel tijd en daarbij heb ik daar zelf
ook niet veel expertise in. Dat is misschien
een van mijn zwakke punten. Maar de statuten zijn bijvoorbeeld wel herschreven, wat
echt wel nodig was. Dus de saaie dingen heb
ik allemaal wel gedaan gekregen (lacht). Nu
de statuten op punt zijn gezet, hoop ik dat er
ruimte kan gemaakt worden voor meer communicatieve veranderingen, die natuurlijk
heel belangrijk zijn in het studentenleven.”

Wat zijn de mooiste herinneringen
aan je periode als studentenbeheerder?

Albrecht: “Mijn mooiste herinneringen zitten eigenlijk een beetje in de kleine dingen. Je
zou kunnen zeggen “dit en dat heb ik verwezenlijkt”, maar het was eigenlijk vooral mijn
team waar ik altijd op kon terugvallen en de
kleine momenten die we samen hadden. Bijvoorbeeld na het indienen van de subsidies
op 1 december waren we rond tien uur ‘s
avonds klaar en dan hebben we gewoon een
fles geopend en ons laatste subsidieformulier
ingescand terwijl we rond de printer cava
dronken. Die dingen herinner ik mij echt
het meest. Maar we hebben ook wel grappige
dingen meegemaakt. Zo hebben we hebben
hier bijvoorbeeld ooit een keer een dakloze
gehad die tijdens de blok in de kelder sliep.
Die mens was een beetje weg van de wereld.
Ineens belt mijn medewerkster mij nadat ze
zag dat dat er daar iemand aan het slapen was
en. Ze wist niet zo goed wat ze moest doen.
We zijn gaan kijken en iemand van het kuispersoneel meldde dat hij slang had gevonden
in de Podiumzaal. Die dakloze man had dus
blijkbaar een huisdier bij zich.”

Waren er ook moeilijke momenten?

Albrecht: “Ja, zeker. In mijn eerste semester

als studentenbeheerder was er een doopincident bij het VRG (Vlaams Rechtsgenootschap Gent, red.). De samenwerking toen
was heel delicaat: ik moest onderzoeken wat
er juist gebeurd was, de slachtoffers en de ouders waren daarbij betrokken ... Als studentenbeheerder is het moeilijk om je daarin te
positioneren en te bedenken hoe we tot een
oplossing zouden komen. Ik heb daar veel
uit geleerd: hoe je je moet opstellen en hoe
je moet bemiddelen. Je moet alle kanten van
het verhaal laten horen. Ik vond dat persoonlijk heel moeilijk. Dit jaar was er nog een
incident, met dezelfde vereniging. Gelukkig
is er daar altijd heel professioneel mee omgegaan. We hebben dat goed opgelost, maar het
was niet makkelijk.”

Wat vind je van je opvolger, en wat
zou je hem willen aanraden?

Albrecht: “Super! Pieter (De Pauw, red.) is
zeker geschikt, hij is de beste kandidaat die
we er hebben kunnen uitkiezen. Ik zou hem

“Er is bij Schamper
iets meer ethiek aanwezig dan vorig jaar”
willen aanraden dat hij, als hij iets wil verwezenlijken, er op tijd mee begint. Niet gewoon de kat uit de boom kijken, maar direct
actie ondernemen. Zoek uit wat je wil en kan
doen binnen je bevoegdheden en ga er voor.
Anders kom je op een bepaald punt waar je
beseft dat je die dingen niet meer kan verwezenlijken binnen je mandaat en dat zou
jammer zijn. Maar ik denk dat hij echt al zin
heeft om erin te vliegen, dus dat komt wel in
orde!”

Was het moeilijk je schoolcarrière te
combineren met je taken als studentenbeheerder? Hoe ging je daarmee
om?

Albrecht: “Timemanagement vooral. Ik
heb natuurlijk het geluk dat ik al een latere
student ben, dat ik al een aantal studiejaren
achter de rug heb zodat ik weet hoe ik moet
studeren en hoe ik alles moet aanpakken.
Met gewone examens vond ik het oké, ik had
taken en groepswerken maar dat ging ook,

iedereen had ook wel altijd begrip voor mijn
situatie als werkstudent. Maar nu heb ik een
thesis en dat is iets minder evident. Normaal
gezien doe je tijdens het jaar je activiteiten
en dan sluit je je even op tijdens de blok en
dan komt dat wel goed. Maar nu is dat dus
niet mogelijk. Daarmee heb ik het wel moeilijk gehad. Dan heb ik toch wel mijn prioriteiten moeten stellen en bepaalde zaken van
de DSA opzij moeten schuiven om mij te
focussen op school. Dat was niet altijd even
gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook.”

Wat is de volgende stap voor jou?

“Ik heb getekend bij Deloitte, een consultancybedrijf. Ik ga dus in de publieke sector
werken.”

Wat ga je het meeste missen?

“De mensen en ook de vrijheid. Ik kon heel
goed indelen wat ik wanneer deed. Het
maakte niet uit of ik ‘s nachts werkte, zolang
mijn werk maar gedaan was. Als je voor een
echte job gaat is dat natuurlijk helemaal anders, je kan niet zomaar een vakantiedag nemen en extra werk opnemen op een andere
dag. Elk jaar leer je nieuwe interessante mensen kennen. Je leert veel over verschillende
perspectieven. Al zal dat bij Deloitte ook wel
gebeuren. Natuurlijk zal ik ook de Therminal
missen. Mijn thuis. Al stinkt het hier af en
toe wel een keer, maar dat neem je er maar
bij. Je lief stinkt ook soms een keer, maar dat
verdraag je ook. (lacht)”

Hoe vind je dat de samenwerking met
Schamper is verlopen die twee jaar?

Albrecht: “Goed, hoewel er heel veel verschil
was tussen dit jaar en vorig jaar. Ik had de
indruk dat er vorig jaar vooral goede verhalen werden gezocht. Er was bijvoorbeeld eens
een opiniestuk gepubliceerd dat behoorlijk
persoonlijk aanvallend was naar mij toe. Ik
heb daar toen geen inspraak in gehad en mijn
mening werd ook niet gevraagd. Ik had het
daar wel moeilijk mee, maar we hebben erover gesproken en het is bijgelegd. Toch merk
ik dat er nu wel met meer deontologie te
werk wordt gegaan. Bij dat incident met het
VRG, bijvoorbeeld, was er meer overleg over
wat er al dan niet gepubliceerd zou worden.
Er is iets meer ethiek aanwezig en er wordt
meer nagedacht over gevolgen. Dat vond ik
goed. Frédéric (Piccavet, red.) gaat boos zijn
op mij hé?”
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ZOMERVAKANTIE
DINGEN DIE U KAN DOEN ZONDER
RIJBEWIJS EN ZONDER GELD
Het is zomervakantie. Je bent blut. Je hebt geen rijbewijs. Je hebt
vrienden, maar die willen je niet meenemen omdat je dan met een
halflege zak rosé op de achterbank ligt te snurken. Kortom, je bent
een duts. Net als wij. Enkele tips om de vakantie toch tot een goed
(?) einde te brengen.

TE VOET NAAR
COMPOSTELLA

Deze vakantie-activiteit vergt een beetje
moed en ook wel lef. Je leent de hyperaerodynamische sportschoenen met flikkerlichtjes van je zus, schaft je een zakflacon en een
spiraaltje aan waarmee je eindelijk volwassen
door het leven kan gaan. Je zoekt op waar
Spanje ligt en gokt dat Compostella wel ver
in de zuidelijke richting zal zijn. Anders
was het te makkelijk. Je neemt afscheid van
de nachtwinkeluitbaters en eet onderweg al
wat geraspte kaas. Dat kan je niet slecht laten
worden. Je voeten doen pijn. Zou er iets over
liften in het evangelie staan? Je besluit van
niet. Barabbas zou wel een auto gestolen hebben. Een Hollandse trucker neemt je mee tot
de E17. Hij vraagt attent of je ook iets moet
hebben van het wegrestaurant.
“Een beetje kokoswater zou wel
fijn zijn”, antwoord je. Hij kijkt
je verward aan. “Spa blauw ook
goed?” Fucking plebs.
Je ruikt een bekende geur. Een
geliefde geur. Een geur die je
transporteert naar Woodstock ‘69. Er is wiet
aanwezig in dit voertuig. Je snuffelt een beetje
rond. Eureka. Het handschoenenkastje. Een
groen klompje in een hersluitbaar zakje. Je
vermoedt dat het stresskakje van de chauffeur je wel nog genoeg tijd geeft om een zjwaantje te rollen. Tien minuten en de dikste
joint van je leven later herinner je je amper
waar je bent, maar je weet een ding heel zeker. Je hebt honger. Gelukkig komt de geur
van hamburgers je tegemoet. Rechts van het
voertuig, een frietkot. Bingo. Je stapt uit en
een half uur later heb je de kloof van tien meter afgelegd. Nice. Je bestelt een Bicky’tje. Je

“Tien minuten en de dikste joint
van je leven later herinner je je
amper waar je bent”
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komt terug bij je zinnen. Een beetje toch. Je
kijkt achter je en ziet dat de Hollander weg
is. Het ergste: Hij heeft zijn truck meegenomen. “Waarom gebeurt dit soort shit altijd bij
mij?”, denk je bij jezelf, en je legt je neer op
het dichtstbijzijnde grasperk.

MET DE TREIN NAAR
BRUGGE

Wanneer te voet toch net iets te laag voor je
stand is, kan je nog steeds de trein nemen.
De trein. Het oord van frustratie, wachten,
kinderen die wenen en mensen die je eng
aanstaren. Maar dit is de enige optie. Een tip:
vrijdagavond zit de trein overvol, zodat geen
enkele conducteur met enig korreltje zelfrespect zich hierdoor durft wurmen. Dat is dan
ook vijf euro gespaard. Handel de situatie af
alsof je een rollenspel aan het
doen bent: de trein is een blik,
de inzittenden zijn sardientjes.
Lekker spannend en glijdend
in olie. Wanneer je toekomt op
het station (Gent-Dampoort,
want Gent Sint-Pieters is voor
de bourgeoisie), hoor je al onenthousiast onheil over de intercom: “De verbinding van
Gent naar Brugge is onderbroken door onverwachte constructie.” Godverdomme. Bruges is a shithole!

RADICALISEER EN GA
NAAR SYRIË

Pak een Minervabootje aan het begin van de
Coupure. Dat is zowat het enige vervoersmiddel vanuit Gent waar ze je paspoort niet
controleren. Je moet wel even een vaartest afleggen. Dat doet je met angstzweet terugdenken aan mislukte rijexamens. Je radicaliseert.
Zoek op sociale media een paar zielsverwanten en de frequentie van radio Maghreb. Bah,
westerse muziek, denk je. We hebben nood
aan symbolen, verdomme. Oei, vloeken mag
ook niet. Je moet je afwezige gevoel van reli-

door Laura Massa
en Nicolas Van Laere

giositeit echt aanleren. Maar eerst uiterlijke
adaptatie. De vlag in kwestie kan je zelfs op
bol.com bestellen. Pruiken en baarden vind
je in Avothea. Wat houdt je nog tegen? Het
paradijs? O ja, dat lijkt inderdaad wel fucking saai. Al die maagden, wat hebben die
nu te vertellen. Net als je door het Deurledok
vaart, deradicaliseer je. Je neemt je voor om
je profielfoto in een vlag te veranderen. Free
Palestine!

ONBEKEND DORP
IN TSJECHIË

Doe tegenover je vrienden alsof je echt nagedacht had over hoe je je vrije tijd zou
doorbrengen in dat ene pittoreske dorpje in
Tsjechië. Maar laten we eerlijk zijn, zo georganiseerd ben je niet. Je ziet een last-minute
deal van WizzAir online: Uhrinovice – 10
euro. Allez dan. Zo erg kan het niet zijn.
Toch? Vol goede moed en met te weinig
beenruimte zit je op een met paars plastiek
beklede stoel in het vliegtuig. Hoe is het mogelijk om zo’n lelijk vliegtuig te maken? De
luchthaven bestaat uit niet meer dan een
lange baan en een schamel schuurtje. Eens
uit het vliegtuig, wordt er geen hulp meer
aangeboden. Je strompelt gedesoriënteerd en
met kniepijn in de richting die er het meest
beschaafd uitziet. Met andere woorden, niet
de richting met het huis dat een buitentoilet
heeft. Zonder deur. Of dak. Of muren. Gewoon een fucking wc in de tuin. Na enkele
minuten ben je het stappen al beu. Flashbacks naar Compostella. Trauma’s over blei-

nen. Aha. Je ziet een tandemfiets leunend
tegen dat gammele krotje daar. Dat slot breek
je makkelijk open. Je bent Gentenaar, after
all. Ondanks het feit dat een tandemfiets het
grootste misbaksel op deze aarde is, is dit de
enige optie. Stappen gaat niet meer. Je hebt
honger. Je bent al langer dan 24 uur nuchter.
Je voelt het einde naderen. Voor je goed en
wel vertrokken bent, komt een zweterige man
in een wit marcelleke dat zijn bierbuik slechts
deels bedekt uit het krotje gelopen. “Seru na
vás, to je moje motorka!” Je weet niet wat hij
roept, maar je kan afleiden uit zijn toon dat
hij niet blij is. Gelukkig merk je al snel dat
hij ongewoon veel aan het zwengelen is, en
al snel struikelt hij over een loszittende kassei
in de weg. Of gewoon over zijn eigen voeten.
Vodka is naar ‘t schijnt geliefd in het oostblok. Nu hebben we ook wat lokale cultuur
opgesnoven. Iets te letterlijk, zijn zweetgeur
achtervolgt je nog steeds. Fuck this shit, I’m
going home. Eerst nog enkele selfies trekken
om te delen op verscheidene social media zodat je vrienden zeker weten dat je een #awesometrip gemaakt hebt, en dat je #wanderlust
bezit. #nofilter, uiteraard.

