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DOOR BRECHT VISSERS

“Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser”, maar nu

VTK, 29/9) En misschien is dat wel beter zo, gewoon terug,

zit ik nog in NBII mijn kloten af te draaien en dan denk ik

zoals het was en zoals het zal zijn en is geweest. Misschien

aan je witte buik en mijn handen en hoe je zei: “ça va?” ja.

wil ik dat dit iets impliceert. Iets anders dan gewoon dat.

ça va, ja.

Misschien wil ik dat het zegt :ça va? En statistisch gezien

Ja.

is het verwachte antwoord hier “ja, ça va?”, en sorry als ik

‘t Is binnenkort weer Student Kick-Off (28/9), zeker? En de

zeg (en het u schoffeert als ik zeg) dat dat nog pijnlijker is

donkerte druppelt het lokaal binnen waarover jij zou zeggen:

dan “nee”, als het niet “ça va” is, oké? ‘t Is al goed. Ik ga al

“ça va” en ik doe mijn schoenen uit maar stinken doe ik niet

alleen naar Beestenbos gaat los (5/10) van GBK . Ik zit wel

meer sinds ik naar Duvel Night in de Yucca (VEK, 27/9

alleen op de trein naar ‘t dorp, waarop jij in je boekje schreef

en 10/10) ben geweest. Allez, als het ça va voor u is, toch.

en ik het niet mocht lezen. Ik staarde daar naar uw handen.

Of nee, doe er maar twee. En misschien nog eentje voor

De vingers zacht over textiel, terwijl uw sigaret al onrustig

onderweg, een slaapmutske, prutske, is het ça va dat ik u zo

wachtte en wiegde tussen wijs- en middenvinger, alsof hij

noem? Als uw witte buik en mijn handen weer, je weet wel

vanzelf aan zal gaan. En ik denk dat ik getikt geworden ben

wat en wanneer ik weer aanspoel in je zetel met een boek,

als ik mij ooit nog zo ça va zal voelen als toen.

al een beetje zat, of alleszins gezeten, gooi mij dan gewoon

En ‘t is ondertussen al de laatste slide en ik kijk weer neer

maar weer het water in. Tenzij het ça va is, natuurlijk. Want

naar wat ik heb opgeschreven. Het is dit: “Je suis rentrée bien

ergens waar warmtestromen samenkomen is het best nog
gezellig lezen, zo heb ik eens gehoord. En ‘t was daarom dat
Albert II al zijn boeken las op ‘t wc. Alleszins, zet u niet te
dichtbij in deze zetel, schuifel niet deze kant op, steek uw

vite à la maison. Mes parents voyant mes larmes, m’ont posé des
questions. J’ai été obligée de leur mentir. Ce soir je serai la plus belle
pour aller danser, danser.” En gooi de thee
nog niet weg. Ik drink er nog van. Ruim

hoofd niet onder mijn arm. Want wij zullen vergaan. Wij

snel nog even op. Was nog een lepeltje af.

zullen zinken, ça va?

Ik heb mijn boek bij. Ik drink een pintje

En de Delta zal ook terug opengaan, zeker? (I Love Delta,

onderweg. Ik kom naar u toe, ça va?

Op 9 oktober 1817, bijna 200 jaar geleden, vond de plechtige opening van
de Universiteit Gent plaats in het stadhuis. Belangrijkste afwezige? Willem
I van Oranje, onze oprichter nota bene. In plaats van zijn kat te sturen, stuurde
hij een portret van zichzelf. Iets om te onthouden de volgende keer dat je jezelf op
‘aanwezig’ zet op Facebook, maar toch niet gaat. Op de VIP-tribune zien we nog enkele
andere mensen: Ocker Repelaer van Driel (midden), “minister van Onderwijs”, die de
openingsrede voert. Kroonprins Willem vind je links van hem. Ook de eerste rector
Jean Charles Van Rotterdam (een Antwerpenaar, begot!) is aanwezig. Tijdens het
banket dat erop volgde waren er 78 notabelen aanwezig. Die avond werden er
189 flessen wijn ontkurkt, bijna 2,5 fles per man dus. Durf drinken! .

www.schamper.be
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- ON THE ORIGIN OF -

DOOR RUBEN MATTHYS

SINT-BAAFSKATHEDRAAL
George Clooney koos haar als premièreplek voor
‘The Monuments Men’ (2014), Maurice Maeterlinck wentelde er zich in de strenge grootsheid
van gotiek, Napoleon was één van de eersten –
voor Arsène Goedertier
en Adolf Hitler – die
er de panelen van Het
Lam Gods (1432) liet
halen: de titelkerk van
het Bisdom Gent, de
Sint-Baafs.

zich ook bij de leerlingen van het Sint-Bavohumaniora,
een voormalige meisjesschool aan de Reep, te herhalen:
zo staan ze niet allemaal als brave seuten bekend …

KOELE CRYPTE
Terug

naar

het

gebouw.

Tot 1539 was de kathedraal
eigenlijk een kerk en heette
die Sint-Jan. Daarna werd
ze

overgenomen

door

de

Kanunniken van de Sint-Baafsabdij die voor het kasteel van
Keizer Karel hadden moeten

DE VIJDKAPEL
De kruisgewelven van de drie

wijken. Pas in 1559 kreeg

hoge beuken zijn versierd

ze, bij een herstructurering

met gouden sterren. Hemel

van de bisdommen, de titel

en Geld lagen nooit ver van

‘kathedraal’. Onder de gotische

elkaar. Zeker hier niet, waar

mastodont kun je in de crypte

de patriciërs Joos Vijd en

nog

Lysbette Borluut door de

romaanse voorganger vinden.

bouw van een kranskapel en

De witgekalkte muren en de

het bestellen van een altaarstuk

oude fresco’s zijn een welkome

bij

afwisseling voor de soms wat

de

gebroeders

van

een

stukje

van

zijn

Eyck hun zielenheil wilden

kitscherige

veiligstellen.

Op hete nazomerdagen verlost

Hun

vlezige,

uitgeleefde gezichten, prijkend

bovenverdieping.

de koelte je er uit je lijden.

op de buitenluiken, lijken alvast
vervormd te zijn door één of

KUNST EN KWAALTJES

andere hemelse verrukking.

De

Sint-Baafskathedraal

is

geen pittoresk kleinood waar je
nietsvermoedend voorbijfietst,

HALVE GARE
HEILIGHEID
Net

zo

heilige

maar een hoeksteen van het

verrückt
Bavo

was

(†654),

de
die

Gentse stadslandschap. Het is
een bezoek meer dan waard,

bij de dood van zijn vrouw zijn losbandige leven opgaf,

zelfs al zou je Het Lam Gods (1432), het marmer van de

wat met de heilige Amandus rondhing, werken van

koorrondgang, Rubens’ Bekering van Sint-Bavo (1624)

barmhartigheid deed en in een holle boom ging wonen.

en het grootste orgel van de Benelux links laten liggen om

Dé uitgelezen man om een middelbare school naar te

aan de voeten van de Heilige Bavo goede punten, een rijke

vernoemen. Opvallend genoeg lijkt zijn persoonlijke strijd

oogst of een genezing van die kinkhoest af te smeken.
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onderwijs

VLUCHTELINGEN
AAN DE UGENT

DOOR ADEL MOUCHALLEH,

VEERA VOORDECKERS EN AARICIA LAMBRIGTS

WEGWIJS IN EEN ANDER LAND
In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 35 476 asielaanvragen.
Een kleine 61% van die aanvragen werd erkend. Vervolgens gaan velen
werken of studeren. Geen gemakkelijke opgave. Aan de Universiteit Gent
zijn er initiatieven om toekomstige studenten te begeleiden.
BUITENLANDS TALENT
Hét

standaardprofiel

voor

de

vluchteling bestaat niet: elke persoon
heeft zijn eigen voorgeschiedenis en
eigen redenen om te vluchten. Sinds
het begin van de burgeroorlog in
Syrië zien we echter dat dat profiel
verandert: steeds meer hoogopgeleide mensen zoeken bescherming en
komen bijvoorbeeld in België terecht.

> KATRIEN DE BRUYN

Eenmaal zij officieel erkend zijn als
vluchteling, kunnen zij hun leven
hier beginnen uitbouwen. Voor de
meesten betekent dat in eerste instantie
integratie-

en

taallessen

volgen.

Maar ook werk zoeken. Sommigen
hebben al diploma’s in hun thuisland
behaald en werkten er onder meer
als ingenieur, dokter of academicus.
Toch blijkt al snel dat een job op
hetzelfde niveau vinden in een ander
land niet vanzelfsprekend is. Aspecten
zoals talenkennis, sollicitatievaardigheden, erkenning van diploma’s en
kwalificaties, maar ook de manier
waarop onze arbeidsmarkt werkt,
maken de zoektocht moeilijker. Een
groot deel van deze hoogopgeleiden
werkt bij ons daarom onder hun
opleidingsniveau. Tarad Jwaid, een
Syrische vluchteling, is hier getuige
van: “Het is deprimerend om je
toekomstplannen in rook te zien
opgaan. In plaats van les te geven als

© ADEL MOUCHALLEH

www.schamper.be

6

TARAD JWAID <

© ADEL MOUCHALLEH

professor in de Wiskunde, was mijn
laatste sollicitatie hier bij Bpost.”
Aan de Universiteit Gent is voornamelijk de Beleidscel Gender en
Diversiteit bezig met de begeleiding
van

vluchtelingen.

Bruyn,

Katrien

De

beleidsmedewerker

Diversiteit van de beleidscel: “We
werken aan de in- en doorstroom van
talent uit ondervertegenwoordigde

“EEN GROOT
DEEL VAN
DE HOOGOPGELEIDEN
WERKT
BIJ ONS
ONDER HUN
OPLEIDINGS
-NIVEAU.”

Velen hebben wel het talent en de om bepaalde signalen te herkennen
inzet voor verdere studies, maar lopen om zo hun mentee bijvoorbeeld
tegen praktische problemen aan.”

tijdig naar het monitoraat door te
verwijzen, indien er zich problemen
voordoen

MENTORING OOK ALS
KEUZEVAK

bij

het

studeren.”

“Er zijn zeker succesverhalen, maar
sommige vluchtelingen haken ook

Om

die

praktische

problemen af. Dat komt door een samenloop

op te vangen, werd in 2009 het van omstandigheden. Zo merken
mentoringproject

gestart.

Sinds sommige studenten dat de opleiding

groepen, waaronder vluchtelingen

2013 is het zelfs geïntegreerd in een toch niet is wat zij ervan verwacht

en anderstalige nieuwkomers. In feite

volwaardig keuzevak: Coaching en hadden, blijkt het toch te moeilijk, of

gaat het over mensen met buitenlandse

Diversiteit. De Bruyn: “Studenten wordt de combinatie met werk en/of

diploma’s die naar België geëmigreerd

die dit keuzevak volgen, krijgen gezin te zwaar. Ook kunnen een aantal

zijn. Ze hebben de bedoeling om

een academische introductie over studenten niet verder studeren omdat

hier hun toekomst uit te bouwen.”

het thema diversiteit en theoretische ze geen toestemming meer krijgen

Wanneer deze mensen in België

modellen over coaching. Bij wijze van van het OCMW. Ten slotte kunnen

aankomen, stellen ze vast dat ze

praktijkervaring worden zij gematched een taalachterstand, posttraumatische

niet meteen aan de slag kunnen. De

met een van onze mentees die stress of de situatie van familieleden in

beleidscel springt hierin bij en begeleidt

dezelfde richting volgt. De mentoren het thuisland het studeren erg moeilijk,

mensen die hun diploma opnieuw

zullen, naast het sociale aspect, ook zo

willen behalen of willen studeren.

helpen bij de verwerking van de

“Dat loopt niet altijd even soepel.

leerstof. Ook worden zij getraind

7

niet

onmogelijk,

HET VOORTRAJECT
onderwijs

maken.”

Omdat opnieuw studeren in een ander
land toch enige voorbereiding vraagt, is de
beleidscel twee jaar geleden in samenwerking
met IN-Gent (het orgaan dat instaat voor de

integratie en inburgering in Gent) gestart met

KATRIEN DE BRUYN <

het aanbieden van een voortraject dat een

jaar duurt. Het voortraject bestaat uit een
stevige taalcomponent met de nadruk op
academisch Nederlands. Daarnaast wordt
er ook gewerkt aan studievaardigheden en
worden de kandidaat-studenten begeleid bij
het verfijnen van hun studiekeuze. In het
tweede semester kunnen zij ook een aantal
keuzemodules volgen om hun voorkennis
op te frissen “Dat voortraject is speciaal
gericht op anderstalige nieuwkomers die

© ADEL MOUCHALLEH

minstens het secundair onderwijs in hun
land van herkomst hebben afgewerkt.
Ze hoeven na dat traject niet noodzakelijk aan de UGent te studeren, ze zijn
vrij in die keuze”, zegt De Bruyn.

willen zorgen en eventueel daarna willen

doctoreerde in de theoretische wiskunde,

Niet elke nieuwkomer kan zomaar met

beginnen aan een opleiding. Over manieren

maar in België is wiskunde meer toepas-

het traject beginnen. Om te starten met

om meer vrouwen aan te trekken wordt

singsgericht. Doordat ik de Belgische

het voortraject wordt er een lichte selectie

wel nagedacht”, laat De Bruyn ons weten.

nationaliteit nog niet heb, kan ik ook geen

gemaakt waarbij kennis van het Nederlands
en inzet de belangrijkste factoren zijn.

posities in het buitenland aanvaarden.”

IN BELGIË AAN DE SLAG

Bovendien kost het voortraject ook iets:

Zo kreeg hij een positie aangeboden in
Maleisië, maar kon hij er niet naartoe

400 euro voor wie nog een taalniveau

Maar wat vinden de nieuwkomers nu zelf

omdat hij in België bescherming krijgt.

moet halen (om het niveau te behalen dat

van hun overgang naar de UGent? Wij

Kassem Alsayed Mahmoud is een Syrische

nodig is om aan een opleiding te beginnen,

spreken met twee onderzoekers die aan de

assistent-professor die in 2012 uit Syrië

red.), 750 euro voor wie nog twee niveaus

universiteit gewerkt hebben. Tarad Jwaid

vluchtte en in 2014 in Frankrijk asiel heeft

moet halen. Maar voor vluchtelingen

kwam in 2007 naar België om een doctoraat

gekregen. Met de hulp van de organisatie

heeft de beleidscel een reductietarief dat

in de Wiskunde te doen, en dat met een beurs

naar analogie met het beurstarief tussen

van de Syrische overheid. Initieel was het

Scholars At Risk en de UGent kon hij een

de 105

jaar als postdoc aan de slag bij de vakgroep

euro en 210 euro bedraagt. De

plan om na zijn PhD Wiskunde te doceren

Bio-ingenieurswetenschappen.

Bruyn: “We vinden het belangrijk dat het

aan de Universiteit van Aleppo. Wanneer

onderzoek naar het beroemde Belgische

voortraject betaalbaar is voor vluchtelingen.

de oorlog in zijn thuisland uitbrak, zag hij

product chocolade”, vertelt hij trots. Alsayed

Anderzijds weten we uit het verleden dat

zijn plannen in het water vallen. “Ik kreeg

Mahmoud is dankbaar voor de ondersteuning

mensen meer gemotiveerd zijn wanneer het

een vluchtelingenstatuut en kon ook een

die hij kreeg van de UGent om zijn verblijf

niet volledig gratis aangeboden wordt.”

jaar als postdoc werken aan de UGent. Mijn

in België voor te bereiden: “Omdat ik het

Momenteel

Syrische beurs was ik kwijt en ik verdiende

Franse vluchtelingenstatuut had, moest ik

1500 euro per maand, wat aanzienlijk

een visum aanvragen om naar België te

voortraject uit jonge mannen van rond

minder is dan andere postdocs die om en

komen. De universiteit heeft me voor en na

de 20 jaar. “Die hebben vaak nog geen

bij de 3000 euro krijgen.” Bij KERMIT,

mijn komst geholpen om administratief alles

partner of gezin in hun thuisland en zetten

een interdisciplinair team van wiskundigen,

in orde te krijgen. De grootste moeilijkheid

gemakkelijker de stap om te vluchten”,

ingenieurs

computerwetenschappers,

was niet beginnen aan de UGent, maar de

aldus De Bruyn. Er zijn binnen deze groep

voelde hij zich geen vluchteling. Dat

mooie momenten die ik heb meegemaakt

voorlopig weinig vrouwen die de stap zetten

kwam omdat dat team een internationaal

met de ontzettend vriendelijke mensen

naar studeren. “Vaak heeft dat als reden dat

karakter heeft. Na zijn postdoc moest Tarad

ze eerst voor hun gezin en de kinderen

ander werk zoeken, en dat is moeilijk: “Ik

hier achter mij te laten (Kassem heeft nu een

met

de

grootste

interesse

groep

deed

het

vluchtelingen

bestaat

“Ik

voor

www.schamper.be
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postdocpositie aan het ULB in Brussel, red.).
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"DIT IS DE BESTE JOB
VAN DE WERELD"
DE STUDENTENBEHEERDER VAN A TOT Z

Pieter De Pauw is sinds juni de nieuwe studentenbeheerder van de Universiteit Gent. Tot 2018
staat hij aan het hoofd van de Dienst
Studentenactiviteiten (DSA), en neemt
de fakkel over van Joyce Albrecht.
Tijd voor een kennismaking!