“Het paradijs?
O ja, dat lijkt inderdaad
wel fucking saai.”

ACHTERKLAP
PROSIT SENIOR!

Aan de Blandijn werd er voor het eerst in de
geschiedenis van de UGent een zestigplusser
verkozen als studentenvertegenwoordiger,
namelijk de heer Luc Belaen. In zijn programma wil Luc zich focussen op het diverse
studentenpubliek: studenten met migratie-achtergrond, topsporters, job- en werkstudenten, andersvaliden, oudere studenten
enzovoort. Hij werd vijfde met zestig stemmen, wat een knappe prestatie is want Luc
heeft geen Facebookaccount om iedereen te
spammen en zijn zoekertje op Seniorennet.
be heeft niet veel studenten kunnen bereiken.
In ieder geval veel succes, Luc! Je bent onze
nieuwe grote held.

IN EEN KOELWAGEN
NAAR ENGELAND

Oké, ik geef het toe. Er is iets goeds aan
vluchtelingen. Ze leren ons echt de kneepjes
van het vak, in casu: goedkoop reizen. Wacht
lang genoeg in Calais en zamel batterijen
in voor je zaklamp. Deze zal je nodig hebben. Volgens een lid van de redactie werkt
een minirok ook. We zijn vergeten of dat in
deze context was of op een of ander Cubaans
strand. Anywayz omdat wij verwende rotnesten zijn, gaan we uiteraard niet weer liften.
Neen. We infiltreren in het smokkelaarsmilieu en wachten tot we de uitnodiging krijgen
om in een luxueuze Nissan over de grens te
geraken. Eens daar lopen we mooi aan de
hand van onze maffioso, de vanillesigaar is
ook tof. Dank u, meneer. Er volgt een hobbelige rit in het laadruim van het schip. De
geur van fish and chips, maar dan met een
mengeling van tenenkaas. We worden zeeziek. Maar veel erger: er is geen Wifi. Gek
genoeg kunnen we wel verbinding maken
met Minerva. We worden nog zeezieker. Nog
maar twee maanden vakantie. We beginnen
te tollen in het laadruim. Eindelijk is het zo
ver. De koelwagen. We voelen ons heerlijk
fris tussen de karkassen. De mensen rond je
kijken extatisch, alsof ze echt een beter leven
tegemoet gaan. We weten allemaal dat het regent in Engeland. Je voelt je superieur. Denkt
aan de galeries en de stranden in Brixton, de
shopping malls in Londen, de natuur rond
die twee steden die je kent. Een citytrip is eigenlijk toch genoeg. #cityhoppin’

door Selin Bakistanli

UGENT-SLOEBERS

De UGent is aan het denken over een herindeling van het academiejaar. Het modulesysteem, vier weken les en daarna een week examens, zou hierbij de voorkeur genieten bij de
proffen. De Gentse Studentenraad, die gekant
is tegen deze aanpassing, heeft hierover een
standpunt geschreven. De studenten worden
echter geblokkeerd door Kristiaan Versluys,
de directeur Onderwijsaangelegenheden,
die felle voorstander van het systeem is. De
werkgroep rond de hervorming van het academiejaar zal bijvoorbeeld pas samenkomen
tijdens de examens en de stuvers worden ook
geweerd uit de technische werkgroep over
dit onderwerp, omdat ze “te weinig expertise
zouden hebben”.

DAAR KOMT DE BRUID

Sara De Pauw trouwt op 14 mei! Haar naam
doet misschien nog geen belletje rinkelen,
maar als je ooit al eens in de Therminal bent
geweest is de kans groot dat je haar al hebt
gezien. Elke dag zit ze er trouw achter haar
balie. Altijd paraat om ons, lastige studenten, te helpen. We hadden hier heel graag
geschreven dat iedereen welkom is op het
huwelijk, maar dat is helaas niet het geval.
Zelfs wij ontvingen tot op heden nog geen
uitnodiging. Hoe zit het daar eigenlijk mee,
Sara? Desondanks willen we haar heel veel
geluk wensen met haar longtime lover Jonas.
Bloemetjes mogen altijd afgeleverd worden
aan de balie.
www.schamper.be
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COLUMN
door Emilie Devreese

Laten we het nog maar eens over sociale
media hebben. “Ja hoor,” hoor ik u denken,
“daar zijn ze weer met hun gezaag over die
zogezegde zondecaroussel die het internet
is.” Inderdaad, goed geraden. Ik wil het met u
hebben over een ontwikkeling die ik de laatste tijd bij mijn jongere Facebookvriendjes
opmerk. Met jongere Facebookers doel ik op
ex-klasgenootjes van m’n broer: pubers van
zo’n jaar of veertien, maximum zestien, die
vanaf het moment dat ze hun eerste stapjes
op onze favoriete sociale netwerksite zetten
ook meteen de oudere
broers en zussen – en
soms zelfs de ouders –
van hun klasgenootjes
als vriend toevoegden.
Ook ik aanvaardde
destijds gewoon hun
vriendschapsverzoeken:
ze waren nog zo klein en onschuldig en ik
kende ze vaag. Ik zou er spijt van krijgen.

I WANT THE L!

Als snel werd mijn newsfeed overspoeld met
übermelige postjes van dertien- tot zestienjarigen op de prikborden van hun ”bff ’s”. “hyee
// ge zeit super leuuuk // keb u dood graag
// mokkeeuu // mooiee <3 <3” (sic.) Ehm …
wat lief? Laat er geen twijfel over bestaan: het
is dan wel degelijk ook de bedoeling dat de
ontvanger hetzelfde terugdoet voor de zender. Complimentjes vissen op het hoogste niveau, dames en heren. Maar deden wij enkele
jaren geleden niet hetzelfde met onze nicknames op MSN, zij het in iets minder extreme mate? Op die leeftijd wou je toch gewoon
dat iedereen wist hoeveel échte vrienden je
wel niet had, nietwaar? Dus naast het feit dat
die oh-zo-lieve posts nogal irritant-amusant
voor buitenstaanders en vrij gênant qua spel-
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ling zijn, wil ik daar niet te hypocriet over
doen. Wat ik gekker vind, zijn dit soort statussen: “Kom chat. Eerst liken, anders niet.
Ik kies wie.” Dus: like mijn status en héél
misschien, als jij cool genoeg bent, stuur ik
je een privébericht. Het vreemde is dat er ook
effectief altijd op ingegaan wordt. Echt waar,
kindertjes, start gewoon zélf een chatgesprek!
Waar zijn we mee bezig wanneer we onze
‘vrienden’ op zo’n manier misbruiken om ons
ego te strelen? Of nog “Q&A. vnv 9u.” met in
de reacties vijf keer dezelfde “wa vinde van
my?”-vraag. Als dat het
interessantste is dat jij
van je maatjes wil weten, dan stel ik me toch
vragen bij jullie vriendschapsniveau.

ARROGANTIE EN
ONZEKERHEID

Hoewel deze vorm van extreem likejagen vrij
arrogant overkomt, schuilt er waarschijnlijk
veel onzekerheid achter. Waarom anders zo
fanatiek op zoek gaan naar bevestiging? Jezelf voordoen als een soort ster en je vrienden behandelen als fans, is echter niet de
manier om je zelfvertrouwen op te krikken.
Het is gewoon stresserend. Wat als niemand
je “kom chat”-bericht liket? Of wanneer je
zelf geen bericht krijgt? Hoe pijnlijk is het
als jouw “wa vinde van mij” niet beantwoord
wordt? Begrijp mij niet verkeerd: social media zijn leuk en als we eerlijk zijn, vinden we
het allemaal fijn om ‘duimpjes omhoog’ te
krijgen, maar deze arrogant-obsessieve manier van smeken brengt meer schade toe aan
je zelfvertrouwen dan dat het baat. Dus stop
ermee, kindertjes, stop ermee.

DE GLEUF
LEZERSBRIEVEN

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

Beste collegastudenten,
Ik ben bang. Ja, ik geef het toe:
ik heb angst. Angst, als ik door
drukke straten loop. Angst, als
ik door verlaten straten loop.
Schrik heb ik, als ik ga slapen, en
soms zelfs als ik wakker word. Ik
weet het, ik zou niet bang mogen
zijn, maar kan je zoiets werkelijk tegenhouden? Ik vrees van
niet. Maar, dan vraag ik u, is die
angst ook niet gerechtvaardigd?
Is het niet normaal dat wij, in
deze tijden, het benauwd kunnen
krijgen? Natuurlijk wel, want de
scenario’s die in onze hoofden
afspelen, zijn geen fictie. Zet je
tv maar eens aan: ze gebeuren
echt, en ze kunnen ook ons overkomen. Tenzij we vroeg genoeg
handelen.
Jawel, beste studenten, er is nog
hoop. We kunnen er iets tegen
doen. En we weten zelfs hoe. De
vraag is enkel: durven wij wel?
Durven wij handelen? Durven wij
‘nee’ zeggen? Durven wij ons verzetten tegen het kwade? Die vraag
stel ik mezelf ook. Als u dezelfde
vraag hebt, is er nog hoop, want
alles begint met toegeving.
Lang heb ik het niet willen zien.
Experts wezen me op de realiteit,
maar ik wou niet luisteren. Ik had
simpelweg betere dingen te doen.
Mij zou het toch niet overkomen,
dacht ik. Ik zocht dan maar afleiding om mezelf te sussen. Maar
met elke dag die naderde, werd de
dreiging groter, en werd het voor
mij moeilijker om naar de andere
kant te kijken. Tot het tot me door
drong: ik sta er niet alleen voor. Ik
ben niet de enige met deze vrees.
Het hangt boven al onze hoofden.

We leven immers allemaal op dezelfde planeet.
Daarom schrijf ik u, iedereen die
momenteel dezelfde angst heeft.
Geef niet toe, want net zo verliezen we. Sta op en zeg nee. Reik de
hand van uw medestudent en zeg
nee. Ga zitten en zeg nee. Sla uw
boeken open en zeg nee.
Zeg nee tegen uitstelgedrag.
Fuck, heb ik zoveel tijd gestoken
in deze brief? Meh, alles is beter
dan blokken.
Dina Ivetrut

Beste studenten,
Eigenlijk zitten wij allemaal in
hetzelfde schuitje. Het is een
platitude. Ik weet het. Ik weet
het. Maar zoals de meeste van
dat soort gezegdes schuilt er wel
een zekere kern van waarheid
in. Denk er eens over na. Er is
meer dat ons verbindt dan dat
ons scheidt. We zijn allemaal
maar mensen. Met onze alledaagse angsten en dromen en
kleine onzekerheden. Waar we
ook voor zouden mogen uitkomen. Dat is toch niet erg?
Immers, wie heeft er zich nog
nooit een keertje op een zachte glimlach betrapt bij het zien
van andermans foutjes? Dat
hoeft niet eens iets speciaals te
zijn of zo. Gewoon. Dingen die
we zelf ook al eens allemaal bij
onszelf meegemaakt hebben.
Onze eigen kleine, doordeweekse mislukkingen. Onze fails, als
het ware. Dat is niet alleen herkenbaar. Het is grappig. Het is
stuntelig. Het is onnozel. Het is
niet perfect. Kortom, het is wat

ons onszelf maakt. Wie daar niet
zo goed mee overweg kan, maakt
zichzelf blaasjes wijs. Dat is mijn
bescheiden mening. En ik ben er
vast van overtuigd dat velen onder jullie hetzelfde denken. En ja,
ik weet het ook wel. Soms wordt
het wat te veel en is het plots allemaal zo leuk niet meer. Is het
een beetje moeilijker om alles nog
even goed te kunnen relativeren.
Natuurlijk. Natuurlijk. Iedereen
heeft al van die dagen gehad dat
alles in het honderd dreigt te lopen. Van die dagen waarop alles
wat je hebt proberen uit te stellen
je recht in het gezicht vliegt. Soms
zelfs letterlijk. Mensen zoals ik
doen vaak alsof wij de enigen zijn
die echte druk ondervinden. Echte stress. Onzin natuurlijk. Jullie
studenten hebben zoveel om aan
te denken tegenwoordig. Hoe zal
ik nog de tijd vinden die paper te
schrijven? Ben ik wel voorbereid
genoeg voor de examens? Kan ik
wel nog die reis maken mocht ik
een buis hebben? Zie ik mijn lief
niet te weinig? Of zie ik ze te veel?
Talloze stressmogelijkheden. En
dan wil je wel eens stoom afblazen. Toch? Wel, dat geldt ook
voor ons. En ieder van ons doet
dat op zijn eigen, kleine, menselijke manier. Daar is niks verkeerd
mee. Anyways, ik hoop dat jullie
het niet al te erg vonden vanmorgen toen ik per ongeluk het
grote scherm aanliet en jullie dat
filmpje van die meneer en die geit
konden zien.
Ik weet dat jullie het diep in jullie
hart met mij eens zijn.
Groetjes en tot volgende week,
Jullie professor
www.schamper.be
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INTERNATIONAAL

ZON, ZEE EN MOORD
IN MEXICO
DOOR SHAUNI DE GUSSEM

MESTHOOP VAN HET ONDERZOEK NAAR DE 43 VERMISTE
MEXICAANSE STUDENTEN WORDT GROTER EN GROTER
Het is niet al goud wat blinkt. Mexico mag dan wel gezegend zijn
met een tig keer beter klimaat dan dat van ons, studenten hier verdwijnen tenminste niet omdat ze hun mening uiten. Twee jaar na
de mysterieuze verdwijning van 43 Mexicaanse studenten wordt het
warm onder de voeten van de Mexicaanse overheid en dat is voor
een keer niet door de zon.
“We drinken margarita’s, met de liefste señorita’s in het land van buenas dias, van tequilaís en tortillaís in het mooie Mexico.” Samson en Gert waren duidelijk enkele woordjes
vergeten toen ze hun tophit ‘Mexico’ schreven. Woordjes als corrupte, gevaarlijke overheid, leugenachtige justitie, trigger happy
politiekorps en het zinnetje “fuck de vrije
meningsuiting in het algemeen” zouden ook
wel passen. Zit het niet allemaal meer even
vers in het geheugen wat er is gebeurd met
die studenten of heb je er zelfs nooit over
gehoord? Hier dan even een samenvatting
van de gebeurtenissen zo filmisch dat er gegarandeerd binnen tien jaar een film over zal
bestaan.

SHOOT-OUT OP
Z’N HOLLYWOODS

Eind september 2014 waren verschillende
bussen volgepropt met jonge Mexicaanse
studenten op weg naar een protestactie in
Mexico City, die tegelijk een herdenking was
van het Bloedbad van Tlatelolco uit 1968.
Vrij pijnlijk toevallig, aangezien toen een
tweehonderdtal mensen zijn gedood door
soldaten en politie. Onder de slachtoffers
was een groot deel student; achteraf gezien
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een slecht voorteken voor de studenten uit
2014. Want tijdens hun reis hadden ze een
toevallige confrontatie ter hoogte van Iguala
met de lokale politie. Die confrontatie liep uit
in geweld. De feiten omtrent de details en de
oorzaak van het conflict zijn onduidelijk: er
zijn te veel verschillen tussen wat politie officieel beweert en wat de studenten beweren
meegemaakt te hebben. Wat wel zeker is, is
dat politie vuurwapens heeft gebruikt en dat
er sprake was van een zodanig conflict dat de
internationale media het incident berichtten
als ‘shoot-out’, alsof het een of andere slechte
actiefilm was. In totaal vielen 6 doden en 25
gewonden.

43 MAN FOETSIE

Vooraleer Trump een dansje doet en zijn
muur alvast begint te metselen – dat is helaas ook wel maandelijkse kost in de Verenigde Staten dus wereldschokkend was dat nu
ook niet. Wreed, ja, maar niet uitzonderlijk.
Wat vraagtekens opriep over de hele wereld
kwam pas enkele dagen later aan het licht,
toen iemand aan de alarmbel trok over de
whereabouts van 43 studenten die bij het incident betrokken
waren. Die leken
in rook te zijn
opgegaan. Het
enige wat zeker
was, was dat ze
laatst gezien waren toen ze gearresteerd werden
door de politie. 43 piepjonge idealistische
Mexicaanse mannen die in politiehechtenis
moesten zitten waren plots nergens te bespeuren. Media roken de beerputstank rond
dit zaakje van mijlenver.

HALVE WAARHEDEN EN
EEN BEETJE FANTASIE

De overheid startte een onderzoek op en vier
maanden later kwamen ze met de resultaten. De procureur-generaal wees Jose Luis
Abarca, de burgemeester van Iguala, aan
als verantwoordelijke voor de zes doden van
de shoot-out zelf en daarna zei hij dat leden
van drugskartels toegegeven hadden dat zij
de resterende verdwenen studenten hadden
ontvoerd, vermoord en in plastic zakken in
de rivier hadden gedumpt. “This is the historic truth of the events, based on evidence
provided for by science”, zei procureur-generaal Murillo Karam letterlijk.

GETOUWTREK TUSSEN
DRUGSKARTELS EN DE
OVERHEID

Helaas voor Karam werd in september 2015
een rapport van de Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) openbaar gemaakt waarin sterk getwijfeld werd

aan enkele hoekstenen van het onderzoek
van de Mexicaanse overheid. Zo bevonden
zij de aangewezen plaats-delict onmogelijk
wegens gebrek aan bewijzen, net als de idee
dat drugskartels er iets mee te maken zouden
hebben. Ook de familie van de verdwenen
studenten opperde al lang dat de overheid
zelf mee in het complot zat. Met argusogen
keken de media verder hoe Mexico dit zou
oplossen.

COMPLOTTHEORIEËN

Het gebeurt weinig, maar voor een keer is het
zover. Roep Mark Peeters, de man kan eindelijk een vuurwerk op een stokje aansteken!
Het laatste rapport van de IACHR na een jaar
onderzoek verscheen eind april, maar een
onthulling van
het mysterie had
het niet in petto.
De gefrustreerde
i nt e r n at i on a l e
onderzoekers
wezen daarvoor
de volgens hen
niet zo bereidwillige Mexicaanse overheid aan. Zonder verder
resultaat dan het ondermijnen van de officiële verklaring voor de verdwijning dropen ze
af en de families van de verdwenen studenten
vrezen nu dat ze nooit een correcte verklaring
gaan krijgen. Mexico daarentegen zegt dat ze
er alles aan doen om transparant te blijven
over het onderzoek en om de misdadigers
op te pakken. Zo hebben ze al meer dan 160
arrestaties verricht in verband met hun onderzoek, maar ook dat wierp geen vruchten
af. De verdwenen Mexicaanse studenten zullen sowieso nog een heikel punt blijven voor
de relaties tussen het land en de rest van de
wereld. Misschien was voor Zangeres zonder
naam Mexico (Mexi-i-iiiiiiiiii-cooooooo) het
land van liefde en van zon, maar als mondige
student is het daar precies toch niet zo vree
wijs. U weze gewaarschuwd.

DRUG RESEARCH UNIT GHENT (D.R.U.G.)
van de universiteit Gent zoekt:
Gezonde vrijwilligers (M/V)
voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek
Wat is Drug Research Unit Ghent (D.R.U.G.)?
D.R.U.G. is de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent.
D.R.U.G. richt zich voornamelijk op fase I studies. In deze fase worden
geneesmiddelen onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Zowel nieuwe
medicatie als andere toedieningsvormen van een bestaand medicijn
kunnen onderzocht worden.
Alle studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en
zijn steeds beoordeeld door het Ethisch Comité. De veiligheid en gezondheid van vrijwilligers worden door de artsen van zeer nabij gevolgd.

Komt u in aanmerking?
De criteria zijn:
- Ouder dan 18 jaar
- Niet-roker, ook geen gebruik van nicotinehoudende producten
- Beperkt medicatie gebruik

Verloop van het onderzoek:
De meeste onderzoeken zijn opgedeeld in perioden waarbij er per
periode meestal gevraagd wordt een volledige dag op de unit aanwezig
te zijn. Daarnaast moet u een aantal keren terugkomen naar de unit.
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u een uitgebreide medische
keuring.

Vergoeding:
Voor deelname aan een studie ontvangt u een billijke vergoeding.

Meer info:
D.R.U.G., UZ-Gent, Ingang 52 (Vijverpark 1ste verdieping)
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
09 332 00 00
drug@uzgent.be - www.drug-uzgent.be

SPELLETJES
HELP ANNE DE PAEPE HAAR BLAUWE OOGSCHADUW TERUG TE VINDEN
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Manifestatie op de ‘Diada’, Nationale feestdag van Catalonië
DE NOORSE JOKE SCHAUVLIEGE

DE TOVERPOORT
- ZOMEREDITIE -

We schrijven Gent anno 2016. Wekelijks zakken heel wat
studenten af naar een duister oord waar verderf, decadentie en marginaliteit welig tieren: de Overpoort. Velen
gaan ernaartoe met de vage hoop een van die meest zeldzame aller specimens aan te treffen. Een dieptegesprek
met een overpoortsletje.

Volgens Foucault is homoseksualiteit een
vorm van mislukte heteroseksualiteit. Volg je
diens standpunt daarin of verkies je veeleer
Judith Butler die de omgekeerde these voorstond?

(lange pauze; verdwaasde blik in het ijle) Amai, gij zijt
nogal een slimme, precies. Ze zeggen dat zeker vaak
van u, he. (verliest eventjes het evenwicht) Dat vind
ik eigenlijk wel nog schattig. Waar zijn uw vrienden
eigenlijk? (pauze) Of uw vriendinnetje? Heb je dat
eigenlijk? (knipoog)

Velen beschouwen Kim Kardashian en de
moderne selfiecultuur als een moedige uiting
van herovering van de autonomie over het
eigen lichaam en de eigen seksualiteit. Wat
vind jij daarvan?

Oh lala, denk maar niet dat je me zo gemakkelijk in
bed krijgt. Ik ben een meisje met (hikt) standaarden.
Echt waar. Zo is dat. (begint te giechelen). Zeg, vindt

door Wouter De Rycke

ge mij knap? Je moet niet verlegen zijn, hoor, jongen. Ik kan
ertegen.

Eigenlijk bestaat er niet zoals als een slet of een
‘gemakkelijk meisje’. Iedere vrouw beslist zelf op
haar eigen manier over de manier waarop ze zich
het comfortabelst voelt om haar seksualiteit in te
vullen. Beschouw jij fenomenen als ‘slut shaming’
en de bijhorende termen als endemisch aan een patriarchale cultuur?

(schuift iets dichter) Waarom praat ge zoveel eigenlijk? Kom,
we gaan dansen. (neemt hand vast en trekt reporter mee, dieper het café in)

Het is absurd dat vrouwelijke lichaamsproducten
steevast duurder zijn dan het mannelijke equivalent en zaken als tampons hetzelfde belastingtarief
hebben als luxeproducten. Vind jij dat normaal?
‘k Vind het wel normaal dat de jongen de condoom betaalt,
ja. (giechelt) Het was toch dat wat ge bedoelde, he? Waarom
zwijgen we niet efkes. (trekt reporter dichterbij) Amai, ge zijt
nog een felle, he. (pauze) Is uw kot ver van hier? .

LIJSTJE: COCKTAILS MET BLOKTRANEN
- Masturbation on the beach
- Tea Sunrise
- Bloody Teardrops
- Cuba Ferrado
- Tonic & Tonic
- Procrastination Iced Tea
- Piña Scrollada
- Isis Coffee

door Selin Bakistanli
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door Maarten Boussauw

WETENSCHAPSKORT
BYE BYE BARRIER REEF?
Het Groot Barrièrerif dat voor de oostkust
van Australië ligt, loopt groot gevaar op
korte termijn. Dat bewijst een studie van de
Australiër Terry Hughes, een onderzoeker
aan de James Cook University. Maar liefst 93
procent van het koraalrif lijkt aan verbleking
te zijn blootgesteld. Die verbleking wordt
veroorzaakt door het massale afsterven van
algen, die daarna hun kleur verliezen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de klimaatopwarming, die de temperatuur van het water
doet stijgen en zo de algen doet afsterven.
Hughes en zijn team benadrukken wel dat

het koraal, dat niet al te zwaar aangetast werd,
zich nog kan herstellen. Niettemin blijft het
een pijnlijke zaak voor Australië, dat graag
uitpakt met het Barrier Reef als toeristische
trekpleister. Op lange termijn dreigt het land
zo miljoenen toeristen per jaar te mislopen.
Eenieder die het Reef graag nog in levende
lijve bewondert, raden we aan zo snel mogelijk het vliegtuig te nemen down under. Gelieve tijdens de rondvaart uw lege waterflesjes wel netjes in de vuilnisbak en niet in het
water te gooien. We willen het milieu immers
wat sparen.

IMPOTENTE NEANDERTHALERS
Na jarenlang onderzoek door The American
Journal of Human Genetics lijken wetenschappers een belangrijke oorzaak gevonden
te hebben voor het uitsterven van de neanderthalers. Het DNA van neanderthaleroverblijfselen, gevonden in Spanje, heeft heel
wat nieuwe inzichten opgeleverd. Al hebben
mannelijke neanderthalers duizenden jaren
lang geflikflooid met vrouwen die nauw verwant zijn aan de moderne mens, toch hebben ze amper voor gezonde nakomelingen
kunnen zorgen. De neanderthalers en hun

SHARING IS CARING
Vooraleer je je vrijdagavond op de trein
laat wegzakken in die verschrikkelijk comfy
NMBS-stoel, wil je eerst aan moederlief laten
weten dat je straks graag kroketjes eet. Na al
dat Brug-eten en die julientjes mag men zich
al eens laten verwennen zeker?
Maar dan slaat het onheil toe. Je gsm-batterij
blijkt de geest gegeven te hebben. Slik. Dag
kroketjes. Maar niet getreurd! Dergelijke
rampscenario’s zijn binnenkort misschien
wel verleden tijd, dankzij Paul Worgan.
Worgan en zijn collega’s van de University of
Bristol vonden een draadloos herlaadsysteem
uit met de naam PowerShake. Hiermee zou
het volstaan om je smartphone weer tot leven

te brengen door het tegen de smartphone te
houden van iemand die wel wat van zijn of
haar batterij wil afstaan. PowerShake zou in
de toekomst ingebouwd kunnen worden in
apparaten als gsm’s, maar ook horloges en
zelfs nachtlampjes. De onderzoekers stootten
tijdens het ontwikkelen van hun ingenieus
bedachte systeem wel op een minder technisch probleempje. Heel wat mensen blijken
er niet echt happig op te zijn om een deel van
hun batterijpercentage af te staan. Zaak is dus
om vriendelijk te blijven glimlachen naar de
norse grijsaard die voor u zijn Metro-krantje
zit te lezen. Die man zou immers wel eens je
avondeten kunnen redden.

vrouwelijke partners waren namelijk geen
goede match op genetisch vlak. De genen van
de arme stakkers droegen zogenaamde ‘antigenen’: moleculen die er heel dikwijls voor
zorgden dat vrouwen mannelijke foetussen
afstootten of miskramen kregen. En zo verdween de neanderthaler na verloop van tijd
van het toneel.