DOOR SELIN BAKISTANLI

De voorgaande studentenbeheerders werden

ik de Gala-avond van de DSA. Ja, eigen lof stinkt, maar

steevast geïntroduceerd met een interview.

op die receptie is alles veel opener omdat er veel meer

Pieter had ons op voorhand al gewaarschuwd

studenten dan personeelsleden aanwezig zijn.”

dat hij geen saaie clichévragen zou dulden, dus
smijten we hem op een andere manier voor
de leeuwen. Hij mag aan de hand van zijn
persoonlijk alfabet uit de doeken doen
wie hij is, wat zijn nieuwe job
inhoudt, en wat hij de komende
twee jaar van plan is.

DOPEN
“In Gent hebben we het Doopdecreet, dat al jaren bestaat.
We staan hierin verder dan andere studentensteden
omdat er ook bindende voorwaarden en sancties in
voorkomen. Het Doopdecreet is een initiatief van
de studenten zelf, maar het is er gekomen met
de hulp van de stad en de bewoners. We willen
hiermee tonen dat we op een goede manier

ASSHOLE
“Ik zie graag dat alles in orde is.

en met een goede instelling de studentendopen

Als mensen hun best doen voor

willen organiseren. Dopen hoeven niet extreem

mij, doe ik mijn best voor hen. Als

of supervernederend te zijn. De controle van de

ze hun best niet doen, kan ik een

dopen ligt in handen van de konventen. Zij staan

asshole zijn. Zie de foto’s.”

dichter bij de verenigingen.”

BLOK

ERKENNING

“In de Therminal (het studentenhuis

“Ik hou me bezig met de erkenningsaanvragen

van de UGent, red.) organiseren we

van nieuwe verenigingen. De laatste jaren was

tijdens de examenperiodes Blok@

er een grote stijging, niet alleen in het aantal

Therminal. Je kan hier dan op een

verenigingen maar ook qua diversiteit. Gent

ongedwongen manier studeren. Je

kent een uitzonderlijk divers spectrum aan

Nalu’tje of je broodje meenemen is

studentenverenigingen.”

bijvoorbeeld toegelaten. Het is niet
zoals kutbibliotheken waar dat niet

FINANCIËN

mag. De enige regel is dat je proper

“Ik moet een zo perfect mogelijke boekhouding

moet zijn, anders word ik boos. Zie

afleveren en verenigingen tot op de cent hun

A.”

juiste toelagen bezorgen. Dit zorgt voor veel
financieel rekenwerk en is een zeer belangrijk
deel van de taken van de DSA.”

CAVA
“Als studentenbeheerder mag je
naar veel recepties van de UGent,
waar je in contact komt met verschillende mensen, van personeelsleden tot
studenten. Eén van de leukere recepties vind

www.schamper.be

GENTSE STUDENTENRAAD
“Veel studenten onderschatten het belang van de
Gentse Studentenraad. Geheel onterecht, want
de Studentenraad kan veel verwezenlijken. De
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©PIETER DE PAUW

Gentse Studentenraad probeert oplossingen

Daarom is hij Directeur Studentenvoorzie-

te zoeken voor problemen die studenten

ningen: eerst komen de studenten, dan pas

ervaren. Ze leggen zich niet zomaar neer bij

de voorzieningen (lacht)”

beslissingen van de UGent, maar proberen
juist in dialoog te treden. In alle mogelijke

Het is tevens de uitvalsbasis van de DSA.”

UITBREIDING
“Er

zijn

deze

zomer

nieuwe

lokalen

bijgebouwd in de Therminal. We zijn

NIEUW

inspraakorganen van de universiteit zetelen

“Sinds dit jaar zit de Therminal in een nieuw

altijd bezig met ons af te vragen hoe we het

er studenten die zij afvaardigen.”

jasje. Ik hoop dat er nog meer investeringen

gebouw zo efficiënt mogelijk benutten.”

komen van de UGent en de Gentse Studentenraad, zodat er buiten ook wat opgeknapt

HUMOR

VERGADERING
VOORZITTERS

DER

KONVENTS-

“Omgaan met studenten moet niet altijd

kan worden. Verder wil ik enkele aanpas-

zo serieus zijn. In aankondigingen mag al

singen in de Turbinezaal, waar we echt niet

“De VKV is het overlegorgaan van de

eens een grapje zitten. Aan de nooddeuren

kunnen wachten tot iemand zijn voet breekt

konventen,

ga ik bijvoorbeeld niet enkel blaadjes

door de machines die er nog staan #alsmijn-

de

uithangen met ‘gelieve de nooduitgang niet

aanvraagnogéénkeergeweigerdwordtgai-

12urenloop. Hier worden de problematieken

te gebruiken’ maar ook ‘elke keer dat deze

kechtbooszijn.

van studentenverenigingen en studenten

deur opengaat weent Anne De Paepe (de
rector, red.).’”

Schamper,

projectverenigingen

Urgent.fm

en

Massacantus

en

besproken. De VKV adviseert mij in mijn
beleid.”

OVERLEG
“Als studentenbeheerder moet je samenzitten
en in dialoog treden met onder andere het

IO VIVAT

WEB

“Ik hou van feestjes vieren en uitbundig

rectoraat en de stad. Door goed overleg

“Ik wil de DSA digitaler maken. Soms heb

cantussen. Laat ons zeggen dat ik van 9 to 5

krijg je meer begrip langs beide kanten.”

ik het gevoel dat we in de Therminal in de

ga werken, en dat twee keer per dag.”

twintigste eeuw leven omdat alles op papier

PEDAGOGISCHE
DELIJKHEID

JOB

VERANTWOOR-

gebeurt. Dat kan veel beter en overzichtelijker.”

“Ik ben nog steeds student, dus dit werk is

“Ik kom van de Blandijn en doe nu de

mijn studentenjob. Als je het mij vraagt de

lerarenopleiding. Ik merk dat ik in dat

beste job in de wereld.”

pedagogische vaak een aanknopingspunt

“Ik weet niks met een X, maar ik hoop dat ik

vind: op een bepaalde manier met mensen

als studentenbeheerder de X-factor heb.” It’s

omgaan en communiceren. Als mensen

a yes from us!

KONVENTEN
“De konventen overkoepelen alle erkende

dingen fout doen probeer ik ze op een

studentenverenigingen aan de UGent. Elke

begripvolle manier aan te spreken over de

vereniging heeft een andere doelstelling en

gevolgen.”

wordt zo gesorteerd in een van de zeven
konventen.”

“Dit is mijn kantoor in de Therminal,

Wanneer je met iets bezig bent kan er iemand

“Mijn ultiem rustmoment wanneer ik ’s

met een vraag komen, iemand anders kan je

nachts thuiskom van de Therminal is in bad

nodig hebben en nog iemand kan net op dat

genieten van een glas rode wijn.”

moment bellen. Aan het begin van de dag

te vinden op het eerste verdiep aan de
rechterkant. Iedereen is altijd welkom

YOLO
“Als studentenbeheerder leid je soms een
YOLO-leven. Er gebeuren constant dingen.

RODE WIJN

LOGGIA

X-FACTOR

weet ik nooit wat ik aan het einde gedaan

SARA

zal hebben.

voor koffie en thee. ‘Loggia’ is het Italiaans

“Sara zit aan de balie van de Therminal en

woord voor het type bebouwing waar een

zorgt voor het beheer van de sleutels en de

deel opengelaten is. De architect vond dat

vriendelijke ontvangst van de mensen. Ze

“In Gent is er een tekort aan grote zalen

blijkbaar een goed idee. Zo heb ik zicht op

doet dit op haar eigen manier, maar altijd

voor activiteiten. De Podiumzaal van de

de Podiumzaal, wat soms storend is, maar

met een glimlach.”

Therminal bijvoorbeeld is nu al elke dag

vaak ook leuk.”

ZALEN

gereserveerd. Ik wil dit tekort aanpakken.

THERMINAL

Voor zover mijn mogelijkheden daarin

“Het studentenhuis is het zenuwcentrum

strekken natuurlijk, ik ben geen metselaar,

“Marc Bracke is een heel aangename

van het studentenleven. Er gaan hier

elektricien of loodgieter.”

baas om te hebben. Hij is begaan met de

zoveel activiteiten door en er passeren hier

We wensen Pieter veel succes de komende

studenten en luistert naar onze mening.

voortdurend mensen, zelfs tijdens de blok.

twee jaar! .

MARC BRACKE
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INTERNATIONAAL

TUSSEN HOOP EN HUIVERING
AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2016
“Four more years! Four more years!”, scandeerden de honderden aanwezigen van een Clinton-rally vorige week, wanneer hoofdspreker Michelle
Obama hen eraan herinnert dat zij en haar familie binnenkort op zoek
moeten naar een nieuwe woonst.

DOOR ARTHUR JOOS

“INITIEEL handen kreeg, vreesden leden van de
WAS DIT democratische partij dat veel studenten

©ARTHUR JOOS

ECHT EEN niet zouden stemmen, of hun stem
BERNIE- aan een kandidaat van een derde partij

CAMPUS” zouden geven.” Lauren vervolledigt:
“Ik hoop dat dit evenement studenten
echt zal mobiliseren, en dat mensen
zullen inzien dat de kwesties waar
Michelle Obama het straks over zal
hebben hen persoonlijk aangaan.”

YOU’RE OUR ONLY HOPE,
OBI-WAN
Heel wat hoop dus, maar ook de
Met een resolute “Noo-oo!”, weet de (20)

voor

begon.

schrik zit er bij de Democraten

uittredende First Lady de gemoederen Beiden studeren aan George Mason

nu echt in. Een jonge bachelor-

te bedaren. Het is genoeg geweest. University, waar de rally plaatsvond,

studente aan American University

“Het was een eer”, verzekert ze het en zijn lid van de beweging ‘Students

legde vorige week, bij een protest

publiek, “en het zal een eer zijn om for Hillary’. “Heel wat studenten zijn

tegen het nieuwe ‘Trump Interna-

ook de komende jaren van ons leven politiek actief tijdens deze verkiezing,”

tional Hotel’ — dat ironisch genoeg

aan het Amerikaanse volk te wijden.” vervolgt Lauren, “of het nu voor

in dezelfde straat als het Witte Huis

Haar echtgenoot kreeg er grijze Hillary Clinton of voor Donald

gelegen is — de vinger op de wonde:

haren van. “Het presidentschap is een Trump is. Sommige studenten scharen

“We moeten niet alleen vrezen voor

zware verantwoordelijkheid, dag en zich ook achter zogenaamde Third

het presidentieel bestuur van Donald

nacht. Als president maak je beslis- Party-kandidaten, zoals Jill Stein en

Trump, maar wellicht zal hij ook

singen over leven en dood, je kan niet Garry (”What-is-Aleppo” ) Johnson

twee tot zelfs drie rechters voor het

zomaar impulsief reageren”, vervolgt (resp. Green Party en Libertarian),

Hooggerechtshof kunnen benoemen.

ze, duidelijk alluderend op republi- wat

Dan hebben we de komende 40

eerder

het

evenement

ongebruikelijk

is.”

keins kandidaat Donald Trump, “Initieel was dit echt een Bernie-

jaar een jury die ons honderden

zonder diens naam te noemen.

campus”, vult Ryan aan, “deze univer-

jaren

siteit was een van de belangrijkste in de

“Heel wat mensen zien de Obama’s

regio voor Sandersmedestanders, zeker

liever niet vertrekken,” fluisterde een

als je kijkt naar de resultaten van de

oudere vrouw ons met enige schroom

“We zijn echt heel betrokken”, democratische voorverkiezing. Toen

toe, terwijl we met honderden anderen

vertelden Ryan (22) en Lauren Bernie de nominatie uiteindelijk niet in

geduldig aanschuiven om Michelle’s

WE’RE WITH HER... I GUESS?

www.schamper.be

in

het

12

verleden

werpt.”

©ARTHUR JOOS

speech te zien. “Ik was initieel meer

geneigd naar Bernie Sanders, dit “DIT LAND
land kan wel een vleugje Europees KAN WEL

socialisme gebruiken”, vervolgde ze, EEN VLEUGJE
“Hillary is echter onze enige kans EUROPEES
om een man als Donald Trump SOCIALISME
uit het Witte Huis te houden.”
“Clinton

is

één

van

de

meest

GEBRUIKEN”

belangrijkste zaken die haar popula- “Van nu tot 8 november, wanneer
riteit ondermijnt. Niet alleen een het pleit uiteindelijk beslecht wordt,
significant deel uit het democra- zijn we verwikkeld in een soort
tische electoraat, maar ook Barack spel, vierentwintig uur op vierenen Michelle Obama zelf lijken het twintig, zeven dagen op zeven”,
haar nog niet vergeven te hebben.

vertelt Student for Hillary, Ryan,
ons, “Heel wat studenten op de
campus van onze universiteit zijn

THE PARTY LINE

geschikte kandidaten die we in de

lid van de College Republicans,

afgelopen decennia gezien hebben”,

Michelle en Barack zijn dan wel en steunen Donald Trump in zijn

meent Lauren, “Ze is heel erg begaan

alomtegenwoordig als sprekers op strijd naar het presidentschap. Ook

met sociale kwesties waar ze al een

meerdere

kwarteeuw voor strijdt. Ze heeft een

waarmee ze hun steun aan Clinton het District of Columbia historisch

verleden waarin ze heel duidelijk

en Kaine bevestigen, verder dan heel Democratisch gezind is, kon

maakte dat ze wil dat iedereen gelijke

“Clinton

kansen krijgt.” Ook Ryan steunt

kandidaat”

Hillary: “Het was geen verrassing

Wel waarschuwen ze uitvoerig voor Hotel in Washington, D.C. ook op

dat ze voor president zou gaan.

de catastrofe die Trump volgens verrassend diverse steun rekenen.

Ze is er al klaar voor sinds 2008.”

hen

Naast

hij verkozen geraken. Een stelling we

Hillary’s

ongelukkige

zou

democratische

is

de

meest

rally’s, zij voeren een harde strijd.” Hoewel

geschikte een

tegenmanifestatie

tegen

het

komen ze meestal niet. protest aan het Trump International

teweegbrengen

mocht Lauren besluit: “Tot het einde houden
tweewekelijks

telefooncam-

communicatie over haar gezondheid

waar heel wat mensen het niet pagnes, gaan we in groep campagne

en de enigszins onduidelijke e-mail-

mee eens zijn, ook aan de George voeren bij mensen thuis, herinneren

kwesties, is haar harde campagne

Mason University in Virginia: een we studenten aan hun stemregistratie.

tegen haar toenmalige rivaal Barack

staat die tot Obama’s kandidatuur Deze verkiezing is te belangrijk.”

Obama tijdens de democratische

voor het presidentschap tenslotte

voorverkiezingen in 2008 een van de

eerder Republikeins gezind was.
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COPYCATS
COPY-EDITING/PROOFREADING/ACADEMIC ADVICE

WE CARE FOR YOUR WRITINGS
IN ENGLISH AND DUTCH

FOR CLEAN AND CLEAR COPY
WWW.COPY-CATS.BE / STEFANIE@COPY-CATS.BE

Je kent het wel: je zit met je broek op je knieën te schijten met de
deur open, rustig swipend op Tinder. Volgens je moeder zie je er
zeker niet mis uit en kan je toch een beetje kieskeurig zijn. Maar hoe
komt het dan toch dat al je matches van zo’n bedenkelijk niveau zijn?

Wij, bij Toverpoort Dating ©,
geloven dat het beter kan.
Ze praten over blokfluitles of politiek, ze denken dat hun
‘paardjes’ je interesseren of ze beginnen prompt over de
grootte van hun lul. Is dit het nu? Moet je het gewoon
opgeven? Beland je écht bij zo’n door en door matig persoon? Zelfs op het meest kieskeurige en misvormde potje
past een dekseltje. Het is geen kwestie van het dekseltje
op je kop te rammen tot het past, zoals een kleuter die
later in BSO belandt zou doen. Neen, het gaat om de zorgvuldige zoektocht naar De Ware, naar het puzzelstukje dat
jou vervolledigt: jouw muilmaatje.

En dat kan. In de naar romances zwemende Overpoortstraat is er keuze te over. De cafés zijn als lades vol voorspelbare personen. Het volstaat om de juiste schuif open
te trekken: ben ik op zoek naar een alternatieveling? Een
snob? Een exotisch, naar koloniale tijden ruikende mens?
Toverpoort Dating © biedt het ruimste assortiment van de
markt. En dan is het enkel nog aan jou om niet zo socially
awkward te zijn om basisconversaties te verprutsen. Drink
een glaasje; alleen zo vergeet je wat een nietsnut je zelf
bent.

... EEN HIPSTER: APACHE, DECADANCE,
NICHE CLUB OF ABU SIMBEL*

... EEN DOORSNEEBURGER:
‘T KOFSCHIP, PERE TOTAL OF TWITCH*

Verlang je naar iemand die urenlange monologen kan afsteken over
een obscuur bandje met zo’n 3.000 views per YouTube-filmpje?
Iemand die zich op elk thuisfeestje na een halfuur de titel van dj
toe-eigent en daar enkel Alt-J of eentonige techno afspeelt, zodat
de sfeer compleet verziekt geraakt? Great! Je vindt je muilmaatje in
bars “waar de muziek centraal staat”, of, beter gezegd, “waar muzieknazi’s zich aftrekken op elkaar”. Je droomgast heeft een stretch
in zijn oorlel, je droomgriet een tongpiercing. Samen kijken jullie
naar Canvas, al interesseert het jullie stiekem ook geen reet — de
herhalingen van Temptation Island zijn veel spannender.

Wie nostalgisch is naar complexloze scoutsfuiven/muilpartijtjes,
zigzagt maar beter richting deze cafés. Het puilt er uit van studenten die geen zin hebben in drugs, gesprekken over de begroting of
alternatieve muziek, maar wel in een oldschool dronken avond vol
tequila en spijt. Je zou kunnen denken dat dit plebs geen persoonlijkheid heeft en enkel drugs afzweert omdat de alcohollobby uitstekend werk levert in België, maar wat doet het ertoe? Voor jou is het
enkel een kwestie van ze eens stevig binnen te zwieren, niet om ze
bij te staan in hun neerwaartse spiraal richting schooluitval en die
job in de schoenwinkel.

Openingszin: “Pff, ja, Foals is enkel goed op vinyl.” Je gaat los

Openingszin: “Gelooft gij in liefde op het eerste zicht, of moet ik

op: het nummer dat niemand lijkt te kennen — hoe meer underground, des te meer street cred!

www.schamper.be

nog eens passeren?”
Je gaat los op: de Ultratop van 2010 tot 2013 (“Can’t Hold Us” – Macklemore, “Levels” – Avicii, of “Gotta Feeling” – Black Eyed Peas).
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... EEN EXOTISCH TYPE: LIME CLUB OF
PORTER HOUSE

... EEN SNOB: VIKING, POINT FINAL OF KLUB
XIII

Hoe deprimerend: je benen zijn witter dan vanillejenever en je haren rosser dan het Glazen Straatje. Ver weg lijkt die droom om een
mulatbaby te krijgen, die nét bruin genoeg is om zijn kansen bij sollicitatiegesprekken te halveren. De enige oplossing: een levenspartner zoeken die ‘een kleurtje’ heeft. In het feestgedruis van de Lime
of de Porter House vind je respectievelijk de donkere medemens en
de Erasmicus. Laat het taalverschil geen barrière zijn: twerken is het
beste communicatiemiddel.

Je dreamboy: beetje wax in het haar, een hemdje, een beige broek,
bootschoenen, een zwarte iPhone en een jas die lijkt op een opblaasmatras. Je dreamgirl: lang, gestijld haar, een witte iPhone en
een wijntje, skinny, pastelkleurige broeken en parels in de oren.
We zien het al: de dollartekens staan je in de ogen. De weg naar
rijkdom is dan ook kort: één avond flink aanpappen, een beetje
blijven hangen, en voor je het weet zit je met maman et papa op een
cruiseschip, dobberend op een zorgeloos leven. Waar is die master
Psychologie dan nog voor nodig?

Openingszin: “Waar komt dat onweerstaanbare accent toch

Openingszin: “Ziek nice iPhone! Check mijn iPhone!”

... EEN GOED STEL HERSENS:
COULISSEN, DELTA OF YUCCA

... EEN BABBELAAR: SALAMANDER
OF ROCK CIRCUS

Meer dan een bepaald type persoon, vind je hier de gedoopte
groepsfeesters die met een rationeel oog op de toekomst aan hun
studie begonnen zijn. De dokters in spe huizen in de Coulissen, de
technici zuipen in de gloednieuwe Delta en de economen nippen aan hun Bavik in de Yucca. Op zoek naar zo’n homo sapiens
sapiens? Dan zal je meer dan eens in stomdronken toestand over
de drempel van een dergelijk huiscafé struikelen. Baf, op je kop.
Hersenschade: de hogeschool wenkt.

Muilende koppels? Niet jouw ding. Bierdouches? Neen, bedankt!
En luide, luide muziek die elke toffe babbel in de weg staat? Laat
ook maar. Jij bent op zoek naar gemoedelijke tooghangers die in
bruine praatcafés zitten, met twee kwaliteiten: ze kunnen véél bier
verzetten en ze zijn uit op diepe gesprekken. Samen kunnen jullie
avondenlang nippen aan het goudgeel gerstenat, en dan volgt de
rest vanzelf. En dat is geheel geoorloofd, want in tegenstelling tot
die muilende koppels kennen jullie elkaar nu toch al.

Openingszin: “Ben jij een exotherme reactie? Ik krijg het

Openingszin: “Ziet er lekker uit. Zal goed smaken. Oh ja, dat

vandaan?” of “Zat jouw vader niet in de kolonie van mijn vader?”
Je gaat los op: internationale meezingers waarvoor je de beste onomatopeeën fantaseert (“Trap Queen” – Fetty Wap, “Sofia” – Alvaro
Soler).

nogal warm in je buurt.”
Je gaat los op: al wat onder de noemer “Dance Top 40” zou kunnen
vallen. Denk aan: “Perfect Strangers” – Jonas Blue

Je gaat los op: odes aan de decadentie (“Welcome to Saint-Tropez”
– DJ Antoine).

biertje ook.”
Je gaat niet los op: de achtergrondmuziek.

BLANDINIA
FARMA, VTK, VRG & LOMBROSIANA
VGK, VEK
VDK
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Heeft elke studentenvereniging een doop?
Neen, maar de meeste wel. Vaak is de doop erg bescheiden, maar het zijn natuurlijk de voorpagina-artikels met “Studente getuigt: ‘Ik moest paardenstront
eten’” die blijven plakken.

Wààrom doen mensen dit?
Om bij een groep te horen, moet je kotsen. Dat
staat in de Bijbel. Laat het vooral duidelijk zijn dat je
niét verplicht bent om in de studentenvereniging van
je richting te stappen.

Kan zo’n doop geen verregaande gevolgen hebben?
Bij de meeste dopen blijft de schade beperkt tot een
wekenlange lookmondgeur of nachtmerries. Enkel
bij de ergste verenigingen (zoals VDK) is er wel eens
sprake van een maagbreuk. Vergeet niet dat je op élk
moment uit de doop kan stappen. Voor al je rechten:
check het doopdecreet.

Ik wil gewoon vrienden maken, oké?
Natuurlijk is dat oké. Je kan in een rustige studentenvereniging gaan, of gewoon op eigen houtje
vrienden maken. Of schrijven bij Schamper. Vragen
naar Pieterjan: die zet elke maand een vat.

7

1
Check Facebook voor evenementen van studentenverenigingen. Ga op zoek naar ‘Cocktailavond’ of ‘Gratis vat om elf uur’.

Ga naar het café dat past bij jouw persoonlijkheid. Kots niet op de buitenwipper. Complimenteer zijn kale kop.

2
Spreek af op iemands kot. Tenzij je houdt van
kots naast je toilet, zorg je dat het niet jouw kot
is.

3
Neem zo weinig mogelijk cash mee. Of het nu
twintig of vijftig euro is, alles vliegt er hoe dan
ook door.

4
Ga goedkope drank halen in de Albert Heijn.

5
Zuip je volledig lazarus op het kot van je
maatje.

8
Zoek een rijke vriend en zeg dat je geen geld bij
je hebt. Word getrakteerd.

9
Beleef een onvergetelijke avond, waarvan je
morgenochtend alles vergeten bent.

10
Kots in het toilet van je eigen kot. We zijn nette
mensen, niet?

11
Word wakker met een kop die bijna letterlijk
barst. Lieg tegen jezelf: “Ik drink nooit meer.”
Keer terug naar stap 1.

6
Kots naast het toilet.

DOOR
JOLINE VERMEULEN
CHLOË VAN GELDER

SAM OOGHE

www.schamper.be
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Beke:
«N-VA hanteert
ranzig discours»
De woordenoorlog tussen
’s lands bekendste ex-kartelpartners bereikt een nieuw
dieptepunt na uithalen van
N-VA naar Angela Merkel
en de controversiële CD&Vmedewerker Youssef Kobo.
Wouter Beke is het zat. «Wat
N-VA nu verkondigt, zie ik
zelfs Dewinter niet doen.»
In het magazine ‘Joods Actueel’ noemt Bart De Wever het
verontrustend dat CD&V Kobo
heeft binnengehaald, een
man die volgens de Antwerpse burgemeester dicht tegen
de grenzen van het antisemitisme aanschuurt. Hij ziet
maar één verklaring: CD&V
hengelt naar moslimstemmen. Wouter Beke pikt de
aanval niet, die samenvalt met

En zulke maatregelen maken een
groot verschil
rschil in het aantal ongevallen
verwondinllen en de ernst van verw
gen.» Johan De Mol, verkeersexpert
aan de Universiteit
Un
van Gent, wijst
naar gebrekkige
brekkige mobiliteitsplankilometers
nen in gemeenten
meenten en de kilome
gewestwegen
estwegen die haast iedere
dorpskern doorkruisen. «De maximumsnelheden liggen daar vaak te
hoog, met alle gevolgen van dien.
Gewest moet aan de
Het Vlaams Ge
hand van parameters — zoals het
soort fietspad en het aantal opritten — duidelijke richtlijnen uitwerken. Niet als advies, maar als verplichting. Dat zal al een pak
schelen in het aantal
ongevallen.»
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Groen licht fusie
AB InBev en
SABMiller 47

De fraude bij parkeerbedrijf
Apcoa Belgium loopt mogelijk op
tot 5 miljoen euro, bijna dubbel
zo veel als oorspronkelijk gedacht. De verdachte zou ook
al tien jaar bezig zijn met z’n duistere zaakjes. Dat blijkt uit bankdocumenten die gevonden werden tijdens huiszoekingen bij
Patrick R., de technisch directeur
van Apcoa die parkeergeld wegsluisde bij zijn werkgever. De
man had de documenten die zijn
fraude aantonen allemaal netjes
bijgehouden.
Patrick R. gebruikte het geld
onder andere om grote sier te
maken in de betere milieus. Hij sponsorde ook
een kaatsclub. (PLA)

-50%

Onze man
na Werchter

‘Een slopende
editie, maar
ook dát is
rock-’n-roll’

+ Alle tien top:
van Macca
tot Rammstein
► FOCUS 17-20

Minister Weyts belooft meer subsidies
LIEVEN DESMET

Uit een onderzoek van de Fietsersbond blijkt
dat zowat de helft van de ﬁetspaden in
Vlaanderen oncomfortabel is. Zowel de
ﬁetsers als de gemeenten zijn ontevreden.
Minister Ben Weyts (N-VA) wil het budget
optrekken en de subsidieregels aanpakken.

“De huidige subsidies voor die herstellingen houden enkel rekening met breedte en afscheiding van
de weg”, zegt Coessens. “En dus is er voor een voldoende breed en afgescheiden ﬁetspad in slechte
staat geen subsidie. De ﬁnanciering voor herstelling
or rekening van
n de gemeenten.
komt dan volledig voor
In ﬁnancieel moeilijke tijden is dat vaak geen prioriteit”, weet Coessens. “Een vijfde van de ondervraagde
gemeenten zit met dergelijke dossiers die ze wel wil
maar budgettair niet kan aanpakken.”

Eerst het goede nieuws: er is de voorbije jaren
behoorlijk
hoorlijk geïnvesteerd
geïnvesteerd in meer en veiliger ﬁetspageïn
den. Zo zijn er steeds meer ﬁetspaden die niet alleen
Groter budget
breder zijn geworden, ook de afscheiding van de rijMinister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA)
(Nerkent dat er op het vlak van subsidieregeling een en
weg zit stevig in de lift. Elk jaar proberen zowel de
ov
ander beter kan. “Van de 10 miljoen euro die in het
gewestelijke, provinciale als gemeentelijke overinvestein
Fietsfonds steekt, heb ik er vorig jaar maar
heden om 150 tot 200 miljoen te investe5 miljoen euro kunnen uitschrijven.
ren in die ﬁetsinfrastructuur in
De reden is dat de gemeenten zelf
Vlaanderen. Goede punten dus,
minder investeerden.” Dat komt
die de Fietsersbond ook erkent.
ook omdat niet alle kosten in
Tegelijk voldoet de helft
van de ﬁetsers klaagt
aanmerking komen voor
van ﬁetspaden niet aan de
over te veel schokken
subsidies. Dat wil Weyts
verwachtingen, vooral dan
bekijken. “Bijvoorbeeld de
op het vlak van trilcomfort.
studiekosten die nu niet
Dat zegt Bruno Coessens,
subsidieerbaar zijn, wil ik
onderzoeker
bij
de
nog deze legislatuur aanFietsersbond. Hij onderpakken zodat die ook zelf
vroeg 2.500 ﬁetsers en 173
steun kunnen ontvangen.
gemeenten over de kwaliteit
“Er zijn vandaag ook te veel
van de ﬁetspaden en de
fysieke drempels, zoals de overmanier waarop geïnvesteerd
steek van een snelweg of een
wordt. Van de ﬁetsers blijkt 71
drukke gewestweg. Nu moet je daar
procent ontevreden vanwege te
over via een ﬁetsbrug of eronder via
veel schokken.
een tunnel. Welnu die kosten wil ik volledig
“Bijna de helft van de ﬁetspaden in
subsidieerbaar maken.”
Vlaanderen is in cementbeton. Dat resulteert in veel
Het huidige budget van 90 miljoen euro per jaar
meer barsten en dus schokken. Terwijl asfalt beter
wil Weyts daarom dit jaar nog optrekken tot 100 milis als ondergrond en bovendien goedkoper, is amper
joen euro. Aan het trilcomfort zelf, de voornaamste
een kwart van de ﬁetspaden zo aangelegd. Ook bij
vraag van de Fietsersbond, kan Weyts evenwel niets
nieuwe ﬁetspaden wordt nog te vaak naar beton
verhelpen: “Het is niet aan de overheid om te gaan
gegrepen.”
bepalen welke ondergrond de gemeenten verkiezen.
De reden is dat de studiebureaus nog te vaak voor
Ik kan enkel de subsidies faciliteren.”
cementbeton of klinkers kiezen, deels uit esthetische
Maar door het budget op te trekken en een aantal
ofonderhoudsoverwegingen.“Bijvoorbeeldnutsmaatkosten te verdelen hoopt Weyts dat de gemeenten
schappijen vragen vooral klinkers, hoewel gemeenten
hun budget kunnen herzien, waardoor ze sneller
heel goed weten dat de herstellingen ondermaats zijn.”
kunnen investeren.
En dus zie je her en der desolate ﬁetspaden.

71%
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Thomas Piketty pleit
voor een nieuw Europa
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In vijf jaar tijd is het aantal ongevallen in ons land met 14% gedaald.
Vooral de provinciehoofdsteden
doen daarbij een stevige
ige duit in het
zakje, met Hasselt als primus
(-27%). Maar, zo blijkt uit een analyse van het Belgisch Instituut Voor
de Verkeersveiligheid (BIVV), in
gemeenten en dorpen is de daling
beperkter. Er gebeuren in een heleboel kleinere plaatsen zelfs meer
ongelukken, zoals bijvoorbeeld in
De Pinte, waar het aantal letselle
ongevallen
ong allen bijna verdubbelde.
«Deels een kwestie van infrastructuur», meent het BIVV. «Een grote
stad kan makkelijker een voetgangerszone, eenrichtingsstraat of zone 30 creëren.

Een vat, een vat, een vat

Parkeerfraude
al 10 jaar bezig

17

een tweet waarin de partijsecretaris van N-VA Angela
Merkel verantwoordelijk stelt
voor de moord op een Franse
priester door IS. «Dit is ranzig»,
zegt Beke in een interview
met ‘De Morgen’. «Dit is een
discours dat je bij Trump ziet,
maar nooit het mijne zal zijn.
Ook als je verschilt van achtergrond, moet je respectvol met
elkaar omgaan. We moeten
mensen als individuele personen behandelen in plaats van
permanent groepen te culpabiliseren.» De Wever blijft bij
zijn stelling en wijst ook nog
eens op de aanwezigheid
van de omstreden advocaat
Lahlali bij CD&V. En zo gaan
de twee regeringspartners vechtend de
vakantie in.

Veiliger verkeer
rkeer
in steden,
rpen
niet in dorpen

Helft Vlaamse
ﬁetspaden
deugt niet
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In grote steden is het aantal letselongevallen
in vijf jaar fors gedaald. In veel dorpen en
stegen. Reden:
gemeenten is dat cijfer gestegen.
n en slechte
gevaarlijke gewestwegen
• BRECHT HERMAN •
mobiliteitsplannen.
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Kunnen we
Wat zijn
IS niet beter
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wijgen?
en?
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MARIJN
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UW VERPLEGER HEEFT
EEN JAAR VERTRAGING
EUROPA VRAAGT HIER BEGRIP VOOR
De professionele bachelor Verpleegkunde duurt vanaf dit academiejaar in alle Vlaamse Hogescholen geen drie, maar vier jaar. De
studenten krijgen een duizendtal uur extra stage en worden opgeleid
tot ‘algemeen inzetbare’ zorgverleners.