LSD: LIEFDE, SEKS, DOOD
Londense wetenschappers hebben zich onlangs geamuseerd met
wat proefkonijntjes onder de fMRI-scanner te steken en te zien wat
lsd nu eigenlijk met het brein doet. Iets wat verrassend genoeg niet
meer gebeurd was sinds de jaren 60. Een blik binnen de psychedelische wereld van lsd.

Zeg NEE tegen lsd. Behalve als het in een wetenschappelijke context is. Want zoals we allemaal weten, mag alles
indien het in de naam van de wetenschap is. Behalve als
je mensen laat sterven. Dat is niet oké. Ja, ik heb het over
jou, Adolf. Maar een beetje drugs is onschadelijk. Het is
mogelijk dat het zelfs als ‘leuk’ ervaren wordt. Maar dat zou ik niet weten. Vroeger werd lsd zelfs gebruikt
door psychiaters. Maar vroeger werd
elektroshocktherapie ook gebruikt
door psychiaters. Misschien niet de
beste referentie. Alleszins, Londense onderzoekers Enzo Taglia(telli)
zucchi(ni) et al. hebben mogelijk
het leukste experiment ooit uitgevoerd: ze gaven vijftien mensen lsd,
staken ze onder een fMRI-scanner
en lieten ze achteraf beschrijven wat
ze allemaal zagen. Eigenlijk, zo leuk
klinkt dat nu ook weer niet. Een fMRI-scan laten afnemen is sowieso al
eng en claustrofobisch. Laat staan dat
je erbij nog eens begint te hallucineren dat een enorme, eenogige hond
je probeert op te eten. Ook al lijkt me
een eenogige hond wel nog cute. En
mijn hond probeert mij soms ook op
te eten, wat ik wel schattig vind. Hij
is nogal dom, vandaar. Zijn naam is
Flaiki Noedels. Maar dat is het punt niet.

VINNIGE VERBEELDING

Lsd staat voor Lysergeenzuurdi-ethylamide. Of C20H25N3O als dat meer je ding is. De structuurformule ziet
eruit alsof een hipster hem wel zou willen tatoeëren op zijn
onderarm. Het is een hallucinogene, psychoactieve drug.
Je gaat ervan trippen, in de volksmond. Het is een agonist
van serotoninereceptoren, wat in mensentaal wil zeggen
dat het hetzelfde doet als een stofje in je brein dat je goed
doet voelen. Eigenlijk wat alle drugs doen. Maar dan alle-

DOOR NICOLAS VAN LAERE
ILLUSTRATIE DOOR
ANN VANDERHEYDEN

maal voor een ander stofje. De drug werd uitgevonden door
Albert Hofmann in 1938. Wanneer het trippy goedje massaal recreationeel gebruikt begon te worden – door die fucking hippies dan nog wel – was hij hier niet zo blij om. Hij
wenste tot het einde van zijn leven dat lsd een goede plaats
zou vinden binnen de psychiatrische
zorg en als hulpmiddel in meditatiecentra – over hippies gesproken. Lsd
is overigens een van de enige drugs
die lichamelijk niet verslavend is. Dat
wil zeggen dat je lichaam de stof niet
nodig zal hebben om op dezelfde
manier te functioneren. Geen afkickverschijnselen dus.
Nochtans moet je wel oppassen voor
psychosociale verslaving. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met verslaafd
zijn aan Netflix bingewatchen. Maar
dan iets intenser. Want lsd is wel
toffer dan als actief lid van onze sedentaire maatschappij chips eten en
‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ kijken. Vermoed ik. Dieren raken echter niet verslaafd aan lsd. Dus geef je
vissen eens een beetje lsd. Moet wel
grappig zijn. Maar niet heus. Doe het
niet. Schamper is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke vissenmoorden.
Poléon, onze huisvis, kijkt al met een
bezorgde blik naar deze tekst. Met die schattige boloogjes.
Een directe quote: “Blub.” Bedankt voor de bijdrage, Poléon.
We zien je allemaal zeer graag. Ook al kuisen we je bokaal
misschien niet vaak genoeg uit, eten heb je altijd met overvloed. En dat je vorige week vastzat in de filter, nemen we
je ook niet kwalijk. Maar als je hulp nodig hebt, kan je altijd
bellen naar de zelfmoordlijn. We hebben het nummer op je
huisje geplakt. Wat zeg je, lezer? Of ik aan het trippen ben?
Nee, hoor. Mijn liefde voor onze vinnige vriend brengt me
gewoon soms in een trance. De enige trip die ik nodig heb.

“Mijn liefde voor onze vinnige vriend
brengt me gewoon soms in een trance”
www.schamper.be
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“Zorg ervoor dat je geen
emotionele shit hebt die je
nog moet verwerken”

TRIPPY TROUBLES

Back to lsd. Naast visuele, auditieve en geurenhallucinaties kan lsd ook de intensiteit
van gedachten verhogen, zorgen voor een
verstoorde tijdsperceptie en synesthesie (het
samen functioneren van twee zintuigen, zoals bijvoorbeeld het ruiken van kleuren) veroorzaken. Ook kan lsd zorgen voor depersonalisatie, het een voelen met het universum,
het intenser ervaren van normale objecten en
het weer ervaren van oude gebeurtenissen,
met nieuwe inzichten. Al bij al klinkt dat vree
wijs. Het is wel aangewezen om een ’trip guide’ bij u te hebben: een nuchtere persoon die
ervoor zorgt dat je pakweg niet uit een raam
gaat springen of jezelf gaat beginnen schillen – aangezien iedereen blijkbaar wel een
vriend van een vriend van een vriend kent
die dacht dat hij of zij een wortel of een appel was en zichzelf begon te schillen. Google:
broodjeaapverhaal. Maar we willen allemaal
een bad trip vermijden. Enkele pointers: zorg
ervoor dat je geen emotionele of mentale shit
hebt die je nog moet verwerken. Zorg ervoor
dat je geen verplichtingen hebt die dag. Zorg
ervoor dat je vrienden geen eikels zijn die je
paradoxen gaan voorlezen of je paranoïde
gaan proberen maken. En als je vrienden
wel eikels zijn, moet je misschien andere
vrienden zoeken. Probeer eens bij Schamper,
zeer toffe mensen hier. Totaal geen mentale
problemen. Echt niet. Poléon vindt toch van
niet. Schattig blubje. Schattig strontje dat zijn
anale sphincter niet wil loslaten en hem ach-

Drugs zijn overal. Ook bij studenten. Misschien wel vooral bij studenten. De stouterds. Enkele cijfers uit ‘In hogere sferen?
Volume 3’, gepubliceerd in 2013 door Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), over druggebruik binnen
het hoger onderwijs in Vlaanderen.

CANNABIS

Het gebruik van cannabis ligt binnen de
hoger onderwijsinstellingen het hoogst van
alle druggebruikcijfers. Zo heeft 39,6% ooit
al cannabis gebruikt. Dit cijfer is wel lager
dan in de Amerikaanse en andere Europese studies. Eigenlijk zijn we dus best braaf.
Goed zo, Vlaamse studentjes. Slechts vier op
tien van jullie negeert de drugswet volledig.

tervolgt als een klein slangetje. Pas ook op
na het gebruik van lsd, achteraf kunnen nog
flashbacks, hallucinaties en kleurflitsen. Misschien niet te snel achter het stuur kruipen
dus. Of #YOLO.

HARDE HALLUCINATIES

Nu, waarom de studie van meneer Tagliatelli
Zucchini (Ja, ik snap dat lachen met iemand
zijn naam kleuterachtig is, maar fuck you,
het is grappig) relevant is, is omdat het al

sinds de jaren 60 geleden is dat er uitgebreid
onderzoek naar de drug gevoerd is. Met de
enorme ontwikkeling die plaatsgevonden
heeft wat brain imaging betreft, kunnen we
door deze studie een veel beter beeld krijgen
over waarom lsd zijn specifiek effect geeft. Zo
toont het onderzoek een verhoogde communicatie tussen verschillende modules in het
brein aan. Dat kan verklaren waarom de synesthesie optreedt, net als de hallucinaties en
het ophalen van herinneringen.

Braaf. We zien wel dat bij jongens dit cijfer
veel hoger ligt dan bij meisjes, respectievelijk 49,4% en 31.6%. Bij de vraag of ze het
voorbije jaar cannabis gebruikt hadden, antwoordde 22% bevestigend. Dit komt overeen
met studies uit andere landen. Minder braaf.
Maar blijkbaar wel normaal, dus dat is ook al
iets. Ook hier hebben dubbel zo veel jongens
dan meisjes het in het voorbije jaar gebruikt.
Waarom? Hebben jongens zo veel meer nood
om te ontsnappen? Zijn ze misschien sneller
getraumatiseerd omdat hun favoriete voetbalploeg verloren is? Wie zal het zeggen?
Ook noemenswaardig is dat één op vier van
de laatstejaarsgebruikers minstens een probleemuiting wat betreft verslaving meldt.
Dus misschien is cannabis toch niet zo schadeloos als we denken.

De modules die met elkaar in connectie
staan, zijn namelijk degene die serotonine gebruiken als neurotransmitter. Dat zijn
voornamelijk het olfactorische tuberkel (het
stukje dat geur verwerkt), de prefrontale cortex (die instaat voor onder andere persoonlijkheidsexpressie, het maken van de beslissingen en het modereren van sociaal gedrag),
de pariëtale cortex (die zintuiglijke informatie verwerkt) en de somatosensorische cortex
(die instaat voor de tast). Ook de thalamus
wordt enorm gestimuleerd door deze drug.
Dat verklaart al een hele reeks van effecten
die lsd kan veroorzaken, zeker omdat de studie ook aantoont dat de verschillende regio’s
individueel minder goed werken, dus alles
wat in elkaar overvloeit. Maar het belangrijkste inzicht waar deze studie voor zorgt, is
die over ‘egodissolutie’, of het verliezen van
je identiteit. Deze spirituele ervaring is hetgeen waar velen naar zoeken, zij het via meditatie, zij het via druggebruik. De versterkte
connectie tussen deze specifieke delen kan
veel verraden over waar identiteit binnen het
brein ligt, een concept waar nog maar weinig over geweten is. Wetenschap kan toch
mooi zijn. Vind jezelf, en eens dat gebeurd
is, probeer jezelf te verliezen. Dat is blijkbaar
wat we moeten meenemen uit dit onderzoek.
Of misschien had meneer Tagliatelli geen
diepere betekenis in gedachten, en verzin ik
die gewoon zelf. Misschien is mijn identiteit
wel desillusie. Of misschien is dat maar een
waanbeeld.

ANDERE DRUGS

Ook andere, hardere drugs worden gebruikt
bij de studenten. Zo heeft 4,2% ooit al amfetamines, beter bekend als speed, gebruikt.
Dit ligt ook lager dan in de VS, waar cijfers
van 11% worden waargenomen. Wij zijn
blijkbaar al speedy genoeg. Ik weet dat het
een flauw mopje is. Zwijg. Wat betreft xtc zijn
de cijfers vergelijkbaar: zo’n 5,5% heeft ooit al
xtc gebruikt. Ook die drug is in de VS dubbel zo populair. Wat betreft cocaïnegebruik
valt de Vlaamse student te vergelijken met de
Amerikaanse, met een gebruik van 4,0%. Dat
is voornamelijk te wijten aan de hoge prijzen
van deze drug. Wat betreft lsd zijn er geen recente cijfers beschikbaar, maar bij middelbare scholieren ligt het gebruik al rond de 2%.

www.schamper.be
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KOOP EENS HET GELUK
Dat heet dan gelukkig zijn / een fijne Bongobon voor je verjaardag /
dat heet dan gelukkig zijn / Een jaar later nog snel verzilveren want
fok, je ziet toevallig dat dat ding nog maar enkele dagen meer geldig is
/ dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij!

De blok, het is een huiveringwekkende zwarte periode voor elke student. Voorstellen hoe
we ooit nog op een terrasje hebben gezeten
met een fris pintje in de hand wordt dag na
dag moeilijker, de lange duistere tunnel slokt
alle happy thoughts op en zelfs masturberen
gebeurt eerder verveeld en mechanisch (procrasturbation heet dat blijkbaar). Nog gelukkig worden lijkt even onwaarschijnlijk als de
kans dat er meer dan 19,5 man komt op een
Schamperfuif. Een hele massa aan blokkende
studenten staart uit het raam, sigaret vergeten in de hand en langzaam smeulend tot het
brandt aan de vingers. Maar de blokkers geven geen kik, enkel een lege zucht. Gelukkig
zijn daar oplossingen voor. Mijn huisgenote
is mijn testslachtoffer om gedwongen gelukkig te worden. Zij heet Nina. Sorry, Nina.
32
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GOEIE SCRABBELWOORDEN
DIE EINDIGEN OP -INE
Maar wat is geluk eigenlijk? Eerst en vooral
is het belangrijk om te weten dat de wetenschap om gelukkig te worden een moeilijk
en berucht onderzoek is. Wetenschappers
weten wel met zekerheid dat op een moleculair niveau geluk gelinkt is met verschillende
neurochemische processen, en dat het niet
genoeg hebben van deze ‘geluksmoleculen’
kan leiden tot depressies. Maar wanneer we
spreken over geluksmoleculen, waarover
spreken we dan? Eerst en vooral is er oxytocine, de liefdesmolecule, die in hoge mate
voor een bindingsgevoel met de mensen
rondom jou zorgt. Om die ‘los’ te krijgen, is

door Shauni De Gussem

fysiek contact nodig. Knuffelen is de boodschap. “Moet dat?” vraagt Nina met een lang
gezicht. “Ja.” Ik knuffel Nina lang. “Dit is
awkward”, zegt ze. Ik ga akkoord, maar we
zetten door. Voor de wetenschap. “Voel je je
al wat gelukkiger?” “Nah.” Okay, over naar
de volgende geluksmolecule dus, serotonine, de bekende natuurlijke neurotransmitter
die verschillende functies in het brein beïnvloedt, waaronder mood en gedrag. De aanmaak van serotonine kan je ook stimuleren,
door te sporten en chocolade te eten dus.
Nina lacht. “Dat is een molecule op mijn lijf
geschreven. Seroto-nina. Snap je hem? Snap
je hem?” Alleen al de gedachte aan serotonine maakt Nina ondraaglijk, we gaan verder.