DOOR EMILIE DEVREESE EN TIMME CRAEYE

©EMILIE DEVREESE

www.schamper.be
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Nee, de opleiding Verpleegkunde is niet
officieel tot een vierjarige academische
bachelor

met

aansluitende

master

overgegaan, het blijft een professionele
bacheloropleiding die een jaar langer duurt..
Vanaf dit academiejaar bestaat de studie

> LIEN BEYLS

namelijk uit 240 studiepunten, gespreid
over vier jaar, in plaats van de 180 credits
die een modale professionele bachelor telt.
Dat is het gevolg van een Europese richtlijn
die ervoor zorgt dat studenten Verpleeg-

“Wij zullen
breed opleiden
waardoor het
beste van alles
aan bod komt”
– Lien Beyls

kunde uit EU-landen die deze regelgeving
naleven, later over de hele Europese Unie
aan de slag kunnen. Wij spraken hierover
met Lien Beyls, opleidingscoördinator van
de opleiding Verpleegkunde aan Arteveldehogeschool.

“Die

Europese

richtlijn

is er om het mogelijk te maken voor de

©EMILIE DEVREESE

Belgische verpleegkundige om te kunnen
gaan werken in heel Europa. Je moet dan
wel voldoen aan die richtlijnen van Europa
om die mobiliteit mogelijk te maken.”

KLAAR VOOR DE STAGE RAGE?

als afgestudeerde verplegers in terecht

de stage-uren zal gepresteerd worden in

komen. Ine Deconinck, pas afgestudeerd

de vorm van een contractstage, wat kan

aan Vives Kortrijk ziet de voordelen van

beschouwd

worden

als

‘verpleegkun-

het stagejaar ook in, maar bemerkt dat

digen in opleiding’ die deeltijds aan de slag

Die richtlijnen houden onder andere in

ze volgens haar niet noodzakelijk waren:

gaan. Dit vangt ook deels het probleem

dat studenten minstens 2300 uren stage

“Echt noodzakelijk is dit niet volgens mij,

op van het jaar zonder afgestudeerde

moeten lopen en hoewel deze regelgeving

want na een opleiding van 3 jaar ken je

verplegers.” weten Sarah de Bruycker,

al langer bestaat, bood geen enkele Vlaamse

alle technieken die je als verpleegkundige

directieassistente, en Sabine De Brabant,

hogeschool genoeg stage aan om eraan te

nodig hebt. Wel kan het studenten helpen

hoofdverpleegkundige, ons te melden.

voldoen. “Dat aantal uren verschilt wat van

om te beslissen waar ze later willen werken

hogeschool tot hogeschool, maar het gaat

omdat ze via stages hebben kunnen

dus gemiddeld over een duizendtal uren die

proeven van de verschillende afdelingen.”

tekort kwamen en die er nu in het vierde

De stage in het vierde jaar zou bestaan uit

Een andere ‘eis’ die Europa voor de

jaar extra bij komen. Bij ons op Artevelde

een betaalde ‘contractstage’. Op Artevel-

opleidingen Verpleegkunde stelt is dat

kwamen we ongeveer 1000 stage-uren

dehogeschool verzekert men ons dat men

zij hun studenten opleiden tot ‘algemeen

tekort en dus zal er in het vierde jaar effectief

al perfect weet hoe de stages georgani-

inzetbare’

twee maal 400 uur stage zijn, verdeeld over

seerd zullen worden en dat er alvast genoeg

wil dit zeggen dat studenten zich tijdens

twee semesters terwijl de overige uren

stagebegeleiders zijn. Wel geven ze toe dat

hun bacheloropleiding niet meer kunnen

verdeeld worden over de drie voorgaande

de omkadering van de contractstage nog

specialiseren in één van die verpleeg-

bachelorjaren”, aldus mevr. Beyls. Studenten

niet helemaal uitgestippeld is: “Men spreekt

kundige domeinen zoals pediatrie, algemene

die tegenwoordig nog een driejarig traject

nu van contractstages, maar hoe die concreet

chirurgie, geriatrie, etc. Het zal voor

doorlopen zien de voordelen wel in van die

ingevuld en omkaderd worden, is nog niet

afgestuurde studenten wel mogelijk zijn

extra uren stage. Zo stelt Matthias Amys,

helemaal duidelijk. Op overheidsniveau

om zich verder te specialiseren via postgra-

derde bachelor Psychiatrische Verpleeg-

wordt momenteel besproken hoe de stage in

duaten. Bij de ene hogeschool stond men

kunde aan Vives dat meer stage zeker en

het vierde jaar gefinancieerd kan worden.”

hier al wat verder mee dan bij de andere. Zo

vast een meerwaarde kan vormen op vlak

Volgens ziekenhuis AZ Delta vangen

is Arteveldehogeschool volgens mevr. Beyls

van ervaring. Toch bemerkt hij dat stages

de contractstages wel het probleem op

al enkele jaren bezig met het afbouwen van

nog altijd heel verschillend zijn van de

dat er een jaar zal zijn zonder afgestu-

de domeinspecialisaties. “Het is inderdaad zo

situatie op de werkvloer waar studenten

deerde verplegers. “Het merendeel van

dat Europa zegt dat je niet mag specialiseren,

19

DOMEINEN VERDWIJNEN

verpleegkundigen.

onderwijs

Concreet

dus dat je de studenten algemeen inzetbaar
moet opleiden. Nu, wij waren daar met
onze opleiding aan Arteveldehogeschool
al langer in mee omdat we die specialisaties bij vorige curriculumvernieuwingen
al een stuk afgebouwd hebben. Onze
studenten doorliepen ook alle domeinen
van de verpleegkunde. In die zin zaten wij
al redelijk goed. Enkel de uren stage waren
nog niet gerealiseerd.” Wij vroegen ons af of

€

7,5 STUDENTEN

SPAGHETTI

& LASAGNE

dat dan niet ten koste gaat van de zorgkwaliteit, maar dat weerlegt mevr. Beyls: “Dat
is inderdaad een redenering die je kan
volgen, maar wij zijn niet van die mening.
Wij zullen breed opleiden en het beste van
alles komt aan bod, bij wijze van spreken.
Je zou kunnen zeggen dat specialisatie
minder aan bod komt, maar postgraduaten
blijven bestaan, terwijl de banaba’s zullen

10voor%studenten
korting
op food & drinks

verdwijnen.” Matthias is kritischer over deze
curriculumverandering. Hij denkt dat de
multi-inzetbaarheid positief is voor latere
jobkansen, maar dat er ook een groot nadeel
aan verbonden is. “Ik ben de voorlaatste
generatie die zal afstuderen binnen een
specifiek keuzetraject, en zo’n traject geniet
tot op heden nog altijd de voorkeur van vele

FAST
free

werkplaatsen, die streven naar werknemers

wifi

met uitgediepte kennis over de patiënten
met wie ze aan de slag gaan.” Aan de
Vives-campus in Roeselare, waar Matthias
studeert, was men nog niet bezig met het
afbouwen van de specialisaties. Volgens
hem zijn er zowel onder de studenten als

OPEN

7/7

vanaf 10h

onder de docenten voor-en tegenstanders
van het verdwijnen van de studiedomeinen. “De grote troef van de vierjarige
opleiding is natuurlijk dat je overal kan
ingezet worden, waardoor het aanbod aan
werkgelegenheid groeit. Het nadeel hierbij
is natuurlijk dat je geen keuzetraject meer
gevolgd hebt, waardoor je geen uitdieping
hebt gehad over één bepaalde patiëntenpopulatie. Tegen het einde van het tweede jaar

WWW.BACKSTAYBAR.BE

BACKSTAY BAR
ST-PIETERSNIEUWSTRAAT 128 - GENT

wist elke student waar zijn grootste interesse
lag. Diegenen die nu zullen starten, kunnen
deze interesse pas volledig laten ontpoppen
op het werkveld, bijgevolg zullen ze ook
rekening houden met veel vakken die hun
interesse volledig zal ontgaan…Ook bij de

0491 61 19 09
www.schamper.be
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docenten zijn er voor- en tegenstanders:
sommigen hebben zich jarenlang ingezet
om

hun

specifieke

vakgebied

uit

te

bouwen, nu zien ze dit in duigen vallen
en moeten ze lesgeven aan studenten
die die passie mogelijk niet delen.”

OPLEIDING IN OPBOUW
Wat ons over de grote lijn opvalt, is de
grote onzekerheid die nog bestaat over

WAAR IS DE GSR?

de concrete uitvoering van de veranderingen in de verpleegkunde. Met nog
enkele jaren tijd voor de boeg moeten er

De Gentse Studentenraad is verhuisd!

nog heel wat knopen doorgehakt worden.
Zo weet men ook nog niet precies hoe

Ooit waren ze onze buren, maar met zo’n
rijkdom kan je gewoon niet in een kelder

het vierde jaar naast de 800 stage-uren zal

van de Therminal blijven leven. Je vindt ze

opgevuld worden en wat een contract-

tegenwoordig in een riant lokaal met grote

stage concreet zal inhouden. Ook is het

ramen, inclusief terras, op het gelijkvloers.

nog niet duidelijk hoe de hogescholen

Er werd ook een nieuwe voorzitter verkozen.

ervoor zullen zorgen dat elke student

Johannes Weytjens zal er dit jaar de plak

met elk domein aan den lijve kennis kan

zwaaien en onder andere beslissen uit welk

maken én hoe ze de studenten genoeg

jaar de Châteauneuf-du-Paepe moet komen.

tijd kunnen geven om ook daadwerkelijk noemenswaardige ervaring in alle

WAAR IS DE STERRE?

domeinen te kunnen laten opdoen.
De vernieuwingen in de verpleegkunde

Campus Sterre ligt al ver uit de studentenbuurt en nu

die dit academiejaar worden ingevoerd
kennen zowel voor- als tegenstanders.

willen de wetenschappers zich nog meer afzonderen

De extra stage wordt positief onthaald,

van de rest van de wereld. Het terrein wordt afgesloten
en het zal voortaan niet meer mogelijk zijn om er te

maar over de noodzaak is niet iedereen

parkeren met de auto. Althans: voor studenten is dat

het eens. Ook de afschaffing van de
afstudeerrichtingen is ietwat contro-

het geval. Academisch personeel moet zich geen zorgen

versieel. Zal een algemene opleiding

maken, voor hen geldt de ban niet en gaan de slagbomen
gewoon open. Het leven is aan de milieubewusten.

leiden tot betere all-roundverplegers of
zullen ze tekortschieten in het domein

WAAR ZIJN DE CHICKIES?

waar ze uiteindelijk in terecht komen?
Enkel de toekomst zal het uitwijzen.
.

Enkele studenten waren misnoegd bij het zien van het panel bij
een discussie op het symposium rond migranten, dat bestaat uit
negen mannelijke sprekers. Ze kaartten dit aan bij de Beleidscel
Gender en Diversiteit. De 1/3-maatregel voor genderevenwicht kan enkel worden afgedwongen bij formele organen van
de UGent, niet bij panels en symposia, maar de Cel kan een advies
tot aanpassing geven aan de organisatie. In casu is dit gebeurd en
zal een oplossing uitgewerkt worden. Dit voorval zet de genderproblematiek aan de universiteit in ieder geval weer op de kaart.

DOOR SELIN BAKISTANLI
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LEZERS
REAGEREN

DE GLEUF

WANDERKUST-MIJN-KLOTEN
Wie naar de universiteit gaat, gaat op

te vergroeien. En dat terwijl ze Gent vaak

Erasmusreis. Dat lijkt de normaalste zaak ter

nog maar kennen van Sint-Pietersplein tot

wereld. Twee jaar studeren om vervolgens

Overpoort. De Nederlandse schrijver Godfried

een semester in het buitenland met zelfvoldane

Bomans zei al dat de meeste mensen op reis

glimlach het hoogtepunt van je bachelor te

gaan omdat ze aan geestelijke verziendheid

beleven. Hét semester dat je blik verwijdt

lijden.

tot je iris ervan scheurt en je je talenkennis

krijgen met Nederland, waar niemand met

bijschaaft tot een glanzende marmeren keutel.

volle zin naartoe lijkt te trekken omdat

Op de koop toe word je er een beter mens

nabijheid

van. Wat wil een student nog meer? En

Niemand hoort ergens thuis, laten we dat

toch, in een vreemd land verblijven is niet

zonder schroom accepteren. Een Erasmusreis

hetzelfde als je vooroordelen afbouwen en je

is gewoonweg niet het hoogtepunt van een

talenkennis kan evenzeer stagneren door de

universitaire opleiding en in alle eerlijkheid: is

monsterlijke alomtegenwoordigheid van het

dan niemand ooit teleurgesteld teruggekeerd?

Engels. Het stoort me dat talloze studenten

Dat zou me sterk verbazen. Spreekt niemand

met telescopische blik op het Erasmusproject

die teleurstelling ooit uit, uit angst gezichts-

de universiteit betreden. Laten we die puberale

verlies te lijden? Of laat de UGent deze mensen

Wanderlust toch even kritisch bekijken.

kort na terugkomst efficiënt verwijderen?

Een universitaire opleiding is meer dan een

Waarom blijven we geloven dat het elders

groeien naar en afkicken van een educatief

beter zal zijn? En dat ons werkelijke geluk

verantwoord snoepreisje. Voor de meeste

zich enkel in het buitenland kan openbaren.

studenten is een Erasmusreis academisch

België is voor de meerderheid van de wereld-

gefinancierd

Erasmusreizigers

bevolking een vreemd land dus zal het ook wel

vervormen bij terugkeer hun gastlanden tot

wat te bieden hebben. Oprechte genegenheid

persoonlijke walhalla’s en worden dogmatische

ontstaat pas wanneer men het bekende steeds

voorvechters van verkeerd begrepen streken.

opnieuw beschouwt. Dus kijk nog eens goed

Plots hebben ze hun werkelijke thuis gevonden,

naar ons overbekend driehoekig vodje, er

het land dat aan hén behoort. Men begint met

is heus nog schoonheid in te ontdekken.

escapisme.

Men

zou

schijnbaar

trouwens

saaiheid

medelijden

impliceert.

dat voormalig gastland te dwepen alsof men er
als eerste voet aan land heeft gezet. Waar komt
toch de overtuiging vandaan dat men ver weg

DOOR BENJAMIN DE ROOVER

van huis moet trekken om iets opmerkelijks te
zien. Enkele Erasmussers lijken zelfs teleurgesteld als ze geen oceaan moeten overbruggen
om elders met een krakkemikkig aulagestoelte
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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.
onderwijs

WETENSCHAPSKORT
ICE AGE, DE BELGISCHE EDITIE
Julius Caesar wist al dat de Belgen de onderzochte oermensen uit de laatste ijstijd
dappersten (of de minst geciviliseerden, stamden af van een Belgische populatie.
het is maar hoe je de tekst interpreteert) Nu wilden ze alle winterpret voor zich alleen,
waren,

maar

nu

zijn

wetenschappers en dus zorgden onze voorouders in één moeite

erachter gekomen dat de Belgen ooit ook de ook voor het uitsterven van de Neanderstamvaders van alle Europeanen waren. Sinds thalers. Nog steeds dragen Europeanen een
kort kan men namelijk DNA uit halfvergane deel van dat ‘Belgische’ DNA. Een deeltje
botten isoleren. Via een analyse van DNA maar, want l’histoire se répète. Tegen het einde

dat evolutionair niet bewaard werd, kan van de ijstijd werd Europa plots weer een
daarna geschat worden hoe oud de bezitter interessant stukje grond, en de ‘Belgische’
ervan was. Hierdoor is de wetenschap oermensen

werden

verjaagd

door

een

erin geslaagd om een soort genetische nieuwe golf inwijkelingen uit het Oosten.

“ICE ICE BABY”

roadmap te maken. En wat blijkt: alle Misschien waren ze dan toch niet zo dapper?

DIRTY MIND
De trieste samenvatting: we denken dat we bij bijvoorbeeld de verbranding van diesel,
intelligent zijn en dus trekken we naar de betrekkelijk veel hoger ligt bij mensen
mooie grote stad om ons te bewijzen aan die in een stad leven. Het probleem is
de universiteit, maar dan blijkt die mooie vooral dat magnetiet naast magnetisch ook
grote stad gewoon een vies vuil ding dat giftig is. Het speelt een rol bij het ontstaan
onze hersenen aantast en gaan we dood. van vrije radicalen, en die kunnen mee
Iets correcter gesteld: luchtvervuiling strooit leiden tot ziektes als Alzheimer. Doordat
allemaal kleine magnetische deeltjes rond die de deeltjes heel erg klein zijn, kunnen ze
zich vervolgens volop in ons brein nestelen. makkelijk door de neus naar de hersenen.
Wetenschappers uit Lancaster ontdekten dat Of over hoe wij het milieu naar de zak

“BRAIN FART”

de hoeveelheid magnetiet, iets wat ontstaat helpen en het milieu ons netjes terugpakt.

BENNOONOO
Eens om de zes jaar passeert asteroïde Bennu

voorlopig niks aan. Want de OSIRIS-Rex

langs de Aarde, maar hij blijkt steeds dichter

missie die NASA nu naar Bennu uitstuurt,

bij ons te komen. In 2135 zou hij tussen de

is vooral bedoeld om kennis op te doen over

Aarde en de maan komen en bestaat de kans

organische moleculen die mee kwamen

dat hij beïnvloed wordt door de zwaarte-

met asteroïde-inslagen in de beginjaren

kracht van de Aarde, waardoor hij in de

van onze planeet. Dat onderzoek gebeurt

volgende eeuw op onze planeet zou kunnen

door de ruimtesonde twee jaar lang op

inslaan. De kans dat dat gebeurt, is misschien

zo’n 240 meter boven de asteroïde te laten

maar 1 op 2500, maar als het toch gebeurt,

hangen om dan, euhm, ongeveer 60 gram

zou de inslag zo’n 200 keer de kracht van

zandkorrels en stofdeeltjes op te zuigen.

de atoombom op Hiroshima hebben. Maar

Wees trots de volgende keer dat je moet

dan zijn wij toch al dood, dus we doen er

stofzuigen, ‘t is eigenlijk best wel hip enzo.

www.schamper.be
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DOOR SUZANNE GROOTVELD

OF HOE ASMR DE KRIEBELS GEVEN

Een fluistering, een kietelend zuchtje in het oor, een zacht getik, en
dan … de subtiele rilling over de rug. Geen succesvolle eerste date,
wél filmpjes waarin audio-en visuele triggers voor uw relaxatie instaan.
Zweverige nonsens of de perfecte happy ending na een zware dag? Wij
testen het uit.
bij proefpersonen die naar ASMR keken.
Ook waren de connecties met de actieve
delen van de hersenen duidelijk zwakker bij
deze personen. Toch is er meer onderzoek
nodig om de aard van de ontspanning en de
rillingen te onderzoeken. Om de wetenschap
een handje te helpen, zetten wij vanuit onze
eigen redactie een onderzoek op. Geen
dank wetenschap, het is ons een plezier.

BIBBEREN EN SIDDEREN
Elke goede onderzoeker moet grondig
voorbereid zijn. Dus, gewapend met een

©SHAUNI DE GUSSEM

kop koffie, begin ik het internet af te
struinen naar filmpjes. Laat die ontspannende rillingen maar komen. De smoezende

RILLEN EN BEVEN

meisjes zijn — bij mij persoonlijk — geen
Het internet is overgenomen door ASMR

Bijzonder aan het fenomeen is dat de

succes. De niet-gesproken filmpjes aan de

(Autonomous Sensory Meridian Response),

rillingen, anders dan bij het horen van uw

andere kant doen hun werk beter. Een stuk

via filmpjes wordt er gefluisterd, getikt

favoriete nummer, doorheen de tijd niet

zeep wordt tot een beeldje geschaafd en dat

en gekrabd. De filmpjes met vriendelijk

afnemen. Een bepaalde trigger zou bijna

voelt op een vreemde manier ontspannend

fluisterende vrouwen (met een decolleté

constant een rilling veroorzaken bij een

aan, toch blijft een rilling jammer genoeg

om u tegen te zeggen) zijn razend

individu. Toch is er weinig onderzoek

achterwege.

populair. De gedachte dat het eerder om

gedaan naar het fenomeen: pas sinds kort

silicone-oren betast worden heeft bijna een

een tinteling gaat die zuidelijker gericht

zijn de eerste wetenschappelijke artikels

rilling veroorzaakt, toch lijkt het erop dat

is, schiet door het hoofd. Ook filmpjes

over ASMR uitgebracht. Door middel van

een diepe relaxatie niet bereikt zal worden.

waarin uw haar wordt gekamd of waarin

hersenscans werd de hersenactiviteit van

Aangezien mijn mening er maar eentje is,

een

gesimuleerd

proefpersonen die naar ASMR-filmpjes

en iedereen die een basiscursus Statistiek

horen bij het genre. Het zou ontspannend

keken onderzocht. De resultaten waren

gevolgd heeft, kan begrijpen dat er meer

werken bij de kijker en er kan een rilling

duidelijk:

‘terugval-

dan een individu nodig is in een succesvol

ontstaan ter hoogte van de hoofdhuid

netwerk’ in de hersenen — het gebied dat

onderzoek, zoek ik proefkonijnen op onze

die doorloopt tot aan de ledematen.

vooral actief is in rust — lichtten harder op

eigen redactie. Tien nietsvermoedende

hoofdmassage

wordt

www.schamper.be

het

zogenaamde

Het

filmpje
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waarbij

redactieleden krijgen een vragenblad onder

Van de tien redactieleden hadden drie al eens

Bij de andere was het hygiënische aspect

hun lieve neusjes geduwd. Het is een kleine

eerder ervaring gehad met ASMR. Fluisteren

van het stuk zeep blijkbaar aangenaam

test of ze al eens eerder een ervaring hebben

en krabben zouden in het verleden een

om naar te kijken. Het grootste succes

gehad met ASMR. Vervolgens bekijken ze

reactie uitgelokt hebben. Jammer genoeg

van het onderzoek is een tinteling in

vier zeer zorgvuldig uitgekozen filmpjes.

zijn de rest van de mensen bij ons op de

het midden van de rug bij een van de

Elke trigger komt langs: fluisteren, tikken,

redactie een bende pessimisten. Op de vraag

proefpersonen

krabben, visueel … Na het bekijken

of ze een rilling verwachten zijn er maar

het filmpje waarin de oren ‘gecupt’

van de filmpjes is er een tweede vragen-

twee die positief antwoorden. In de letter-

worden. ‘Een gevoel van geborgenheid,

lijst die peilt naar de ervaringen van het

lijke woorden van een van de redactieleden:

alsof ik terug zit in de baarmoeder’,

redactielid. Ziezo, een eigen onderzoek,

‘Ik kan in bepaalde situaties wel een rilling

dat klinkt als een kleine doorbraak.

wetenschap kan zo gemakkelijk zijn.

krijgen, ja.’ Dat klinkt al veelbelovend.

De conclusie van het onderzoek is dat

Na het bekijken van de filmpjes wordt een

ASMR daadwerkelijk een reactie kan

ding al duidelijk: de fluisterende meisjes zijn

uitlokken bij enkele redactieleden. Op

geen groot succes. ‘Eng’ en ‘nachtmerrie’

de vraag of ze ooit nog opnieuw naar

Vijf meisjes en vijf jongens worden, met

zijn termen die in de mond genomen

ASMR-filmpjes zouden kijken, wordt er

koptelefoon op, achter een computer gezet.

worden. Maar toch, een proefpersoon linkt

twijfelachtig gereageerd. Toch kan er van

Gelijkheid is ook voor dit onderzoek van

het geblaas in het oor en het gefluister met

een duidelijk succes niet gesproken worden,

groot belang. Na de eerste vragenlijst kan

een mogelijkheid tot positieve rilling. De

al werd er hard geprobeerd. ‘Ik wil het

de ASMR-ervaring van start gaan. Een paar

niet-gesproken filmpjes zijn het grootste

voelen’, staat er op een van de antwoord-

bedachtzame blikken, soms een klein kreetje

succes. Bij een van de proefpersonen was

formulieren. Wetenschappelijk onderzoek

of wat gegiechel, het zijn maar een paar van

er zelfs sprake van een lichte trilling boven

kan niet altijd voor iedereen voldoening-

de vele reacties die teweeggebracht worden.

de slapen bij het kijken naar het stuk zeep.

gevend zijn, zo blijkt maar weer.

HUIVEREN EN ZINDEREN

29

bij

het

wetenschap

bekijken

van

CAN'T TOUCH THIS

EEN PRIKKELEND ONDERZOEK OVER AUTISME

Mensen met autisme beleven gevoelsprikkels anders. Hoe dan precies?
Wij staken ons licht op bij onderzoekster Eliane Deschrijver (UGent).
Over tastzin, inleving en spiegels.

DOOR SANDER LEFERE EN
VEERA VOORDECKERS

Wiersema

onderzochten

deze associatie. Zij maten
de

hersenactiviteit

bij

aanrakingen die net wel of
net niet overeenkwamen
met

wat

proefpersonen

zagen op een computerscherm. ‘Eerder onderzoek
bij grote groepen toonde al
een verband tussen sociale
problemen en sensorische
moeilijkheden,

maar

dat

onderzoek was gebaseerd
op

vragenlijsten.

Nu

hebben wij voor het eerst
gezien dat een verstoring in
de hersenverwerking van
de tastprikkels bij mensen
met autisme samenhangt
met sociale moeilijkheden’,
aldus Eliane Deschrijver.
Autisme, wat is dat nu precies? We kennen

mysterie als de Belgische politiek voor ons.

allemaal wel enkele Hollywoodfilms met

Mensen met autisme vertonen vaak repetitief

aangepakt?

autistische personages in de hoofdrol. Van

gedrag: dingen stapelen, open en dicht doen

volwassenen met autisme kregen filmpjes

Rain Man met de bovenmatig slimme maar

... Dan zijn er nog zintuiglijke problemen,

te zien waarop ofwel een menselijke ofwel

ongelofelijk koppige Raymond, tot de

zoals een overgevoeligheid voor geluid,

een houten hand een oppervlak aanraakt

onuitstaanbare maar briljante Sheldon uit

of het gevoel van overbelasting wanneer

met de midden- of wijsvinger. Tegelij-

de Big Bang Theory. Nochtans is er geen

(te) veel zintuiglijke prikkels tegelijkertijd

kertijd kregen ze zelf een prikkel op één

direct verband tussen autisme en intelli-

aanwezig zijn. Deze zintuiglijke problemen

van beide vingers. Via elektro-encefa-

gentie. De ijverige studenten onder ons

staan de laatste jaren in de belangstelling en

lografie, kortweg EEG – zeg maar een

mogen dus opgelucht adem halen: die

zouden gelinkt zijn met sociale moeilijk-

ECG van de hersenen – werd de hersen-

achttienen op jullie puntenbriefje zijn

heden. Dat geldt voor de tastzin in het

activiteit

geen teken dat er iets aan de hand is.

bijzonder, al was tot nu onduidelijk hoe.

gemeten. Bij gezonde vrijwilligers bleek

Wel hebben mensen met autisme veel moeite
met sociale communicatie en interactie.
Wij kunnen gemakkelijk – wat heet

Hoe hebben ze dat concreet
Gezonde

over

vrijwilligers

verschillende

en

gebieden

de hersenactiviteit in een bepaalde hersen-

IK VOEL, IK VOEL, WAT JIJ OOK
VOELT

gemakkelijk? – sociale normen aanvoelen

regio lager te zijn als de prikkels die
gezien en gevoeld werden niet overeen
kwamen. ‘Bij mensen met autisme zagen

en omgaan met emotionele taal. Dit is

Doctoraatsstudente Eliane Deschrijver en

we echter dat de activiteit niet vermindert

voor mensen met autisme een even groot

haar promotoren Marcel Brass en Roeljan

als zij iets anders voelen dan wat ze zien

www.schamper.be
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gebeuren’, vertelt Eliane Deschrijver. Met

moeilijker een onderscheid tussen zelf iets

andere woorden: hun hersenen hadden

aanraken en anderen die iets aanraken.

meer moeite met uitmaken welke prikkels

Aangezien het in sociale situaties cruciaal is

zij zelf ervaren en welke prikkels niet.

om andere personen te onderscheiden van de
ik-persoon – het zal je maar overkomen dat

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE
WAND

iedereen een verlengde van je eigen lichaam
lijkt – werpen deze resultaten een interessant
licht op de sociale problemen bij mensen

Volwassenen met ASS die
interesse hebben om deel te
nemen aan onderzoek van
EXPLORA kunnen contact
opnemen via explora@UGent.be,
of de website https://exploragent.
wordpress.com bezoeken.

Waarom is dit nu zo belangrijk? ‘Onze

met autisme. En de tastzin speelt hierin een

hersenen simuleren de handelingen van

unieke rol: ‘Er is namelijk geen fundamenteel

anderen. Als iemand bijvoorbeeld een

verschil tussen wat ik zie als ik een glas

glas opheft, gaan onze hersenen na wat

ophef of wat ik zie als jij een glas opheft.

het is om iets vast te grijpen, waardoor

Over de tastzin gaat dit natuurlijk niet op.’

we min of meer voelen wat de ander

Deze studie lijkt dit overtuigend aan te

op dat moment voelt,’ legt Deschrijver

tonen, want op het individuele niveau

hebben, zijn tussen een verstoorde reactie

ons uit. Dit ‘spiegelen’ van wat de ander

was de hersenactiviteit ter hoogte van

van de tastzin in het brein en zintuiglijke

meemaakt is belangrijk in sociale situaties.

de

meest

en sociale problemen. Maar dat wil nog

Voorheen

verklaarden

spiegelneuronen

nog

het

wetenschappers

afwijkend bij die mensen die de hoogste

niet zeggen dat er echt een causaal verband

de sociale moeilijkheden bij mensen met

mate van sociale problemen aangaven

is. Het gaat om een eerste onderzoek,

autisme vanuit een verminderde activiteit

op een vooraf ingevulde vragenlijst.

met

van de zogenaamde spiegelneuronen.
Het onderzoek toont nu aan dat deze

volwassenen.

Vervolgonderzoek

met bijvoorbeeld kinderen met autisme
moet mijn resultaten nog bevestigen.’

DE KIP OF HET EI?

spiegelneuronen – want het hersengebied

Dat onderzoek zou tot nieuwe behande-

met veranderde activiteit staat in voor

Het is dan ook verleidelijk om te denken dat

lingen kunnen leiden, al is dit nog zeer

spiegelen en het lichaamsbeeld – net té

de verstoorde verwerking van de tastzin in

veraf. Maar vooral biedt het een nieuw

actief zijn in bepaalde situaties. Hun brein

het brein er de oorzaak van is dat mensen

theoretisch inzicht in wat autisme precies is.

herkent minder goed dat de gepresen-

met autisme bepaalde symptomen vertonen.

Goed bezig, wetenschap! Intussen beginnen

teerde prikkels niet overeen komen met

Niettemin wil Deschrijver niet speculeren:

wij al te filosoferen over wat een autistisch

de eigen gevoelde prikkels. Met andere

‘We moeten voorzichtig zijn om oorzake-

brein ons kan leren over hoe we zelf ons

woorden, mensen met autisme maken

lijke verbanden te leggen. Wat we gevonden

lichaam en de wereld rondom beleven.

IEDERE DAG DENK JE WEL OVER IEMAND: ‘DIE
IS ZOT’. MEESTAL TERECHT. MAAR WIE BESLIST
WANNEER IETS EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE IS?
CONTROVERSIËLE START

eerste twee edities gedomineerd door

afdeling geraken moeilijker: ze bleven
gemiddeld een drietal weken opgesloten
en werden ook nog eens schizofreen
verklaard. Dus, niemand leek te kunnen
bepalen wie wel en niet geestesziek was.

(voorbijgestreefde) Freudiaanse theorieën.
De eerste pogingen dateren van 1840,
toen alle geestesziekten het label ‘idioot/

DSM-5
ROSENHAN

zot’ kregen. Verrassend genoeg was deze
indeling niet zo succesvol. Het duurde tot

Begin

na WO II eer er serieus werk van gemaakt

psycholoog uit Stanford, nog maar weinig

werd en de DSM (Diagnostic and statis-

vertrouwen in die Freudiaanse shizzle

de DSM-5, dateert pas van 2013. Het

‘de bijbel van de psychiatrie’ was geboren.

zetten. Hij liet enkele gezonde vrijwilligers

toe en er is meer consensus, maar contro-

Niet dat het allemaal evangelisch was. Zo

hallucinaties faken. Eenmaal opgenomen

verses over de geldigheid, systematiek,

was homoseksualiteit een ‘sociopathische

gedroegen

subjectieve

persoonlijkheidsstoornis’, en werden de

Toch was opnieuw uit de psychiatrische

tical manual of mental disorders), ook wel
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jaren

70

had

Rosenhan,

een

Het is gelukkig niet allemaal doom and

en dus besloot hij een experimentje op te

ze

zich

perfect

normaal.

gloom, en over de jaren werd toch wat
vooruitgang geboekt. De laatste editie,

gaat er allemaal wetenschappelijker aan

beschrijvingen,

invloed

van de farmacie, die zijn nooit veraf.

wetenschap

DRINKT U LIEVER HOND OF KAT?
BIER EN WIJN GISTEN IN RELATIE TOT DE TROUWE VIERVOETER
Bier is als een hond en wijn als een kat. Een bizarre vergelijking, en
toch is dit de manier waarop onderzoekers van de UGent, het VIB en
de KU Leuven hun nieuwe ontdekkingen uitleggen.
DOOR LAURA MASSA, NICOLAS VAN LAERE EN SUZANNE GROOTVELD

Of u zich op café liever op een pintje
gooit of eerder uw elegante zelf tentoonstelt met een glas wijn, beide bevatten de
gisten die al eeuwen geleden door de mens
geselecteerd zijn. Zo komt het dat onze
drankjes tegenwoordig zijn hoe ze zijn.
En dat zouden we niet anders willen.