DOPAMINE IS DOPE

Laatste in het ine-rijtje is dopamine en het is
niet een van de minste: het zit achter al onze
zondige en geheime goestinkjes. Dopamine
is lust, overspel, die slechte pita’s om middernacht tijdens een avondje zuipen, verslaving,
de reden waarom je je zo up up up voelt als je
thuis komt met een nieuwe game, een paar
schoenen of technologische prul. Dopamine
is wel een druk bezet molecuultje en bekend
ook nog, want iedereen heeft er al eens iets
over gehoord. Zo noemde kunstenaar Vaughn Bell ooit dopamine de Kim Kardashian
onder de moleculen. Passend. Hoe dan ook,
dopamine heeft te maken met het verwachtings- en beloningsgedeelte van onze hersenen. Heel simpel gezegd is dopamine de reden van onze plotse behoefte om dingen te
kopen en te eten en te neuken. Het affecteert
de beslissingsfabriek van onze hersenen en
we kunnen niet meer rationeel denken tot we
beloond zijn. Eenmaal we beloond zijn, krijgen we een plots intens geluksgevoel. Voilà,
hier worden verslavingen met zorg gekweekt
en gevoed, maar ach, we voelen er ons ten
minste goed bij.

DE KLOOTZAK VOOR
ONZE PORTEMONNEE

Voor wie heel die dopamine-uitleg natuurlijk enorm interessant is, is voor verkopers.
Dingen kopen, geld uitgeven, geeft ons een
gevoel van beloning, van plezier en van geluk. Alles staat daarom in het teken van het
geluk van de klant. Hij is de koning. Upbeat
muziek, vriendelijk personeel, slogans à la
‘Treat yourself!’, alles erop en eraan. We worden content van consumeren, dus geld maakt
wel degelijk gelukkig. Oppervlakkig dan,

want het geluksgevoel van dopamine kent
een snelle afzwakking. “Ja, dat is waar,” knikt
Nina, “wanneer ik een kleedje koop, ben ik
ook altijd zeer blij maar dat is al heel wat
minder wanneer ik terug thuis ben en het
kleedje uit de zak haal.” Ik knik gewichtig terug. Maar het volk begint toch ook wel te begrijpen dat deze kortstondige gelukgevoelens
niet altijd positief zijn, vooral niet voor de
portemonnee. Daarbij komt ook nog eens dat
in de afgelopen decennia een antimaterialistisch gedachtegoed is opgekomen, en een milieubewustheid. Dingen kopen, daar wordt al
eens een tweede keer over nagedacht. Met de
leuze “Geld maakt niet gelukkig!” werd een
nieuw tijdperk ingeluid: materialistische zaken zijn niet meer de shit, maar mensen, samenhorigheid, coole activiteiten doen voor
je sterft. Men vond dat het geluk dat daaruit
voortkwam, dieper ging, langer duurde en
uiteindelijk meer waard was. En kapitalisme
zou kapitalisme niet zijn, mochten verkopers
ook daar geen geld uit kloppen.

KOOP EENS EEN ERVARING
Want jawel, activiteiten en samenhorigheid
zijn nog nooit zo commercieel interessant
geweest als nu. Kijk maar naar de prijs voor
een festivalticketje en voor maar €2500 kan
je naar Kenia een echte safari meemaken
(om dan later tientallen keren op een familiefeest uit te roepen welke on-ge-loof-lijk-e
ervaring het was). Een kind geef je toch geen
fiets, maar een reisje naar Disneyland om
het te overtuigen van je liefde en waarom
met je vrienden een pintje gaan drinken als
je dat even goed kan gaan doen in Parijs aan
de voet van de Eiffeltoren terwijl de ondergaande zon op jullie gezicht schijnt. En voor
nieuwjaar geef je je nonkel een bon om te
gaan skydiven natuurlijk. Een onvergetelijke ervaring wacht hem! Hopelijk gaat hij de
bon verzilveren voor hij incontinent wordt.
Bongobonnen zijn het ultieme hoogtepunt
van de platte commercie omtrent gelukservaringen. En gelukkig had ik er nog eentje
liggen die nodig eens moest gebruikt worden
want hij stond op het punt van vervallen. De
Bongobon ‘Zoete Zonde’ in de hand, recht
naar de chocolaterie. Nina mocht mee. Nina
was heel gelukkig. Het werkte al. Serotonine,
we waren er klaar voor.

WIJ KREGEN EEN ERVARING EN HET WAS OKAY

Binnenin de chocolaterie zagen we hoe de

chocolade gemaakt werd en proefden we enkele pralines. We deden ons ook te goed aan
de meest smeuïge chocolademelk van ons leven. Het was fijn. We hadden een goeie bondingnamiddag en hadden een groot stukje
bijgespaard voor onze oudersdomsdiabetes.
“Het was okay”, zei Nina. Daarna op het terrasje was het even leuk. “Dat was even okay.”
Het geluk in een Bongodoosje is vergelijkbaar
met het geluk van een namiddag sociaal zijn
met een drankje in de hand. Vrij normaal geluk dus. Het enige waarin ik de verkoop van
soortgelijke ervaringen in zie slagen is om
met vrienden of je lief eens je comfortzone te
verlaten en eens iets fris te doen. Maar gelukkiger word je daar niet van. En om nu eens
en voor altijd te antwoorden op die doodgekauwde vraag “Maakt geld gelukkig?”: het is
plezanter om te huilen in je Maserati dan in
een kartonnen doos op straat. Gelukkig zijn
is gewoon complexer dan de vraag of je het
kan kopen of niet. En om de blokblues dan
op te lossen? Weinig aan te doen, dat gaat
met het verstrijken van de tijd en de examens
wel weer over. En als je op een middag het
toch te hard hebt zitten, spreek je vrienden
aan op Facebook, ga naar buiten en bezoek je
dichtstbijzijnde chocolaterie. Want van chocolade is het bewezen dat je gelukshormonen
gaan racen. Fuck je Weight Watchers, Schamperlab heeft gezegd dat het mag.
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DE WERELD ZONDER ONS
HOE ZIET HET LEVEN OP AARDE ERUIT ZONDER DE MENS?
Een gedachte-experiment: stel dat de gehele mensheid
ineens verdwijnt. Zullen we gemist worden of zal Moeder Natuur een vreugdedansje doen?

Allereerst kunt u zich voorstellen wat er gebeurd zou zijn
wanneer de meteoriet die instaat voor het uitsterven van
de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden, de aarde rakelings
gemist zou hebben. Visioenen van ‘The Flintstones’ waarin
gedomicilieerde dinosauriërs — denk aan de Erectosaurus,
Technosaurus of Scrotum humanum, allen echte namen
voor dino’s — samenleven met holbewoners. Maar de eigenlijke vraag is, zou de mens dan überhaupt de aarde belopen hebben? Het was immers door de meteoriet dat zoogdieren de kans kregen om uit te groeien tot de dominante
soort. Zonder was de kans groot dat de ontwikkeling van
de zoogdieren was blijven hangen
bij onze muisachtige voorouders.
Dinosauriërs bleven heersers op
aarde en hadden een eigen evolutie
ondergaan.
Maar wat als de mens ineens verdween? Het op slag wegvegen van
de mensheid is een onderwerp
waar zowel vanuit de wetenschap
als vanuit de kunstwereld over gefilosofeerd is. Kan de wereld nog herstellen van onze destructieve invloed? Geen nood, de verhalen over zielige ijsberen
worden u bespaard.

INTERNATIONALE
TSJERNOBYL

National Geographic toont in de documentaire ‘Aftermath:
Population Zero’ hoe het leven — ja, egoïsten, wij zijn niet
de enige levende wezens op aarde — er verder aan toe zou
gaan. De eerste invloed van onze verdwijning zou zeer destructief zijn. Wanneer de mens verdwijnt, blijven de machines die door ons gemaakt zijn achter en nog een tijdje
actief. De mens heeft veel nucleaire kerncentrales verspreid
over de wereld gebouwd. Generatoren die stromend koud
water rond de reactoren doen circuleren, beschermen deze
tegen oververhitting. Wanneer deze generatoren niet meer
werken is een wereldwijde nucleaire ramp onvermijdelijk.
Blijkbaar zijn wij dan toch nog nuttig voor iets, zelfs al zijn
de kerncentrales in eerste instantie al onze fout.
Het mooie aan de natuur is echter dat deze zich aanpast.
Evolutietheorieën, het klinkt als muziek in de oren. Om een
eerste beeld te krijgen, kunnen we kijken naar Tsjernobyl.
Dertig jaar na de kernramp ligt de radioactieve straling nog
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steeds zeer hoog. Er wonen dan ook geen mensen meer in
het gebied sinds de ramp heeft plaatsgevonden. Hierdoor
heeft de natuur vrij spel en wordt het gebied terug overgenomen door het buitenleven.
In eerste instantie leek het er niet op dat de natuur rond
Tsjernobyl zich snel zou beginnen ontwikkelen. Door de
ontploffing was het dennebomenbos rood gekleurd. De bomen zijn door de absorptie van te hoge straling afgestorven
en kregen een roodbruine kleur. Logischerwijs was hier
weinig leven mogelijk. Daarom werd het ‘Rode bos’ geruimd en begraven. Inmiddels groeien er bomen die beter
bestand zijn tegen de straling. Ook
de dieren in het gebied passen zich
aan. In plaats van soorten die gedijen in de omgeving van een stad en
leven van menselijk afval komen de
inheemse soorten terug, denk aan
beren, wolven en lynxen.
Als de straling voor de mens zo
schadelijk is, hoe komt het dan dat
dieren juist terugkomen naar het
gebied? De straling is wel degelijk ook schadelijk voor dieren. Maar er is simpelweg maar een ding schadelijker voor
de beesten. Juist, de mens. Al ligt de leeftijd van de soorten,
net als de vruchtbaarheid, lager dan in andere gebieden, de
beschadiging van de mens is nog steeds een groter gevaar
dan de nucleaire ramp.

SUCCESVOLLE PREDATOR

In ‘The world without us’ vraagt de Amerikaanse schrijver
en journalist Alan Weisman zich af hoe grote steden eruit zien als de mens ineens zou verdwijnen. Wie zou ons
missen en wie ziet ons liever vertrekken? Want de mens is
niet voor elke soort even negatief. Soorten die zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
doen het juist heel goed in urbane omstandigheden. Denk
aan ratten, duiven, muggen en ander ongedierte. Voor deze
soorten betekent de stad een veilige en voedselrijke omgeving. Maar soorten die zich moeilijker kunnen aanpassen
verdwijnen in een stedelijke omgeving.
Op dit moment is er in enkel in Afrika nog een gebied met
een hoge abundantie aan grote zoogdieren. Dat stelden
wetenschappers aan de Aarhus Universiteit in Denemar-

ken vast. In de hele wereld is de impact van
de mens zeer duidelijk. Zeker in Noord- en
Zuid-Amerika, waar er in natuurlijke omstandigheden veel meer grote zoogdieren
zouden voorkomen. Maar ook bij ons, in Europa zou het er anders uitzien, ons continent
zou een thuis zijn voor onder andere wolven
en beren.
Dat Afrika trouwens wel nog een grote populatie aan grote zoogdieren kent, komt niet
door het optimale klimaat. De enige reden
hiervoor is dat de mens in dit gebied nog
maar weinig geïnfiltreerd is. Zo kan de mens
de prijs voor meest succesvolle predator innemen. We mogen er trots op zijn.

ZONDER ONS

Zoals gezegd in de inleiding, wordt er ook
vanuit de kunstwereld nagedacht over een
wereld zonder mensen. Gentse theaterperformancegroep Ontroerend Goed gebruikte dezelfde uitgangspunt voor hun nieuwste
productie ‘World Without Us’, jup gelijkend
op het boek. Een ongedefinieerde verteller
vertelt in een monoloog — een ‘zeroloog’
— hoe de wereld verandert na het plotse ver-

“De eerste invloed van onze
verdwijning zou zeer destructief zijn”
dwijnen van de mens. World Without Us is
het sluitstuk van een trilogie over onze plek
als mensen in het universum. Na de geschiedenis in te duiken met ‘A History of Everything’ en de hedendaagse onomkeerbaarheid
van onze impact op de wereld staalhard in
ons gezicht te duwen. In ‘Are we not drawn
onward to new erA’ kijkt Ontroerend Goed
naar de toekomst, en wel een dystopische
toekomst waarin de mens geen enkele rol
meer speelt.
Wetenschap en fictie komen samen in World
Without Us. Voor de wetenschappelijke juistheid van het stuk konden de theatermakers,
naast wetenschappelijke literatuur, rekenen
op de kennis van experts: van specialisten bij
Electrabel, over kerngeleerden tot biologen,
plantkundigen en ingenieurs. Artistiek leider
van Ontroerend Goed Alexander Devriendt

is ervan overtuigd dat in de ontdekkingen
en theorieën van de moderne wetenschappen nieuwe ‘grote verhalen’ schuilen die het
waard zijn om op scène te brengen. Hij stelt
dat de inzichten over de mens uit de evolutionaire biologie, historische antropologie en de
steeds uitdijende kennis van het heelal ook
voor de kunst enorm belangrijk zijn.
Daarnaast spreekt het uitgangspunt van een
wereld zonder de mens aan tot de verbeelding. Hierin ligt dan ook het fictieve aspect
van World Without Us. Zelfs experts kunnen
niet exact voorspellen wat er zou gebeuren
in een wereld zonder de mens door de vele
factoren die elkaar beïnvloeden. Dit laat
Ontroerend Goed toe om naast de wetenschappelijke grond van het stuk, ook volop te
verbeelden en te filosoferen. De titel heeft in
dit opzicht een dubbele, filosofische bodem.
Bestaat er zoiets als “de wereld” zonder mensen om hem waar te nemen of te benoemen? .
‘World Without Us’ speelt in België, Nederland en Groot-Brittannië tot eind
2016. Meer info en tickets op www.ontroerendgoed.be
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CULTUURAGENDA
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door Emilie Devreese

RAVEL

RAKUGO

16 - 25 juni, Opera Gent

23 juli, Stadhuis Gent

DANS Tussen 16 en 24 juni kunnen balletliefhebbers zich voor een
luttele twaalf euro weer heel even deel van de beau monde voelen in
de opera van Gent. Voor deze dansvoorstelling baseerden topchoreografen Sidi Larbi Charkaoui en Jeroen Verbruggen zich op de muziekstukken en orkestraties van de gelijknamige Franse componist. De
avond wordt opgedeeld in drie luiken waarbij elke choreograaf zijn eigen twist geeft aan een compositie van Ravel, met als klap op de vuurpijl de wereldberoemde interpretatie van Ravels ‘Boléro’ door Maurice
Béjart. Zeker en vast een aanrader voor wie tijdens de geestdodende
examenperiode nood heeft aan wat artistiek verantwoorde afleiding.