IENE MIENE MUTTE
Nog lang, heel lang voordat onze generatie
het levenslicht zag, werd er al ‘gespeeld’ met
gisten. Vanaf de 16de eeuw — er was toen
nog geen kennis over genetica — werden
de gisten geselecteerd aan de hand van

©SHAUNI DE GUSSEM

bruikbare eigenschappen zoals bewaaromstandigheden en smaak zijn voorbeelden

DNA van vele verschillende gisten in drank

gisten in bier meer gedomesticeerd dan

van deze kenmerken. Door na elke lading

gekeken —en eens geproefd? Er is gekeken

de gisten in wijn. Wijn-en biergisten

wijn, bier of brood een klein deel van de

naar het genoom van de gisten die al jaren

delen een gemeenschappelijke voorouder,

opbrengst achter te houden en dit opnieuw te

gebruikt worden en deze werden vervolgens

maar

gebruiken bij het volgende brouwsel werden

vergeleken met wilde varianten. Hieruit

hebben ze andere kenmerken gekregen.

de gisten doorgegeven. Hierdoor liep het

volgde dat de gisten hun eigen specifieke

Het verschil in domesticatie tussen de gisten

fermentatieproces sneller en efficiënter.

kenmerken hadden opgedaan na jaren van

in de twee drankjes is geen bewust geselec-

Recycling is het nieuwe zwart, dat de mens

selectie. Vervolgens werden de verschillen

teerd kenmerk. De onderzoekers denken

wist toen al. Wat de brouwers echter op dat

tussen de gisten opgezocht. Zo kan er naar de

dat het puur te maken heeft met hoe bier en

moment niet doorhadden, was dat door de

toekomst toe gekeken worden om doelbe-

wijn gemaakt worden. Anders dan in bier

gisten te recycleren het DNA in de gisten

wuster gisten te kweken voor een bepaalde

worden gisten in wijn maar een keer per

zich begon aan te passen naar het drankje

smaak of betere bewaring van het product.

jaar gebruikt om de druiven te laten fermen-

waar ze voor gebruikt worden. In plaats
van dood te spelen of een pootje te geven,

door

het

verschil

in

brouwen

teren. Daartussen hebben de gisten vakantie

IENE MIENE MUTTE IS DE BAAS

worden de gisten op hun eigen manier

en vermengen ze zich met wilde gisten,
naughtynaughty. Deze gisten zijn minder

afgericht. Zo zijn er gisten die de smaak van

Maar de africhting is niet de enige

het bier ondersteunen, andere varianten zijn

vergelijking die er met honden en katten

hard afgericht. En zo komt het dat de gisten

geselecteerd voor de nagisting op de fles en

gemaakt kan worden. Net als bij onze

in bieren meer gedomesticeerd zijn en dus

kunnen tegen hoge alcoholconcentraties.

levensgezellen hebben de gisten in bier

ook een grotere gelijkenis vertonen met een

Inmiddels hebben we veel meer informatie

en wijn een eigen karakter. Voordat u

trouwe hond, terwijl die in wijn wilder en

over DNA en kunnen onderzoekers achteraf

zich naar de supermarkt snelt om een

ongeremder zijn, zoals de kat. De vraag rijst of

kijken naar wat de mensen vroeger intuïtief

pak zelfrijzende bloem te kopen: gisten

bierdrinkers dan eerder hondenmensen zijn?

deden. De onderzoekers hebben naar het

zijn geen goede metgezel. Wel zijn de

Het zal voor een volgend onderzoek zijn. .

www.schamper.be
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SCHAMPERBIER-EN WIJNSELECTIE
Om het genie dat in ons zit eruit te laten komen, hebben
we vloeibare imput nodig. Juist. Alcohol. Een paar tips
waar u onze redactie zeker een plezier mee doet.

BIER
Orval: eigenlijk om te tonen dat we –
voor journalisten – geld genoeg hebben,
want dat grapje kost tegenwoordig al
bijna vier euro op café en vaak genoeg
ís het er dan ook nog niet eens. Maar
toch is dit gerstenat het volledig waard
om je voor in te spannen: alleen al het
beeld van licht bezwete paters, zichzelf
strak aangesnoerd tegen hun levenloze
lid doet ons dankgebeden prevelen.
Ook het gotische glas waarin Orval
placht geschonken te worden biedt
weerwerk tegen de lelijke, wrede
neokapitalistische

©SHAUNI DE GUSSEM

buitenwereld.

Bons Voeux: het lijkt wel de tekst
van een kerstkaartje, en zo tof en
ontroerend smaakt het ook.

WIJN

Werkt

zeer snel in op de hersenen, die 10,5%

Rode wijn, want blijkbaar hebben we

die meestal gedeeld worden door twee,

niet meer onderscheid nodig dan dat.

of drie Schamperredacteurs – met

De Schamperredactie bestaat uit preten-

mogelijk kutartikels tot gevolg. Een

tieuze fakers. Een wijncursus dringt zich

ex-hoofdredacteur berekende ooit dat

op, iemand? Een redacteur werpt na

de prijs-alcohol-ratio bij deze glorieuze

lang nadenken toch het karton op die

fles

is.

we vaak bij AH halen. Ja, die Zuid-Afri-

Aangezien we soms wel eens cheap ass

van

75cl

het

voordeligst

kaanse ‘Mooikaap’ is best lekker. Ook

bitches kunnen zijn. Meestal, eigenlijk.

prijs-kwaliteit zeer de moeite. Alleen

Westmalle Tripel: iets minder dan

jammer dat het laatste bodempje van

voorgaande biertjes, maar toch nog

het karton nooit opgeraakt. Daar

steeds een flinke 9,5%. Wordt vooral

zitten we dan steeds erg mee in.

besteld door West-Vlamingen, die ook

Die witte wijn uit de Lidl: ook al

talrijk aanwezig zijn in de redactie.

niet echt specifiek. Laat ons zeggen

Westmalle is iets fruitiger en lichter,

dat witte wijn niet te zoet mag zijn, en

waardoor we het op zomerse avonden

net droog genoeg. Anders krijgen we

wel eens door onze kraag durven

koppijn en beginnen we ‘Irgendwie

Porto-Pieterjan: de enige die dit

te kappen. Het glas is een beetje

Irgendwo Irgendwann’ te zingen. Ook

lust heeft ook wel de attitude van

pseudo-Orval, maar het vrijdenker-

een Riesling wordt in bepaalde kringen

Carmen uit FC De Kampioenen.

slogo maakt veel goed. We houden

gesmaakt – doch ons budget is ons

Het

van

hier meestal niet goed gezind voor.

kan zo schattig ‘neen’ zeggen.

jullie,

trappistertjes.
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Hij

OVER DE STERREN EN
DAAR VOORBIJ!

EEN INTERVIEW MET JEAN PIERRE GROOTAERD
DOOR ELISE BOVENDEUR EN LOÏS SAVAT

Wanneer u deze eerste Schamper van ‘t academiejaar in uw pollekes houdt,
loert de World Space Week om de hoek. Deze piekt op 5 oktober omdat er
gelijktijdig in Gent en in het Nederlandse Bovenkarpsel een thema-avond
rond lichthinder plaatsvindt. Is het niet intergalactisch, dan toch al internationaal. Bezieler Jean Pierre Grootaerd, die claimt dat zijn beste ideeën altijd
op de trein komen, expliqueert.
Stijn Vanderheiden van de Vereniging

aldus Jean Pierre Grootaerd: “De jeugd

zijn oorsprong in het gebruik van kunstlicht,

Voor Sterrenkunde (VVS) trapt de avond

van vandaag zijn de ingenieurs van morgen.

wat een verhoogde helderheid met zich

op gang met een lezing over lichtver-

Hetgeen wij verknald hebben, kunnen zij

meebrengt. Deze verhoogde helderheid

vuiling in onze welgekende sterrenwacht

oplossen.” De winnende school kan zich

resulteert in lichthinder voor mens, plant en

Armand Pien. De sterrenwacht staat in

gelukkig prijzen met een telescoop en een

dier. De gevolgen zijn dus veel verregaander

direct contact met sterrenwacht Orion

rondleiding in het Europese opleidings-

dan een stelletje astronomen dat sputtert

in het Nederlandse Bovenkarpsel waar

centrum voor Astronauten (EAC) door

dat het geen sterren kan zien. Lichthinder

Esther Hanko een vergelijkbare lezing

niemand minder dan Frank De Winne.

heeft invloed op de nachtrust van dieren, en

geeft. Het sluitstuk van de thema-avond is
een wedstrijd waarbij scholieren worden

bomen gaan gebukt onder het gewicht van

STERKER DAN STERREN KIJKEN

gevraagd om een bepaald deel van de

lampen. En dat wil Jean Pierre Grootaerd
dan ook benadrukken: “Ik wil ook aan de

hemel op te tekenen. Dat wordt niet alleen

Ieder die hoopte op een romantische date

diehards in de sterrenkunde zeggen: sterren

in België gedaan, maar ook in Nederland,

met de Perseïdenregen op de achtergrond,

zijn één ding, maar doe ook iets aan de

Zweden, Italië, Portugal, Slovenië en

had het al geweten. In Gent vallen er – op die

natuur.” Vrolijke vogeltjes bijvoorbeeld.

Griekenland. Hiermee hopen de initiatief-

lompe flitsbak die in elke zone 30 opdoemt

Zij die in bomen zitten, krijgen veel licht

nemers bij de jeugd een groter bewustzijn

na – amper (vallende) sterren te zien. Dat

binnen. Als mens doe je gewoon de rolluiken

voor de problematiek van lichtvervuiling

is voor een groot deel te wijten aan de

of de gordijnen toe, indien je lichthinder

te creëren. En daar heeft men reden toe,

lichtvervuiling. Dit recent fenomeen vindt

hebt, maar vogels kunnen dat niet.

www.schamper.be
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als lichtvervuiling. In de eerste plek dienen

VIJFSTERRENHOTEL NEDERLAND
ook een afweging gemaakt worden, bijvoor-

we naar onszelf te kijken. Niemand heeft

Als we Jean Pierre Grootaerd vragen

beeld bij ledverlichting. Ledlampen werden

iets aan een terras dat heel de nacht door

hoeveel sterren we hier in België kunnen

jarenlang opgehemeld als de revelatie

verlicht wordt, noch aan een dergelijk

zien, haalt hij aan dat dat er heel weinig

omdat deze een stuk ecologischer zijn dan

verlichte vijver. Dat is één zaak. Maar ook

zijn: “Ik woon in Oostende en ik heb daar

de traditionele halogeenlampen. Wat veel

inzake straatlantaarns kan een individu zeker

al moeite om gewoon de Grote Beer te zien.

mensen niet weten, is dat led veel meer

een verschil maken. Om dat te illustreren

‘t Is te zeggen de steelpan, dat zijn zeven

strooilicht met zich meebrengt en dus ook

grijpt Jean Pierre Grootaerd terug naar zijn

sterren. Toen ik in het zuiden van Frankrijk

meer lichtvervuiling — wat bevestigd wordt

eigen situatie. Enkele jaren geleden werd

was, had ik eveneens moeite om de Grote

door het ISS. Sta daar volgende kerst maar

er voor zijn appartement een kolos van een

Beer te vinden. Ik kon hem niet herkennen

eens bij stil en laat die extra slang kerstver-

lantaarnpaal neergezet waardoor hij volgens

tussen al die sterren.” De situatie in ons

lichting toch maar achterwege. Toch oppert

eigen zeggen ‘s nachts de krant kon lezen

land is voor een groot deel te wijten aan de

Jean Pierre niet per se om alle verlichting

tot de achterkant van zijn appartement.

slechte stedenbouwkundige indeling. Toen

uit te schakelen. Wat er wel toe doet, is

Indien dit gebeurt, staan er volgens hem

Jean Pierre per vliegtuig zijn collega-as-

om deze beter af te stellen op de menselijke

twee opties open: ofwel stap je naar de

tronoom Cornelius de Jager een bezoek

noden. Men mag niet van het ene in het

kranten, ofwel schrijf je de gemeente of

bracht op het Nederlandse eiland Texel, viel

andere uiterste vallen. Als voorbeeld haalt

de bouwfirma aan. Hij heeft het laatste

het hem op hoe lèlijk België is. Huizen staan

hij het eiland Texel aan. Toen de verlichting

gedaan. En het had succes, de lantaarnpaal is

overal verspreid, en die huizen zijn dan ook

daar uitgeschakeld werd, bracht dit een

vervangen door iets beters. En deze filosofie

weer één voor één uitgerust met een licht.

grote hetze met zich mee. De bewoners

wil Jean Pierre graag verder uitdragen: “Als

Dit in tegenstelling tot Nederland, waar

waanden zich immers terug in de oorlog.

je iets doet, dan probeer je het toch. En als

de huizen veel meer geconcentreerd staan.

Het moet benadrukt worden dat we niet

het mislukt, spijtig, maar dan leer je uit je

Enerzijds kan je er kilometers afspeuren

machteloos staan tegenover een fenomeen

fout. Maar ik denk dat het wel zal lukken.”

zonder één licht te zien. Anderzijds heb je

.

er dan ook weer lichtmasten van steden.

LICHTE VERLICHTING
Maar het is niet allemaal kommer en kwel.
In functie van de lichtvisie is de straatverlichting langs de Belgische snelwegen op
veel plaatsen uitgeschakeld. En dat is niet

COPYCATS

alles. Er is een positieve trend aan de gang
waarbij ook op het platteland en in de steden
onnodige verlichting uitgeschakeld wordt.
Als een monument van kop tot teen verlicht
wordt terwijl er ‘s nachts maar twee mensen
passeren, dan is die verlichting overbodig.
Dat valt niet te betwisten. Vuurwerk, iets
waar Jean Pierre ook fervent fan van is, mag
dan wel wat overlast met zich meebrengen,
maar die last is slechts tijdelijk. Soms moet er

Wie na het lezen van bovenstaand
artikel nog steeds geen sterretjes
ziet, kan terecht op de thema-kijkavond rond lichthinder. Afspraak
op woensdag 5 oktober vanaf
19h30, in de fantastische UGent
Volkssterrenwacht Armand Pien.
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CULTUURAGENDA

DE ZAAK MAKROPOULOS
2, 4, 7, 9 oktober Opera Gent

DOOR ALEXANDRA MATTHYS

NEW ORLEANS BRASS JAM
27

september,

Missy

Sippy

OPERA Bent u ervan overtuigd dat u na vijf minuten opera al in slaap

CONCERT Te blut om een liveconcert in New Orleans bij te

valt? Verwed er geen Duvels voor, want in oktober kan u ‘De zaak

wonen? Goed zo, u bent een echte student! Maar geen nood,

Makropoulos’ zien. Deze opera gedraagt zich als een scifi-thriller;

Schamper weet raad. Zak op 27 september af naar de Missy Sippy

het is er eentje van de Tsjechische componist Leoš Janáček. De

in Klein Turkije en geniet zorgeloos van de Brass Jam. Laat het

robotachtige Elina Makropoulos gaat er wanhopig op zoek naar
de formule van haar vaders levenselixir dat haar al eeuwenlang
in leven houdt. Kornél Mundruczó die het stuk regisseert is

saxofoon-, trompet- en sousafoongeschal u transporteren naar
een van de meest jazzy steden van de Verenigde Staten. Uw reis

naar Louisiana gaat vanaf 20u30 van start. Bereid u voor op een

geen onbekende voor de Gentse opera: vorig jaar stond hij er

avond vol funky muziek en oefen alvast maar uw Amerikaans

met ‘De Burcht van Hertog Blauwbaard/Winterreise’ eveneens.

accent. Geen excuses, want de toegang is helemaal gratis.