THEATER Wanneer u op 23 juli toevallig op de Gentse Feesten zou
ronddwalen, grijp dan vooral uw kans om u in de Pacificatiezaal van
het stadhuis van Gent onder te laten dompelen in de wereld van het
Rakugo-theater. Rakugo is een Japanse vorm van comedy waarbij een
speler in zijn eentje een volledig verhaal vertelt terwijl hij het hele stuk
lang op een kussen blijft zitten en zich moet beredderen met enkel een
waaier en een handdoek om verschillende personages uit te beelden.
De show is gratis en duurt slechts anderhalf uur, ideaal dus voor de
japancrazy weeaboos onder ons, of gewoon voor al wie even aan de
drukte van de Feesten wil ontsnappen.

A SMALL SOUND IN YOUR HEAD

GHOST

28 mei - 4 september, S.M.A.K.

25 mei, Handelsbeurs

EXPO Van 28 mei tot 4 september kan u in het S.M.A.K. ‘A small
sound in your head’ bewonderen, een tentoonstelling rond de werken
van de Chinese hedendaagse kunstenaar Lee Kit. Aan de hand van een
brede mix aan boeiende stijlen en materialen zoals grote installaties,
schilderijen op pastelkleurige handdoeken, readymades, taalspel en
verwijzingen naar popcultuur, oefent Kit kritiek uit op de hedendaagse
prestatiemaatschappij en verbindt de Aziatische en Europese cultuur
waarin hij opgegroeid is met elkaar. Picknicklakens, kleurtjes én maatschappijkritiek gebundeld in één kunstzinnig geheel en dat voor maar
acht euro? Meer heeft een mens toch niet nodig? Allen daarheen dus!

CONCERT Op 25 mei organiseert Democrazy opnieuw een editie
van GHOST, een initiatief van Raveyards ter ere van de release van
hun nieuwe album ‘KYEM’ dat uitkwam op 25 maart. Verschillende
bevriende muzikanten en kunstenaars worden uitgenodigd om korte,
elkaar snel afwisselende performances te geven in verschillende ruimtes op een unieke locatie, tot zelfs op het toilet toe! Vorige edities van
GHOST speelden zich af in KERK en in de Sint-Jacobskerk. Deze keer
koos Raveyards voor de Handelsbeurs, alwaar u voor twaalf euro (vvk)
kan genieten van optredens en beeldende kunst van o.a. Rape Blossom, cUNST, One Man Party, Art Nicole Twister en nog vele anderen.
Be there or be square!
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In Schamper 567 en Schamper
565 werden de foto’s van
Damiano Oldoni (bij de talent
uit gent ) niet correct toege schreven . O p de website is dit wel
gebeurd . S orry D amiano !

TALENT UIT GENT
Onze redactie selecteert voor u een jonge
artiest uit Gent die naarstig verder timmert
om de grote K voor zijn kunst te krijgen.
Deze week: Jeroen Van Zwol van Zwoltopia.

door Adel Mouchalleh

ZWOLTOPIA WIE?
• 28 jaar
• Freelance illustrator
• Zwoltopia.be en zwoltopia op social media

Het illustreren begon voor Jeroen Van Zwol in zijn vrije tijd, als nevenactiviteit. “Toen ik een aanbod kreeg, dacht ik dat het nu of nooit was.”
Uiteindelijk maakte hij de keuze en werkt nu fulltime als freelancer.

Illustreren ziet er naar de buitenwereld toe heel mooi uit.
Wat men niet ziet, zijn de lange uren die je achter je scherm
doorbrengt. Klopt dat?

ZWOLTOPIA
TIP 1 “Teken wat je zelf wil zien, en niet enkel wat de
anderen willen zien of verwachten.”

“Dat is waar, als je echt goed werk wil leveren kan je bijna geen sociaal
leven hebben (lacht). Er zijn wel momenten dat je verlangt naar sociaal
contact: je hebt dat nodig om af en toe een boost te krijgen om verder te
werken. Illustreren is af en toe minder plezant. Mensen zien je bijvoorbeeld nooit falen, al gebeurt dat soms wel. Bij de meeste opdrachten zit
je te vloeken tijdens het tekenen, maar uiteindelijk komt het allemaal
wel goed.”

Hoe lang ben je bezig aan je opdrachten?

“Veel is afhankelijk van de deadline, maar als het één illustratie is, kan
het een volle dag of twee duren. Het hangt ook af van hoe snel je met je
klant op dezelfde lijn zit. Als ik illustraties maak voor mezelf heb je niet
de druk om rekening te houden met de voorkeur van de ‘opdrachtgever’. Je hebt soms een totaal andere visie, maar je past je uiteindelijk wel
aan, en zoekt een balans.”

Wat doe je naast het illustreren?

“Mijn passies zijn voor een groot deel mijn inspiratie voor mijn werk.
Ik ben een filmbuff, ik verzamel soundtracks op vinyl, die dan vaak
de achtergrondmuziek vormen terwijl ik illustreer. Ik kies dan wel een
soundtrack die past bij wat ik teken. Dat geeft een extra drive.”

Was illustreren jouw kinderdroom?

“Voor een deel wel ja. Mijn ‘pure’ kinderdroom was animator worden,
en dat komt er hopelijk aan in de toekomst. Dat staat vast op mijn bucketlist. Het zou een extra skill zijn die ik zeker wil aanleren.”

Is er veel concurrentie in de sector, onder de collega’s?

“Illustrators komen over het algemeen zeer goed overeen met elkaar.
Diegenen die ik ken, delen hun ‘geheimen’ met elkaar. Ik merk weinig
jaloezie of harde concurrentie. Ik heb al veel vrienden gemaakt onder
de illustratoren.”
TIP 2 “Werk hard en werk lang. Het klinkt zeer cliché,
maar je moet wel effectief hier en daar wat opgeven om
je passie en je dromen te verwezenlijken.”

OMDAT

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
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POPSTERFEMINISME:
HELDHAFTIG OF
HYPOCRIET?

DOOR LAURA MASSA,
MARIE VAN OOST,
LIESELOT LE COMTE,
SAM OOGHE
EN SHAUNI DE GUSSEM
FOTO’S DOOR SHAUNI DE GUSSEM

"I'M NOT BOSSY, I'M THE BOSS"

Vergeet de behaverbrandingen en de woedende blote borsten van Femen.
Feminisme is terug in een aaibare vorm, en wel bij mensen waarvan je
het niet had verwacht. Popsterren omarmen het concept even gretig als
hun off-shoreconstructies. Maar als dat luchtige popsterfeminisme het
gevolg is van plat commercialisme, hoe oprecht is het dan nog?

Met enige voorbarigheid stellen we vast dat dit jaar het
thema ‘feminisme’ weer op de agenda staat. En dat in verschillende gedaantes. Er worden boeken vol geschreven
over ‘empowerment’, Zweden voert verplichte feministische
literatuur in op de schoolbanken en de masteropleiding Gender & Diversiteit die nog maar twee jaar bestaat, werd de
grootste van heel de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte met
zo’n 111 studenten.
Heeft dat te maken
met de mainstreamcultuur zoals Beyoncés nieuwe album
‘Lemonade’ dat black
feminism zou eren of
is er onder de oppervlakte meer op til?
Wij lieten ons over
de golven van het feminisme voeren met
vier experten van
zowel de Universiteit
Gent als Antwerpen.

BOEH!

Maar is het zinvol om
over hét feminisme te spreken? Prof. dr. Julie Carlier geeft
toe dat dat heel moeilijk is. “Ik zou liefst een zo pluralistisch
mogelijke definitie geven. Denk aan ‘feminismen’, maar dat
klinkt niet echt.” Het feminisme is volgens prof. dr. Gita
Deneckere inderdaad een vlag die verschillende ladingen
dekt: “Er zijn zodanig veel interpretaties van het begrip, dat
je sowieso iemand tegenspreekt. Dat is ergens wel jammer,
want die verdeeldheid maakt het feminisme als beweging
minder sterk”. Prof. dr. Chia Longman heeft minder pro-

blemen met de term an sich. “Het is juist zo dat er historisch
gezien altijd veel diversiteit onder het begrip vervat lag.”
Ook prof. dr. Henk De Smaele is die mening toegedaan.
Toch werd die verscheidenheid niet altijd positief ingezet.
Zo is een van bekendste ‘feminismen’ nu antiklerikaal, denk
maar aan Femen dat ook de kerk als onderdrukkende instantie wil wegvegen door regelmatig naakt religieuze diensten en bijeenkomsten te verstoren.
“Dat soort antireligieus
feminisme
sluit al een heleboel
stromingen uit”, aldus Carlier. “Het zou
daarenboven historisch incorrect zijn
om te zeggen dat feminisme religiositeit
uitsluit. Er zijn evenveel voorbeelden te
vinden van religieuze
emancipatie. We hebben in België ook een
kleinere katholieke
feministische groep
gehad, en zij werden wel erkend door de dominante groep.”
Carlier staat ook helemaal achter het standpunt van BOEH!
(Baas Over Eigen Hoofd). “De vrouw kiest volledig zelf. Dat
wordt nu vaak ondermijnd. De trend die je vaak ziet, is dat
een meerderheidsgroep steeds haar interpretatie oplegt. Die
westerse meerderheid is nog steeds blank en antireligieus.
Daarnaast heeft het soms de neiging zich te exclusief op
genderkwesties te focussen, terwijl andere ongelijkheden
daarmee ook interageren. Voor mij persoonlijk is feminiswww.schamper.be
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“Het engagement van
Beyoncé is oprecht.”
JULIE CARLIER – UGENT
Coördinator Ghent Centrum for Global Studies
Specialisatie: Geschiedenis van het feminisme
Doceert volgend jaar in de MaNaMa een
nieuw vak rond Gender & Globalisering

me ook antiracisme.”
Een ander voorbeeld van religieus feminisme
vinden we in het moslimafeminisme. Carlier: “moslima’s die een hoofddoek dragen,
beslaan een diverse groep. Er zullen daar
effectief vrouwen in een bijzonder conservatieve context opgroeien, maar er bestaan er
ook voldoende die studeren en een job willen uitoefenen. Ik heb ooit met een moslima
gesproken die het dragen van een hoofddoek
‘moslim light’ vond. Ze had in haar werkweek nauwelijks tijd om haar geloof te beleven, maar haar hoofddoek zorgde voor een
constante connectie met god. Feminisme zou
hier tolerant voor moeten zijn. Het vaak gehoorde idee dat moslimavrouwen zich nog
moeten ‘bevrijden’, maakt een positieve karikatuur van onze westerse beschaving.”
De Smaele kaart vooral aan dat we in een neoliberaal discours misschien te weinig inzetten op minderheden. “Mensen zoals Zuhal
Demir maken het publiek wijs dat ze sociaal
kunnen klimmen, maar dat lukt lang niet altijd in de praktijk.” Verder verwijst hij sma(e)
lend naar de nieuwkomersverklaring die migranten vanaf dit jaar moeten ondertekenen.
“Migranten moeten ondertekenen dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Maar dat zijn ze
natuurlijk niét, hé.”