MÉMÉ - DE PEETMOEDER
28. 29 oktober en 4 en 5 november

PLEK

30 september, Kammerstraat 10

PODIUM It’s all about family in dit op ‘The Godfather’ geïnspi-

EXPO Het jeugdhuis Plek wordt mogelijk een nieuwe culturele

Decleir en Laurence Roothooft. Na de dood van Pépé valt de

februari tot en met april 2017 krijgt een bepaalde groep jonge

reerde toneelstuk. Op scène ziet u onder andere Reinhilde

hotspot in Gent. Van oktober tot en met november 2016 en van

familie uiteen. Gelukkig is er nog zijn treurwilg die elk jaar voor

creatievelingen de kans om er hun zin te doen. Plek geeft hen de

een familiebijeenkomst zorgt. Die bijeenkomsten lopen niet altijd

gelegenheid om er hun werk te creëren en presenteren. Place to be is

van een leien dakje … Het stuk gaat op 28 oktober in première en

de kelder van Kammerstraat 10. In oktober gaat STOFWOLKcoll.

de studentenprijs bedraagt slechts 7 euro. Nog niet overtuigd? De

er als eerste aan de slag. Tijdens de week ben je er dan welkom

makers haalden hun mosterd ook bij ‘Families and How to Survive

om een kijkje te nemen in het atelier. Bij de opening op 30

Them’, hét zelfhulpboek van John Cleese en Robin Skynner.

september maken ze heel hun programma bekend. Afkomen is dus
de boodschap!

www.schamper.be
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GAT

IN UW

Het is niet eenvoudig om jong te zijn in 2016. Je probeert je wanhopig
los te maken uit de klauwen van Bieber en Beyoncé en loopt verloren
tussen de schaduwen van Grote Meesters. Wat u nodig heeft, is een
wijze gids die het gat in uw cultuur kan dichten. Deze week: een prof
Psychiatrie.
DOOR LIESELOT LECOMTE

PROFESSOR CHRIS BAEKEN
Toen ik 18 was, las ik met veel interesse
de boeken van Noam Chomsky. Niet
omdat ze politiek gekleurd zijn, maar
omdat hij op een heel serene en rustige
manier bijkomende informatie gaf over
een reeks gewone gebeurtenissen zoals
economie, oorlog en beleidsvoering en
daar een nuchtere kijk op had. Ik ben
pas later te weten gekomen dat hij ook
een neurolinguïst was. Dat heeft me
altijd begeesterd om rationeel te denken
over een hele reeks emotionele zaken of

andere eigenheid hebben. Toen ik student

Duitse film Das Experiment die gebaseerd

gewone gebeurtenissen. Voor huidige

was, kon je de wereld eigenlijk vrij bereizen,

is op wetenschappelijk onderzoek uit de

studenten zijn de voorbeelden die hij

misschien is dat nu nog het geval, maar het is

jaren zeventig. Men laat normale mensen

geeft over Zuid-Amerika of de war on

toch niet meer zo evident om als jongeling

meedoen aan een experiment waarbij men

drugs misschien niet meer bekend, maar

alleen door Venezuela te trekken. Maar

een context creëert van gevangene en

hij heeft ook heel interessante dingen

misschien is dat omdat ik nu wat ouder ben

bewaker. De opdracht voor de bewakers

geschreven over Irak of het kapitalisme.”

dat ik daar zo over denk. Groepsreizen zoals

is om de orde te bewaken, maar ze dragen

die van Koning Aap of Joos of de toeris-

geen verantwoordelijkheid wanneer er iets

Welke kunst kan u bekoren?

tische bestemmingen die in trek zijn is toch

misloopt. Binnen de kortste tijd zie je hoe

“Ik hou vooral van de klassieke kunst zoals

niet het echte reizen. Om cultuur op te doen

mensen zonder enig psychisch probleem

de Vlaamse primitieven. Als ik op citytrip

moet je naar culturen gaan en tussen mensen

zich in die rol inleven en er heel gevaar-

of op congres ga, probeer ik altijd een

van allerlei rang en stand leven en horen wat

lijke situaties ontstaan waarin mensen

museum te bezoeken. Vooral het Prado

mensen denken en doen. Ik denk dat dat de

onderdrukt worden. Ook het boek hierover

in Madrid, het Guggenheim in Bilbao en

rijkste cultuur is die we kunnen hebben.”

is een aanrader om even stil te staan bij

het Kunsthistorisches Museum in Wenen
zijn aanraders. Ook van de combinatie
van cultuur en natuur zoals de tempels van

Welke boeken of films in
verband met uw onderzoeksdomein zou u willen aanraden?

wat psyche doet. Een andere goede Duitse
film is Goodbye Lenin over een vrouw
die na jaren uit een coma ontwaakt in de

Angkor of Machu Picchu en de wijdsheid

“Voor psychiatrie is dat een moeilijke vraag,

voormalige DDR en die emotioneel niet

van Australië kan ik genieten. De idee van

zowel de psychiater als de patiënt komen

klaar is om de verandering te aanvaarden.

ruimte kun je hier in het Belgenland niet

altijd nogal karikaturaal over. De patiënt is

Het toont wat de psyche moet doorstaan

bevatten.

Reizen is de beste vorm van

gek of gevaarlijk en psychiater is meestal

om een veranderende wereld te bevatten

cultuur. Het is de beste eye-opener voor

een heel onbetrouwbaar persoon. Wat

en de menselijke angst voor verandering.

jongeren om in contact te komen met

wel interessant is, zijn die films die tonen

Het is een heel gelaagde film die je op

mensen die een andere taal spreken, een

hoe we allemaal een beetje zijn. Zoals de

verschillende

37

manier

cultuur

kunt

bekijken.”

TUSSEN KOFFIE EN
KLARE LIJN
IN GESPREK MET CULTUURPRIJSWINNAAR JAN VAN DER VEKEN
Jan Van Der Veken, zegt de naam u niets? Geen nood! Wij stellen
je voor aan een van Gents beste illustratoren. Dat bevestigde de stad
zelf door hem dit jaar de Cultuurprijs Stad Gent toe te kennen. Van
Der Vekens opdrachtgevers variëren van buurtwijk de Muide tot het
prestigieuze magazine The New Yorker.
DOOR ALEXANDRA MATTHYS EN BENJAMIN DE ROOVER

U heeft de Cultuurprijs Stad
Gent 2016 gewonnen, proficiat!
Was zo’n prijs winnen iets dat u
met uw werk wilde bereiken?
“Nee, helemaal niet. Ik wist zelfs niet
dat ik eraan deelnam. Ik werd opgebeld
door de schepen van Cultuur en die zei
dat ik een prijs had gewonnen. Ik zei
merci, waarvoor? (lacht) Ik viel een beetje

uit de lucht. Blijkbaar gaat die prijs elk
jaar naar een andere discipline en dit jaar
was dat illustratie, voilà. Uiteindelijk ben
ik uit de bus gekomen als winnaar.”

Wat vindt u ervan dat de overheid enerzijds cultuurprijzen
uitdeelt en anderzijds de cultuursubsidies sterk verlaagt?

“Die prijs bestaat als sinds 1975 dus ik
veronderstel dat de overheid wel wil dat
hun kunstenaars af en toe in de bloemetjes
worden gezet, maar als er moet bezuinigd
worden, tja … Het heeft natuurlijk ook te
maken met de partij die op dit moment het
meeste te zeggen heeft, zeker als die cultuur
niet als hoogste prioriteit beschouwt.”

Wie zijn uw grote voorbeelden?

“Mijn tekenstijl wordt gekenmerkt door een
klare lijn. Kunstwerken waar die klare lijn
ook in vervat zit, spreken me het meest aan.
Mijn oud-leraar Ever Meulen is een grote
invloed net als de Franse grafische ontwerper
Cassandre, de Duitse artiest George Grosz

www.schamper.be
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helemaal zelf voor publicatie moet zorgen.”

Dus u gelooft in het nut van
personal branding en sociale
media om uw werk onder
de aandacht te brengen?

“Voilà, zeker! Iedereen kan in het huidige
tijdperk van de sociale media zijn werk
naar buiten brengen. Dat is zeker een
pluspunt! Het nadeel is echter dat iederéén
zijn kunst op het internet zet. Je moet een
manier vinden om in die massa op te vallen.
Daarom is zelf op mogelijke opdrachtgevers

afstappen

nog

belangrijker.”

U combineert vormgeving en
typografie in uw werk. Is die
combinatie uitzonderlijk in België?

“Er zijn zeker nog tekenaars die dat doen,
maar ik ben waarschijnlijk een van de enigen
die het letterbeeld als een integraal deel van
de tekening ziet. Ik ben altijd geïnteresseerd
geweest in typografie en maak mijn letters
met passer en trekpen in plaats van digitaal.
Ik probeer om parallellen te scheppen tussen
tekening en letters zodat die elkaar uiteindelijk geometrisch versterken. Dat lukt nooit
als je een gangbaar lettertype gebruikt.”

U werkt meestal in opdracht. Zijn
er naast de thema’s die u worden
opgelegd bepaalde thema’s die
altijd in uw werk terugkeren?

“Zeker, mijn dada’s zijn retro in combinatie
met architectuur, design en mode. Ik

verwerk er een soort lifestyle in, gebaseerd
en de Amerikaanse stripmaker Chris Ware.”

Men zeggen dat illustratie
nog te weinig erkend wordt
als kunstvorm omdat ze in
functie van iets anders staat?

bijvoorbeeld aan Brecht Evens en Brecht

op de dingen die ik tof vind binnen mijn

Vandenbroucke. Zij studeerden beiden af

eigen dictatoriale wereldje. Architectuur

aan LUCA School of Arts en kregen direct

is een handige kapstok om een verhaal aan

al aandacht van Focus Knack. De media

op te hangen. Het laat je toe om verschil-

concentreren zich vandaag veel meer op

lende narratieve lagen visueel te tonen.”

“Een illustratie die als autonoom kunstwerk

de nieuwe generatie. Toen ik afstudeerde,

gemaakt wordt, dat gebeurt bijna nooit. Je

was vrijwel het omgekeerde het geval.”

Tot slot: u heeft ook al in ‘The
New Yorker’ gestaan. Ziet u dat als
het hoogtepunt van uw carrière?

“Qua opdrachtgever is dat zeker een

al vast. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat

U heeft zelf aan Sint-Lucas gestudeerd. Was die opleiding een
noodzakelijke stap in uw carrière?

mijn tekeningen aan de opdracht voldoen,

“Absoluut! Je wordt daar getriggerd om alle

geweest die niet uitgingen van toonaange-

esthetische, artistieke kanten van een zaak te

vende klanten. Ik heb bijvoorbeeld de affiche

te vertellen hebben. Illustratie blijft toch een

bekijken. In dat opzicht is de opleiding zeker

van Meulesteekoerse mogen maken in 2013

beetje het kleine broertje van kunst met een

nuttig. Maar kunstscholen leren niet meteen

en aangezien ik in de Muide woon, vond

grote ‘K’. Aan de andere kant lijkt het tij te

hoe je je werk aan de man kan brengen.

ik dat even plezant. Die twee opdrachten

keren. Jonge illustratoren die net afstuderen,

Als tekenaar moet je beseffen dat je de

staan voor mij op hetzelfde niveau.”

krijgen meer en meer aandacht. Denk

motor bent van je eigen bedrijfje dat je dus

maakt altijd een cover voor een boek of een
illustratie bij een tekst. Bijgevolg ligt je thema

maar ook nog altijd een autonoom verhaal
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hoogtepunt. Er zijn ook al opdrachten

cultuur

OP EEN DAG VIND JE DE
OPLEIDING VAN JE LEVEN
Vergeet die vervelende herexamens waarbij je moest zien te overleven
te midden van alle check-ins in verre landen, terwijl de zon ervoor
zorgde dat je zat te zweten als een paard en je zwoer om volgend jaar
écht beter je best te doen. Tijd voor een alternatief: er bestaan immers
opleidingen die je nooit zo hard zullen laten zwoegen op dagen
waarbij je liever in het zwembad ligt te dobberen.
DOOR SILKE DE PRAITERE EN RANI CROMPHOUT

LEREN PLAATJES DRAAIEN
van de goedkoopsten (lees: 700 euro, al zijn er ook goedkopere
Begin niet aan dit academiejaar, gooi je nieuwe cursussen de vuilbak

varianten). Maar dat geld verdien je wel terug als je eenmaal

in en ga achter je draaitafel

op

Tomorrowland

staat.

zitten: je kan tegenwoordig
volledig legitiem een professi-

KASK MAAR DAN TOCH
NIET HELEMAAL

onele opleiding volgen om dj te
worden. Gedaan met die grapjes
of vreemde blikken als je zegt

Ben je iemand die liever op

dat je met plaatjes draaien je geld

een stoffig houten podium staat

wil verdienen. Gedaan met het

in een oude theaterzaal of heb

veinzen van veel enthousiasme

je plannen om Hollywood te

bij het openingscollege van je

veroveren met je acteertalenten?

nieuwe ‘favoriete vak’, terwijl je

Voor je aan je saaie studie-

het liefst van al met je koptelefoon

richting aan de Universiteit Gent

op je hoofd het leven in staart.

begon, heb je vast wel de website

In 2013 werd de allereerste

van het KASK uitgepluisd. Maar

dj-school van België opgericht

wat je vermoedelijk niet wist,

en die bevindt zich in Gent.

is dat er nog een toneel- en

David Fouquaert, die zelf met het

filmschool bestaat in Gent!

dj-duo ‘The Glimmers’ interna-

De school werd opgericht in

tionaal bekend was en in 2013

2008 door Stijn Brouns en

met Gunther D een programma

de inmiddels overleden actrice

had op Studio Brussel, wilde

Jenny

zijn kennis doorgeven aan een

moeder van DDT uit F.C. De

nieuwe generatie dj’s en hij doet

Kampioenen’. De lessen worden

dat met veel succes. Zo zijn er

volledig gegeven naar haar visie

een zestiental opleidingen voor

‘niet spelen, maar zijn’. Je kan er

alle soorten leeftijden, waarbij
je niet alleen leert om plaatjes
te mixen, maar ook wat je als dj
allemaal moet regelen. Zo word

©SILKE DE PRAITERE

Tanghe,

a.k.a.

‘de

les krijgen van onder meer Axel
Daeseleire, Viv Van Dingenen
en

Rosa

oftewel

Annick

Segal uit ‘Thuis’. Gooi nu niet

je helemaal klaargestoomd om de dj-wereld te veroveren! Vergeet

meteen je boeken in die open haard om alles tot as te branden,

niet om alvast een voorschot te vragen van het geld dat je van je

je kan deze opleiding namelijk perfect volgen als aanvulling op

grootouders krijgt voor nieuwjaar, want deze opleiding is niet

je huidige opleiding aan de UGent. Tenzij je natuurlijk heel erg

www.schamper.be

40

©SILKE DE PRAITERE

lui bent en twee uur les per week (waarop

dan weer gebruik van eenvoudige, natuur-

onbekende scholen in Gent in schoonheid

je zowel fysiek als mentaal aanwezig moet

lijke en risicovrije behandelingen die gericht

af te ronden, laten we jullie nog graag

zijn) iets te veel van het goeie vindt.

zijn op preventie en gezondheidsproblemen

kennis maken met de Wellness Academy.

als diabetes, overgewicht, burn-out, stress,

Niet alleen beschikt deze school over

depressie, dementie … Ze leren de patiënt

een übercoole naam, ook het uitgebreide

bewust om te gaan met zichzelf, het

gamma aan opleidingen is zeer aantrek-

Ook voor de ‘groene’ en ietwat alternatieve

verkleinen van de ecologische voetafdruk en

kelijk. Van haartooi en schoonheidszorg tot

studenten onder ons bestaat er meer dan enkel

de verschillende toepassingen van natuur-

nagelstyling en pedicure. Zo ongeveer alles

de loodzware bio-ingenieursopleiding. Heb

lijke middelen. De persoonlijkheidscoach,

kan je er leren om je eigen schoonheidssalon

je al ooit gehoord van de Europese Academie

ten slotte, gaat zich meer toeleggen op de

op te starten. Ook je vriend of vriendin zal

voor Natuurlijke Gezondheidszorg? Allicht

emotionele en psychische problemen waar

in de wolken zijn als die hoort over jouw

niet. Zonde lijkt ons, want deze school,

mensen in hun leven mee kampen en de

carrièreswitch. Want zeg nu zelf, luisteren

met campussen in Antwerpen, Leuven,

behandeling vertrekt vanuit de persoonlijke

naar hoe jij je cursus Wijsbegeerte luidop

Maastricht en Gent, biedt opleidingen

aanleg, talenten en mogelijkheden die in

instudeert is toch iets minder verleidelijk dan

tot

PLANTEN EN CO

en

iedere mens potentieel aanwezig zijn. Heb

dienen als proefkonijn voor jouw examen

persoonlijkheidscoach aan. Herbo-watte?

herborist,

gezondheidstherapeut

je zonet jouw roeping gevonden? Neem

‘massagetechnieken’ de volgende dag.

Herboristen zijn deskundigen op vlak van

dan zeker eens een kijkje op hun website.

Denk je nu bij jezelf: “Waarom heb ik niet

geneeskrachtige planten en kruiden. Met
vakken als ‘Kruidenkennis’, ‘Plantkunde’,
‘Volksgeneeskunde’ en ‘Aromaleer’ word

eerder over deze scholen gehoord?” Het is

BEAUTY IS ALLES WAT DE KLOK
SLAAT

je opgeleid tot volwaardige medicijnman
of- vrouw. Gezondheidstherapeuten maken
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nooit te laat om een andere richting in te
slaan, dus als één van deze scholen je kan
bieden wat je altijd al had willen doen, ga

Om dit geestverruimende artikel over

er gewoon voor! Bedank ons later maar.

cultuur

MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDE ROCK ‘N’ ROLL
Dat theater niet altijd arty farty shit van de middenklasse moet
zijn, bewijst Victoria Deluxe. ‘sociaalartistieke werkplek’ luidt de
omschrijving, maar hun nieuwe voorstelling Festus bleek vooral een
gezellig Babylon in alle kleuren van de regenboog. Een gesprek met
regisseur Dominique Willaert, in het West-Vlaams.