FLAWLESS

“Het feminisme heeft in de Westerse cultuur
zelfs een eerder negatieve bijklank gekregen.
Zelfs de open-minded blandino’s hebben nog

40

www.schamper.be

last van het stigma”, verklaart Deneckere. “Als
ik in de eerste bachelor tijdens de les over het
belang van het feminisme in de Belgische
geschiedenis praat en vooraf aan de studenten vraag wie zichzelf feminist noemt, is de
respons teleurstellend. Ik betreur dat, en
misschien is de huidige popularisering daarvoor wel een goede zaak.” Er duiken vanuit
Hollywood inderdaad steeds meer stemmen
op die het feminisme naast een pr-stunt ook
een warm hart toe dragen, denk maar aan
Beyoncé en Taylor Swift. Ook in academische kringen wordt die invloed van het popsterfeminisme grondig onderzocht. Maar is
het niet enorm contradictorisch dat net die
vrouwen die rondhuppelen in weinig verhullende badpakjes woorden als emancipatie in
de mond nemen? Of is het net belangrijk dat
zij via sociale media jonge mensen over de
nog bestaande issues informeren?
Ook Longman vindt die ‘mainstreaming’ van
feminisme wel paradoxaal. “Binnen de populaire cultuur vind ik de outing van feministische stemmen wel positief. Het draagt bij tot
een positievere beeldvorming en toont hoe
vrouwen sterk, zelfstandig én seksueel actief
kunnen zijn. Enigszins problematisch is de
soms nogal oppervlakkige manier waarop
hun boodschap gebracht wordt. Soms lijkt
het nogal ‘feminism lite’ te worden zoals Annie Lennox over Beyonce ooit zei.” Longman
stelt zich dan ook serieuze vragen bij de concrete engagementen die iemand als Queen B
ondersteunt.
Carlier ziet het anders. “Het engagement van

Beyoncé is oprecht”, beweert ze met klem. “In
2013 gebruikte ze delen van de tekst van de
TedTalk van Chimamanda Ngozi Adichie.
Dat was niet zomaar iets om hip te doen op
het podium. Ze engageerde zich al voor diverse campagnes, o.a. I’m not bossy, I’m the
boss. Dat idee van een leidinggevende vrouw
die automatisch een bitch is, haalt ze compleet onderuit. ‘Bitch’ is trouwens ook een
geuzennaam geworden, het is in die context
dus geen belediging meer. Ik ben blij dat er
zulke rolmodellen zijn voor jonge meisjes. Ik
erken natuurlijk ook de groep van activisten
die nog iets kritischer zijn. Uiteindelijk zit
Bey ook maar vast in een kapitalistisch systeem.” Ook Emma Watson geeft het goede
voorbeeld, althans volgens Deneckere. “Zij
gebruikt haar iconische rol als filmster om
een boodschap te verkondigen die wel degelijk enige politieke betekenis heeft. Wat
zij vertelt, is niet louter popularisering. Dat
maakt van haar een rolmodel en een belangrijk uithangbord voor de jonge generaties.”
Dat het feminisme en vrouwelijke schoonheid elkaar vijandig gezind zijn, is trouwens
een cliché uit het verleden, beweert Carlier.
“Het beeld van de ongeschoren feministe die
tuinbroeken draagt, klopt niet. Kijk maar
naar de meisjes van de Tweede Golf: dat waren echt hippe meisjes met lange haren en
minirokjes. Er was gewoon op dat moment
één stroming die zich radicaal afkeerde van

“Rolmodel Emma Watson verkondigt feministische boodschappen
mét politieke betekenis”
GITA DENECKERE – UGENT
Professor Geschiedenis van België, Sociale
geschiedenis na 1750
Gendergeschiedenis

“Mensen zoals Zuhal Demir maken het publiek wijs dat ze sociaal
kunnen klimmen, maar dat lukt
lang niet altijd in de praktijk.”
HENK DE SMAELE – UANTWERPEN
Hoofddocent Departement Geschiedenis
Doceert Hedendaagse Cultuurgeschiedenis en
Geschiedenis van Gender & Seksualiteit

alle schoonheidsidealen. Vandaar de negatieve perceptie.” Deneckere bevestigt dat: “het
cliché van het feministische manwijf is te
wijten aan een uitvergroot beeld dat ontstaan
is in die Tweede Golf. Het was uiteindelijk
maar een klein deel van die beweging dat
vrouwelijkheid heeft afgezworen met provocerende acties.”

PARADOX VAN DE
SEKSUELE BEVRIJDING

Een andere vaak gehoorde klacht die het
feminisme wil bestrijden, is de (over)seksualisering van kinderen. Onze multimediale
maatschappij is daarbij de boosdoener. Jonge
meisjes zouden geen oriëntatiepunten meer
hebben over hoe een ‘normaal’ lichaam eruit
ziet. Quatsch of realiteit?
Vooral Carlier is bezorgd: “Ik vind het enorm
raar dat een meisje van vijf een bikinietje
draagt, want er valt nog helemaal niets te
verbergen. Er is niéts. Ik zou liefst mijn eigen zoon zo lang mogelijk willen behoeden
van het verschil tussen jongens en meisjes.
Als je daar heel geëmancipeerd wil zijn, moet
je ook je zoon als prinses naar carnaval laten gaan. En geloof mij, er zijn véél jongetjes
die dat willen als ze drie jaar zijn. (lacht) Als
ouder moet je sterk genoeg zijn om dat te
durven. Je weet immers dat je kind en jijzelf
daarop aangesproken zullen worden.”
Ook voor Longman zijn de opgelegde

schoonheidsidealen problematisch. Zij ziet
echter wel evolutie naar diversiteit. “Er is een
stap vooruit gezet op het beperkte beeld van
de blanke, extreem magere, of onderdanige
vrouw, maar het blijft natuurlijk wel weer aan
andere normen voldoen. Ook heersen er bepaalde raciale normen rond vrouwelijkheid.
Om nog maar eens het voorbeeld van Beyoncé te nemen: zij is niet ‘zwart’, haar haar is
vaak zelfs steil blond, ze zit strak in het vel.
Een gemiddeld vrouwenlichaam kan je dat
niet noemen.” Deneckere noemt ook de alom
bekende Kim Kardashian. “Zij post naakte selfies omdat ze het recht over haar eigen
lichaam wil claimen, maar dat is behoorlijk
subversief. Ze speelt daarmee de commerciële cultuur in de kaart, want vrouwenlichamen
verkopen. En let op: we hebben het hier enkel
over mooie en slanke vrouwenlichamen, breder dan haar eigen derrière gaat het dus niet.”
Kunnen we kinderen dan niet weerbaar maken vanuit het onderwijs? Daar is iedereen
het roerend mee eens. Longman stelt voor
om de gender en diversiteitskennis in het
curriculum te brengen. “De kennis is er en er
zijn tools genoeg, maar het wordt nog altijd
niet opgenomen in het curriculum van het
onderwijs.”
Carlier: “Laat ons beginnen met de lerarenopleiding. Ik zou niet echt opteren voor een
lessenpakket, maar eventueel een speelsere
aanpak zodat kleuters er al mee geconfronteerd worden en de aanpak kan doorgroeien
naarmate de leeftijd.” Een verplichte lectuur,
zoals ‘We should all be feminists’ (het boek
van Chimamanda Ngozi Adichie in Zweden,
red.) gaat voor onze gesprekspartners misschien iets te ver. “Het is te dogmatisch als
de overheid zo iets oplegt. Ik ben daar argwanend over”, aldus De Smaele. Carlier vindt
ook dat er betere alternatieven zijn, zoals
genderpatronen spelenderwijs aanbrengen
vanaf een zeer jonge leeftijd.

ANNE DE PAEPE IS EEN
SYMBOOLFIGUUR

De UGent is alvast op de goede weg, als we
Deneckere mogen geloven. “Rector Anne De
Paepe is wat betreft gender in academia een
symboolfiguur, maar ze is ook meer dan dat.
Ze is enorm gevoelig voor het genderbeleid,
dat momenteel nog niet krachtig genoeg is.
Daar is De Paepe zich van bewust, maar ze
werkt ook aan verandering, alleen gaat dat

traag omdat er nog grote weerstanden moeten worden overwonnen. De beslissingsmacht ligt niet in de handen van een enkele
persoon.”
Genderquota, een vrouwelijke rector. Al veel
goeds is er veranderd in de richting van gelijkheid voor mannen en vrouwen. Wat heeft
de toekomst voor het feminisme nog in petto?
Longman haalt de golventheorie aan die
vaak gehanteerd wordt in de feministische
geschiedenis: “Ik denk dat dat we misschien
al in een vierde golf zitten. We zullen pas in
de toekomst kunnen zeggen of dit een uniforme beweging is, maar toch zijn er een aantal nieuwe thema’s. Globalisering (en verzet
daartegen), de rol van religie, spiritualiteit,
de transgenderbeweging … Nieuwe issues
die in se niet feministisch zijn, maar wel een
impact hebben op het feministische gedachtegoed van vandaag.” De Smaele brengt aan
dat er een soort ‘post-ismengevoel’ leeft. Het
feminisme zal nieuwe punten binnen haar
koepelbeweging moeten toelaten. Carlier
beklemtoont vooral de dieper liggende, economische en sociale ongelijkheid die blijft
bestaan. Move, bitch!

“Enigszins problematisch is de
soms nogal oppervlakkige manier
waarop hun boodschap
gebracht wordt.”
CHIA LONGMAN – UGENT
Professor Genderstudies,
programmadirecteur van de masteroplelding
Gender & Diversiteit
directeur van onderzoekscentrum cultuur en
gender
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"SEKS OP EEN PLAATJE,
MAAR DAN IN HET
NEDERLANDS"
EEN INTERVIEW MET MATHIEU TERRYN VAN BAZART

”Als er één iets is dat ik hoop, is het dat
er binnen een paar jaar geen sprake
meer is van een Nederlandstalige niche”.

door Sara Delva
en Aaricia Lambrigts
foto’s door Brecht Vissers

Catchy indiepop en dromerige liedjesteksten in onze eigenste moerstaal: Bazart veroverde met bescheiden hits als ‘Tunnels’ en
‘Goud’ al menig radiozender en binnenkort
ook de grote Belgische festivalpodia. Wij
spraken frontman Mathieu Terryn over dit
onverhoopt succes en wisten hem enkele
details over een debuutplaat te ontfutselen.
Bazart is naast Mathieu Terryn ook Simon
Nuytten (zang en gitaar) en Oliver Symons
(zang, synths en gitaar), vervoegd door
Daan Schepers (bas) en Robbe Vekeman
(drums). Het debuutalbum van de opkomende Gents-Antwerpse indiepopband laat nog
op zich wachten, maar de EP ‘Bazart’ klinkt
alvast veelbelovend.

LIEDJESSCHRIJVEN IS OOK
POËZIE, IN A WAY

Hoe zijn jullie begonnen met Bazart?

Mathieu Terryn: “Zeven jaar geleden begonnen Simon en ik met Handshake: ik stuurde
hem via sms liedjesteksten en hij maakte op
zijn gitaar een bijpassend jingletje. Sindsdien
hebben verschillende bandleden zich bij Bazart aangesloten en we spelen nu sinds een
jaar in de huidige bezetting.”

“Justin Timberlake en
Destiny’s Child: zulke
popnummers worden niet
meer geschreven.“
Je hebt ervoor gekozen om in het Nederlands te zingen. Als we kijken naar
het gros van de opkomende Vlaamse bands, is dat geen evidente keuze.
Waarom heb je dan toch voor je moedertaal gekozen?
Terryn: Voor mij is het Nederlands altijd al
een logische keuze geweest omdat ik me er
het beste in kan uitdrukken. Ik wou altijd al
iets muzikaals met mijn moedertaal doen,
wat pas echt goed lukte toen ik met de juiste mensen samenwerkte. Toen ik begon met
Bazart keken mensen raar op als ik vertelde
dat ik in het Nederlands zing, ze denken dan
meteen aan Clouseau of Bart Peeters. Ik
had de indruk dat er lange tijd niets met het

gewoon deel uit van de generatie die van het
rocken naar een iets sexyer geluid is gegaan.”

Nederlands gedaan was, tot Tourist LeMC
opkwam en er een nieuwe single van Het
Zesde Metaal verscheen. Qua timing hebben
we met Bazart dus geluk gehad. We konden
meesurfen op die Nederlandstalige golf en
alles viel op het juiste moment in de plooi;
daar ben ik me van bewust en ik ben er ook
dankbaar voor. Het is moeilijker om door te
breken in het Nederlands: als er één iets is dat
ik hoop, is het dan ook dat er binnen een paar
jaar geen sprake meer is van een Nederlandstalige niche.”

Je lyrics klinken melodisch en zijn
ook poëtisch. Waar haal je de inspiratie vandaan?

Terryn: “Zaken uit het dagelijks leven die me
bezighouden. Het is niet per se de bedoeling
om een verhaal te brengen in mijn liedjesteksten. Ik vertrek van klanken, losse gedachten
en hersenspinsels. Ik vertel wel een verhaal
binnen een bubbel, maar iedereen breekt die
bubbel open en ziet het verhaal anders. Mijn
inspiratie haal ik niet uit dichtkunst, hoewel
ik er wel affiniteit mee heb en wat ik doe ook
poëzie is, in a way. “

GOEDE POPMUZIEK
MET EEN EDGE

Bazarts cover van ‘Sterrenstof ’, origineel van de Jeugd van Tegenwoordig,
wordt op de radio regelmatig gedraaid,
en je coverde ook al Lil Kleine en Ronnie Flex. Het rapgenre is nochtans niet
meteen vergelijkbaar met jullie melodische muziek, die vaak met Oscar &
The Wolf en Spinvis vergeleken wordt.
Haal je er toch inspiratie uit?
Terryn: “Sowieso! We leven in een generatie
waarin hiphop, r&b en andere genres een
mishmash vormen, een waarin alles kan. Ik
laat me bijvoorbeeld inspireren door Justin
Timberlake en Destiny’s Child: zulke popnummers worden niet meer geschreven. Met
Bazart maken we eigenlijk gewoon popmuziek met een rand. Dat onze muziek vaak
getypeerd wordt als ‘Oscar & The Wolf maar
dan in het Nederlands’ vind ik opmerkelijk
en komt waarschijnlijk doordat we in het
voorprogramma van Max Colombie — een
jeugdvriend — speelden en een gelijkaardige
elektronische sound hebben. We maken ook

De formule slaat duidelijk wel aan.
Bazart staat op de affiche van zowat
elk groot Vlaams festival en begint ook
naambekendheid te krijgen in Nederland, en dat terwijl jullie debuutalbum
nog niet uit is. Komt dit succes onverwacht?

Terryn: “Ja. Als je mij een halfjaar geleden
zou gevraagd hebben wat mijn grootste
droom was, zou ik ongetwijfeld het lijstje opsommen van wat we deze zomer gaan doen.
Het komt onverwacht, maar we hadden er
wel op gehoopt, natuurlijk. Rock Werchter,
komaan. Ik denk dat we er klaar voor zijn en
we hebben er heel veel goesting in — dat is
het belangrijkste.”

“Ik geloof niet in
plattelandsmuzikanten.”
WAT BRENGT DE ZOMER?

Zetten jullie de zomer in met een debuutplaat?
Terryn: “We eindigen de zomer met een album dat we tussen de optredens door zullen
opnemen. Er komt binnenkort wel een single
aan die we in de AB (13 mei, red.) voor het
eerst live brengen.”

Wat zijn voor jou de leukste hotspots
in Gent?

Terryn: “De Vooruit is een prachtige plaats
om naar optredens te kijken en zij hebben
ook altijd een coole programmatie. Om
nieuw talent te ontdekken, en achteraf te
dansen, is Café de Video de uitgelezen plek
en als dat vol zit is de naburige Roerkuip ook
goed om te feesten op nineties r&b. Onlangs
heb ik ook twee uur, die letterlijk voorbijvlogen, naar een jamsessie in de Hot Club zitten
luisteren. Gent, of grootsteden tout court,
zijn echt de place to be voor muzikanten.
Hoewel ik zelf uit het landelijke Merelbeke
afkomstig ben, geloof ik niet in plattelandsmuzikanten. Volgens mij moet je leven en
dingen meemaken — dat hoeven maar kleine
minidingskes te zijn — om erover te kunnen
schrijven.

www.schamper.be

43

MOVE OVER HOLLYWOOD,
THERE'S A NEW CINEMA
IN TOWN!

door Brecht Vissers

door Shauni De Gussem

DE STILLE VEROVERINGSTOCHT VAN DE DEENSE CINEMA
Er zit iets in het water van Denemarken waardoor de ene geniale
cineast na de andere uit de Kopenhaagse kanalen komt gesprongen
en de wereld verovert met absurde humor, spannende verhalen en
grensverleggende ideeën. En dat doen ze muisstil, maar dodelijk
efficiënt.

Dat de Scandinaviërs niet slecht bezig zijn in
het maken van televisie moeten we je waarschijnlijk niet vertellen. Hun krimi’s als ‘The
Killing’, ‘The Bridge’ en ‘Borgen’ zijn wereldwijd bekend en rijgen de ene na de andere
award binnen. En dat vooral dankzij de Denen, want de titels uit het voorgaande lijstje
zijn allemaal gemaakt in Denemarken. Niet
enkel op televisievlak steken ze met kop en
schouders boven hun buren uit, maar ook
op speelfilmvlak. Dankzij de populariteit
van het rebelse Dogma 95-verbond, acteurs
als Viggo Mortensen (bekend van ‘Lord of
The Rings’) en Mads Mikkelsen (bekend van
‘Casino Royale’) en regisseurs Susanne Bier,
Joachim Trier, Thomas Vinterberg en enfant terrible van de cinema Lars Von Trier
heeft Denemarken internationaal een duidelijke virtuele neonpijl boven hun cinema gehangen. Maar stoefen doen ze niet. Ze maken
het gewoon en de ene Deense productie na
de andere verovert onafhankelijke cinema’s
en dat zonder de grote show van veel glitter
en weinig inhoud uit Hollywood. Momenteel spelen ‘Men & Chicken’ en ‘Kollektivet’
en binnenkort komen ook ‘Louder Than
Bombs’, ‘Krigen’ en ‘The Neon Demon’ bij
ons in de zalen.

MEN & CHICKEN

Men & Chicken is nu al veruit de meest
vreemde film van 2016. Geschreven en geregisseerd door de beruchte Anders Thomas
Jensen vertelt de film het verhaal van twee
broers die zo mogelijk niet harder van elkaar
kunnen verschillen. Gabriel (David Dencik)
is het kneusje terwijl zijn broer Elias (Mads
Mikkelsen in zijn meest onsexy rol ooit) een
goedgelovige, misleide seriemasturbeerder
is. Wanneer hun vader sterft, ontdekken ze
dat hij nog drie halfbroers verborgen hield,
samen met een hoopje familiegeheimen die
verklaren waren ze zo anders zijn dan normale mensen. En ze zijn anders. De broers
hebben geen sociale normen, hebben korte
lontjes en in plaats van te communiceren gebruiken ze geweld als iets hen niet aan staat.
Aanvankelijk lijkt het slapstick, maar al snel
worden laagjes en laagjes weg gepeld waaronder subtiele en absurde humor zitten, rijke
innerlijke levens bij deze idiote personages
en een heleboel menselijkheid waardoor je
zit te supporteren voor deze sympathieke
fuck-ups. Het script is briljant en hoe verder
de film gaat, hoe vreemder hij wordt, maar
ter absolute glorie van het verhaal. Oh, en de
titel valt veel letterlijker op te nemen dan je
ooit zou vermoeden.

KOLLEKTIVET

Al in ‘Jagten’ en ‘Festen’ liet de Deense regisseur Thomas Vinterberg zien hoe genuanceerd hij de emotionele omwentelingen van
een hechte groep en uiteenspattende idylles
op het grote scherm kan toveren. Die thema’s
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haalt hij in ‘Kollektivet’ dan ook opnieuw
aan. Geïnspireerd door zijn eigen jeugd vertelt Vinterberg over een gemeenschap die
in 1975 samen leeft in een groot huis in de
buitenwijken van Kopenhagen. Aanvankelijk lijkt de commune van Anna (Trine
Dyrholm), Erik (Ulrich Thomsen) en hun
tienerdochter mooie idealen als samenhorigheid, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie
te belichamen, maar hoe meer mensen binnensijpelen, hoe meer ook de realiteit komt
aankloppen en het oorspronkelijke gezin
kijkt met lede ogen toe hoe ze elkaar beginnen kwijt te geraken. De film is een lange,
meesterlijke observatie van het veranderende gedrag van de individuele mens alsook de
groepsmens. Het getuigt ook over een vorige
generatie en een voorbij tijdperk. Hoewel de
film scherp uithaalt naar personages en ideeën, is de film toch zachter, nostalgischer en
met meer humor dan we gewoon zijn van
Vinterberg en zijn vaste scenarist Tobias
Lindholm. Zo verliezen ze wel het potentieel
van de interessante donkere hoekjes die ze
niet verkennen. Een van de mooiste momenten in de film is wanneer de tienerdochter
iets groots over het leven leert. Namelijk dat
verandering niet tegen valt te houden. En dat
alles vergankelijk is. Net als deze bespreking.

BOEK
Al bij de beginzin “Ik begin met een leugen”
wordt duidelijk dat over ‘Jungle’, het nieuwe
boek van Vlaamse auteur en stand-upcomedian Joost Vandecasteele is nagedacht. Daar
waar hij een beetje alle kanten op schuifelde
in zijn debuut ‘Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij’, slaagt hij vier boeken
later in ‘Jungle’ om gecontroleerd verwarring
te zaaien; hier is een schrijver aan het woord
who has come of age. Hoera, kaarsjes voor
Joost. Zijn alter ego trekt de lezer bij de hand
in een razende, bizarre tocht door Brussel en
andere grootsteden die wel lijken op de plaatsen die wij kennen maar toch anders zijn. De
onvrede met onze huidige wereld is des te
realistischer. De rants waarin Vandecasteele
meestal op het einde van een hoofdstuk vervalt zijn on point, bijna columnachtig en ironisch genoeg zeer tweetable. De grens tussen

door Shauni De Gussem

fictie en realiteit wordt meerdere keren overschreden zonder te kunnen aanwijzen waar
de grens nu precies lag, maar dat doet er niet
heel erg toe. Wat telt, is het nu en het hier en
alle vragen die ons huidig tijdperk oproept
en die Vandecasteele eerlijk beantwoordt
met ‘Ik heb ook geen flauw benul, dus laten
we samen wat aan dutsen’. Hij doorspartelt
zotte televisiejournaals, protestmarsen en
jonge daklozen en probeert ook maar zijn
weg te zoeken, een uitweg te vinden door een
nieuwe werkelijkheid te creëren met een intense, absurde tegenwereld waar onmogelijke
dingen gebeuren die je toch zo goed begrijpt
want in tegenstelling tot al die oude trage romans over vorige generaties gaat dit over het
ultieme nu. Inclusief referenties naar games
en Pokémon. Als dat je niet aan het lezen
krijgt, weet ik het ook niet meer.

MUZIEK
door Loïs Savat

Gigantisch lange soundscapes alsook een
deftige lading gitaren, Mogwai heeft het
weer gekund. Hun nieuwste album ‘Atomic’ is niet hun ultieme meesterwerk, maar
het mag er best zijn. Oké, ja, Atomic is eigenlijk de soundtrack van de gelijknamige
BBC-documentaire. Mogwai werd namelijk
gevraagd om muziek te verschaffen voor
Mark Cousins’ ‘Atomic: Living in Dread and
Promise’. Klanken zoeken om het drama van
Hiroshima toch iets artistieker over te kunnen brengen. Het zijn uiteindelijk minimalistische nummers geworden die trachten een
aantal eenvoudige binaire kwesties te tonen:
tussen leven en dood, angst en hoop, oorlog
en vrede. Het kan dus ook echt wel de soundtrack van een mooie avond worden. Schenk u
een goed glas drank naar keuze in, leg u lan-

guit op bed, sluit uw ogen en kies zelf maar
waar uw gedachten heen gaan. De intensiteit
van muziek zonder tekst kan hoog zijn. Mogwai stelt zeker niet teleur en doet waar het
goed in is, al is het deze keer misschien net
wat elektronischer. Soms voel je drama, soms
is en werkt de muziek ronduit dromerig. Hypnotiserende nummers als Ether, Weak Force
en Fat Man doen je een klein beetje zweven.
Are You A Dancer is met z’n strijkinstrumenten anders dan de rest, maar zeker fascinerend. Pripyat en Little Boy zijn misschien iets
te bombastisch. Het volledige album valt zeker niet eentonig of langdradig te noemen,
het geheel van nummers vormt verdorie een
mooi plaatje. Eentje dat misschien ook wel
vergeten zal worden tussen al die andere albums, maar geef het eens een kans.
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DE LIEGENDE REPORTER
door Axl Janssens

MENUBEELDSCHERMEN DE BRUG WEG
HET PROBLEEM

Vroeger werd het menu van studentenrestaurant
De Brug op papieren bladeren getoond, waardoor
iedereen probleemloos in één oogopslag kon zien
wat de pot schafte. Later verving men die echter
door innovatievere flatscreenschermen die garant
staan voor ellenlange wachttijden totdat die éne dia
met de interessante schotels eindelijk komt. Sindsdien hebben studenten vaak hun ontevredenheid
geuit. Maar nu lijken hun jammerklachten eindelijk gehoor te krijgen.
Volgens Petunia Devortere, hoofd van de
Cel Innovatie, is het
probleem duidelijk:
“Die schermen zijn
totaal niet innovatief
genoeg meer; ze zijn
volledig voorbijgestreefd. Dat die niet
in de smaak vallen,
wijst erop dat we nog harder moeten inzetten op
vernieuwing en innovatie, wat overigens twee
keer hetzelfde is.” Op de vraag of ze de noden en
leefwereld van studenten niet volledig verkeerd
interpreteert, antwoordt ze: “Nee kijk, je moet die

“Hun hersentjes kunnen het niet aan
dat dat geen touchscreens zijn”
nieuwe technologiegeneratie nemen zoals ze is hè, je
mag hun verschillen niet afkeuren, anders beledig je
ze, dat mag je zeker niet doen. Die arme kindjes weten begot niet meer wat papier is, en hun hersentjes
kunnen dat ook niet aan dat die beeldschermen in
de Brug geen touchscreens zijn, die arme schaapjes
staan daar gewoon als gek tegen die schermen aan te
swipen!” De studenten kunnen dus duidelijk rekenen
op een begrijpende vertegenwoordiger en een aanpak zoals zij die wensen.
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DE OPLOSSING

We vragen ons toch af hoe men concreet het probleem
van de wachtrijen voor de schermen zou aanpakken.
Devortere: “Wat saai, “probleem van het wachten”, dat
is toch volledig voorbijgestreefd? In tijden van mindfulness moeten we net tijd maken voor onthaasting.
Die studenten wíllen net wachten, begrijp je dat dan
niet? Je moet die nieuwe generatie begrijpen, hè. En
connectiviteit, dat is pas belangrijk. Kijk, die gasten
komen net van hun lessen of hebben net gedaan met
werken voor hun vakken. Wat willen die dus
het allerliefst wanneer
ze naar het resto gaan?
Verbonden blijven met
hun vakken natuurlijk!
Allemaal push-berichten
van hun vakken zullen ze
krijgen, voor ze het menu
kunnen bekijken, vanuit
de kersverse, nieuwe, geïnnoveerde Minerva-interface, wat trouwens drie keer
hetzelfde is!”
Toch vragen we ons af of andere medewerkers van
de Cel Innovatie er misschien een andere, misschien
minder extreme visie op nahouden. Prudence Vleesschauwer op de vraag wat ze in plaats van de schermen
zullen uithangen: “Wat saai, “uithangen”, dat is toch
volledig voorbijgestreefd? In tijden van dreadfulness
– nee eh, draad-, eh, draadless-, draadlessness, ja dat
– kunnen we toch alles virtueel op het oog projecteren van onze studentjes? Die doen alles zo hoor, die
kunnen niet meer zonder, echt.” Haar antwoord wanneer we vragen of ze het eten dan misschien ook online
zouden kunnen bestellen: “Eèh, wat saai, “eten”, is dat
nu niet helemaal voorbijgestreefd? In tijden van tastelessness kunnen we iedereen toch gewoon dezelfde
goedkope prut binnenstouwen en de smaak virtueel op
hun tong projecteren? Hoera voor de vooruitgang!” De
Cel Innovatie ziet het dus bijzonder helder.

strip door Bos Goderis
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