DOOR LIESELOT
LE COMTE EN
NICOLAS VAN LAERE

Dok Noord by night. Een beetje te laat,

die hier op scène staan bijzondere burgers

kunstenaar is dat een andere manier van

omdat de ketting van de fiets was gevallen

zijn. We werken met zeer veel mensen met

werken. Ik maak geen voorstelling waarin ik

bij een van onze redacteurs. Of dat is ons

een migratieachtergrond, met en zonder

mijn eigen verhaal kwijt wil, maar ik probeer

excuus dan toch. We worden meteen

papieren,

altijd te informatie te sprokkelen via diepte-

begeleid naar een zaal waar de acteurs al

met United 9000, maar ook met mensen

klaarzitten op het podium. Wat volgt is een

met psychische problemen. Het zijn vaak

eclectische ervaring vol kleuren, muziek

personen die sociaal-economisch kwetsbaar

en dansen. Door de nogal brakke stoeltjes

zijn maar die in hun burgerschap heel

Vanuit het Festival van Vlaanderen kwam

davert heel de rij mee met tikkende voetjes.

interessante mensen zijn: met een visie

de vraag om een voorstelling te maken

Zo hoort een feest dus gevierd te worden.

en een rijke culturele achtergrond. Wat

rond roots. Daarop hebben we een oproep

hen verbindt is de goesting om te creëren.

gelanceerd via sociale media met de vraag

Bijna alle voorstelling die we maken zijn

hoe

bedoeld om mensen een stem te geven. Als

momenten in het leven vieren. Per project

Wat maakt Victioria Deluxe anders
dan andere theatergezelschappen?

Wat ons anders maakt is dat alle mensen

tweede

en

derde

generatie,

gesprekken, bijna etnografisch onderzoek.

Is Festus ook zo tot
stand gekomen?

verschillende

culturen

belangrijke

gaan we op zoek naar de
juiste maker. We zijn een
©MARTHE THYS

huis met veel kunstenaars
die zelf een migratieachtergrond hebben. We proberen
heel sterk in te spelen op de
superdiverse

samenleving.

Als meer dan de helft van de
lagere schoolkinderen een
migratieachtergrond

heeft,

dan moet je dat voor een
stuk weerspiegelen in de
voorstelling. Maar er zijn ook
autochtone Gentenaars bij.

Breng dat ook
problemen met
zich mee?

Bijna geen. Meertaligheid
is de basis. Ik denk dat het

www.schamper.be
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Jullie zetten je in om stereotype
beeldvorming te doorbreken.
Hoe doen jullie dat precies?
We gaan op zoek naar theoretische
referentiekaders en discoursanalyses. De
werken van professor Jan Blommaert zijn
daar een voorbeeld van. Daaraan koppelen
we dan de levenservaringen van mensen,
zoals Pierre Bourdieu in ‘La Misère du
monde’. Hij legde tientallen diepte-interviews af, omdat je vanuit dit soort
gesprekken een waarheid kan vinden over
hoe de samenleving georganiseerd is.

Welke boodschap willen jullie
met ‘Festus’ overbrengen?

Als het gaat over mensen met migratie-achtergronden wordt er vaak gepolst naar
de vluchtverhalen, wat een problemadiscours van N-VA rond een homogene

we gaan de Indignados interviewen,... We

tische benadering is. Festus probeert

gemeenschap bijzonder vreemd is omdat

zijn medestichter van Hart boven Hard

het omgekeerde te doen, door aan het

meertaligheid de modus vivendi en de

en vanaf het begin heel actief geweest.

publiek te communiceren dat mensen die

modus operandi is. We proberen de mensen

De rode draad door onze werking is

migreren ook een ongelofelijke rijkdom

wel te motiveren om Nederlands te leren,

de

meebrengen. Het is een eclectisch feest,

maar er is meer dan dat. Als regisseur is dat

digheid. Het zit een beetje in ons DNA.

zoektocht

naar

sociale

rechtvaar-

waaruit wij als Vlamingen elementen

ervoor zorgt dat niemand uit de boot valt.

Merk je dat er iets verandert?
Maken jullie een verschil op grotere
schaal dan voor de mensen die bij
Victoria Deluxe betrokken zijn?

Ik heb de acteurs al vaak in hun moedertaal

Ik vind van wel. Er wordt vaak negatief

kommer en kwel. Als je als vogel over Gent

laten vertellen en dat dan vertaald naar het

gepraat over jonge mensen, terwijl ik

vliegt, kan je al dit soort feesten op een

Nederlands. Want als je diep wil gaan,

jonge mensen boeiender vind dan de post

avond bij wijze van spreken meemaken.

dan kan je bijna niet anders dan mensen

’68-generatie. Ze zijn minder dogmatisch.

in hun moedertaal te laten spreken.

Jullie gaan op een slimmere manier om

soms wel lastig omdat je goed moet nagaan
of iedereen het wel begrepen heeft, maar
we hebben een manier van werken die

Hoe selecteren jullie
de deelnemers?

We

selecteren

We

werken

eigenlijk

perspectief te creëren over mensen met een
migratie-achtergrond. Het is niet alleen

©MARTHE THYS

veranderen begint met in je eigen context
heel

iedereen

weinig.

We voeren creatief actie, dus niet door
luid te scanderen of met stenen te gooien

vier

maar de zaken slim aan te pakken via foto’s,

vaste

die

dingen in beweging te zetten. En dat lukt.

zich

een

in ons leven. We proberen een ander

met de dingen des levens. De wereld

aanbiedt. Meestal hebben we na drie,
repetities

met

kunnen halen die we zelf kunnen integreren

kern

die

enthousiast doorwerkt tot het einde.

sociale media banners, hekelgedichten, ...

We zijn ook activistisch en gaan actief

Ik wil een radicaal positief geloof in jonge

betogen. Zo hebben we ooit het stadhuis van

mensen meegeven. Jonge mensen moeten

Gent bezet met daklozengezinnen. Twee

zich niet bang laten maken. De geschie-

jaar geleden hebben we een oud klooster

denis bewijst dat er verandering komt als

gekraakt voor Romagezinnen. We trekken

jongeren het heft in eigen handen nemen

de wereld rond: naar Egypte na de revolutie,

en bepaalde zaken niet meer aanvaarden.

FESTUS SPEELT NOG OP DONDERDAG 29 SEPTEMBER, VRIJDAG 30 SEPTEMBER
EN ZATERDAG 1 OKTOBER. MEER INFOMATIE OP WWW.VICTORIADELUXE.BE
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HET LIJSTJE MET
SCHIJNBAAR
WILLEKEURIGE
ONDERWERPEN DIE TOCH
EEN RODE DRAAD HEBBEN

1

DOOR LIESELOT LE COMTE

New Penzance, het (fictieve) eiland waar Sam en Suzy in Wes Andersons
‘Moonrise

Kingdom’ hun schattigheid etaleren is schitterend

gedetailleerd. De kaart is trouwens te koop op www.wes-anderson.com.

‘Galleria delle carte geografiche’, Vaticaanmuseum.
Paus Gregorius XIII gaf geograaf en schilder Ignazio Danti

de opdracht om een 120 meter lange gallerij volledig te beschilderen met kaarten van de Italiaanse regio’s. Indrukwekkend, als je

2

tenminste niet onder de voeten belandt van kuddes Japanse toeristen
die op weg zijn naar die twee sexy homo’s op het plafond.

3

De schilder Jasper Johns gebruikt kaarten als basis voor zijn abstracte
schilderijen. Zijn bekendste werk is ‘Map’ uit 1961. Hij liet

zich inspireren door een educatieve kaart van de Verenigde Staten,
waarbij kinderen de afzonderlijke staten kunnen inkleuren.

Een iets traditionelere atlas is ‘De

atlas van afgelegen eilanden’

door Judith Schalansky. De ondertitel belooft: ‘vijftig eilanden waar

ik nooit geweest ben en ook nooit zal komen.’ Wie de vaak lugubere
verhalen over de verlaten eilanden leest, voelt zich evenmin geroepen
om snel een vliegtuigticket te boeken op vakantiepiraten.nl.

5

De bekende film ‘Dogville’ van Lars von Trier is voer voor
meer dan één thesis, maar het meest opvallende kenmerk is

toch wel het ontbreken van gebouwen. De set die het plaatsje
Dogville uitbeeldt, bestaat uit niets dan witte lijnen op de grond.
Best cool, zelfs als je Nicole Kidman niet kunt uitstaan.

www.schamper.be
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4

FILM

EVERYBODY HAPPY

Burn-out, depressie, met jezelf in een gesofisticeerde zeemansknoop
zitten … Geef toe, klinkt niet bepaald als een frisse cocktail waarvan
je zou willen nippen, genietend van die laatste zwoele zomerdagen. Tenzij dit gecombineerd wordt met de regiekunsten van Nic
Balthazar, het talent van een topcast (o.a. Peter Van
den Begin, Barbara Sarafian en Josse De Pauw),
stand-upcomedy en een goede soundtrack.

“Nic Balthazar heeft
met oog op het grote
publiek de juiste
balans gevonden”

DOOR SARAH VAN MEEL

Nieuwsgierigheid trok me richting het Filmfestival van Oostende, waar ik op de snedige tonen van
‘J’aime la Vie’, meesterlijk gecoverd door Triggerfinger, ‘Everybody Happy’ heb gewikt en gewogen.

tussen

zwaarmoedigheid

Dat de film een paar dagen voordien de Prijs voor

“Nic

Beste Regie kreeg in Montréal, deed de verwachting

grote publiek de juiste balans gevonden”

rechtevenredig met de buitentemperatuur stijgen.

Hoewel de film niet zo diep in m’n ziel snijdt

Hoofdpersonage Ralph Hartman, neergezet door

als zijn vorige films ‘Ben X’ en ‘Tot Altijd’,

Peter Van den Begin, ziet door de bomen het bos niet

heeft de regisseur met oog op het grote publiek

meer. Zichzelf krampachtig in stand houdend, bengelt

de juiste balans gevonden. De beide bestand-

de gevierde stand-up comedian op de rand van een

delen zorgen voor een bitterzoete combinatie

burn-out en over het balkon van zijn hotelkamer.

die ik graag aan m’n lippen zet. Kortom, een

Gepusht door zijn manager — niet vies van een pilletje

cocktail die zowel in mijn hand als op de

— en achternagezeten door zijn eigen doemgedachten

drankkaart van menig student past. Schol!

Balthazar

heeft

en
met

luchtigheid.
oog

op

het

in de vorm van Jeroen Leenders, scharrelt hij zich
doorheen een stand-up comedytournee in het gezelschap
van een hoop grappende en grollende collega’s.
Tijdens de opnames voor de film werd een live
comedyoptreden ingericht, waarin elke acteur voor
de leeuwen werd geworpen. Geen simpele opdracht
voor de acteurs, wel een geniale vondst van Nic
Balthazar. Figuranten betaalden om de show te
mogen volgen, stukken uit die opnames werden
gebruikt voor de film. Dat de acteurs het “voor
echt” deden, komt hier dus heel mooi in beeld.
Hoewel Nic Balthazar betoogt dat perfectionisme en
het (te) hoog leggen van de lat een basis vormen voor

© DAMIANO OLDON

allerhande narigheid in de bovenkamer, valt het op dat
ook hij met deze film het zichzelf niet gemakkelijk
heeft gemaakt. Balans is het centrale woord, niet alleen
voor Ralph ‘twee pintjes’ Hartman, maar ook voor de
regisseur. De ene balanceert al onzin uitkramend met
twee pinten, de andere zoekt verwoed een evenwicht
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Diepgaand interview met Nic Balthazar
over ‘Everybody Happy’ valt te lezen
op schamper.be
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LIEGENDE REPORTER

EEN NIEUW ACADEMIEJAAR
Een nieuw academiejaar betekent een nieuwe generatie studenten.
De universiteit is voor de meesten evenwel een grote sprong in het
onbekende. Een eerstejaarsstudente en een ervaren professor delen
verwachtingen en anekdotes over het academische leven.

DOOR WOUTER DE RYCKE

De zeventienjarige Alice Delafontaine

(hah!) de collega’s hebben het druk (hah!)

heeft Latijn-Wiskunde gestudeerd en zal in

we zouden je ontzettend dankbaar zijn

oktober aan de opleiding Taal- en Letter-

(hah!) we nemen uw onderzoeksgeld af

Alice geeft toe dat ze wat zenuwachtig is

kunde beginnen: “Taal heeft mij altijd

gij verbitterd fossiel (klonk al beter) etc.’

over wat haar te wachten staat, maar over

al geboeid. Het is iets dat leeft. Iets dat zo

Enfin. Schaakmat gezet op mijn oude dag.

één punt blijft ze zich zorgen maken. “Al die

ACADEMISCHE VRIJHEID

menselijk maar toch tegelijk ook zo abstract

berichtgeving over seksuele intimidatie en

is. Hoe het een emotie in enkele regels

machocultuur. Zou het echt zo erg zijn?”

kan condenseren en het op die manier

Professor Vincke stelt sceptici gerust: “Ja,

de eeuwen laten trotseren ... Een verhaal

ik hoor u al komen. Een paar relaties met

kan mij soms echt tot tranen toe beroeren.

doctoraatsstudentes. Donder en bliksem.

‘k Denk dat ik dat daarvoor mijn lerares

Vingertje in de lucht. Och God. Wat is nu

Mia te danken heb. (glunderende ogen) Mia

het punt van een academische opleiding in

heeft mij laten kennismaken met Catullus

de vrije kunsten? Het achterlaten van de

en Ovidius, maar ook met Keats, Kloos en

burgerlijke conventies maakt daar integraal

Hermans. Later hoop ik ook anderen zo

deel van uit. (steekt sigaret op) Ik weet nog

te stimuleren. Daarom wil ik nadien nog

goed hoe ik als jongeman indertijd lid was

de specifieke lerarenopleiding volgen.”

van een selecte leesclub van veelbelovende

Buitengewoon hoogleraar Vroegmoderne

literatuurstudenten.

Engelse

Letterkunde

Herman

Die

kwamen

des

Vincke

avonds samen in het huis van de prof om

herkent zich in het enthousiasme van Alice

samen onder het genot van marihuana en

wanneer hij de deur opendoet: “Lap. Weer

andere, meer experimentele, middelen de

een. Als ’t is om over uw paperpunten te

metafysische liefdespoëzie van John Donne

zagen, weet dan dat je enkel nog in de eerste

samen te lezen, te bespreken en in de

plaats erdoor was omdat ik onder de indruk

praktijk te brengen. Vaak deed de prof zelfs

was van de originele manier waarop er weer

niet mee, maar stelde hij zich tevreden met

een heeft aangetoond dat men helemaal

het organiseren van de liefdesparen, al dan

geen pot vaseline en een harige Turk

niet met zachte doch strenge hand posities

nodig heeft om Marlowe zijn eerbaarheid

corrigerend, vooraleer hij zich terugtrok in

te schenden. Dat en mijn vakantie was al

zijn fauteuil bij het haardvuur om in zijn

geboekt. (slaat deur dicht; pauze; doet weer

Moge hij blij zijn. Wat wilt ge horen voor

ledergebonden exemplaar Donne in alle

open) Ah wacht. ’t Is voor dat interview,

uw gazetje? Aperitief trouwens? Neen?

stilte verder te lezen terwijl wij het Perzisch

zeker? ‘k Herinner mij dat de decaan er

Half elf? Ja, ik heb een horloge, dank u

tapijt zaten te bevlekken. En daar heeft

iets over gezegd heeft. Wat was het weer?

wel. (schenkt zich een cognac in) Wanneer

nooit iemand over geklaagd. Integendeel.

‘Dat de faculteit wat promo kan gebruiken

www.schamper.be

zet ge trouwens uw recorder aan?”

(lange staar in de verte) En nu buiten, gij.”
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HOR

SCOPIE

RAM: 21/3-20/4

DOOR NICOLAS
VAN LAERE

LEEUW: 24/7-23/8

Deze week is jouw geluksweek, Ram! Een oude

Sorry, Leeuw, niets interessants in de sterren

vriendschap met een Stier vindt nieuw leven. Je hebt

voor deze week. Volgende week beter!

hard gewerkt om dit waar te maken, dus deze week
kunnen jij en je nieuwe (/oude – wink wink) bestie

jullie vriendschap tot een hoger niveau tillen! Niets beter dan een
emmer ijs eten en gossipen over jongens, vind je ook niet?

MAAGD: 24/8-23/9
Maagd. Fucking maagd. Aan jou wil ik niet eens

woorden verspillen. Denk je echt dat het oké was
om je vrouw te bedriegen met het buurmeisje op de

STIER: 21/4-21/5

badkamervloer? “Dat was ik niet”, durf je dan te zeggen.

Herinner je je die kutram nog die je volledig uit je

Ze had je betrapt op het aanrecht. “Dat was ik niet!”

leven hebt verbannen omdat ze een volle (!) fles wijn

Ze zag je neuken op de sofa. “Dat was ik niet!” Wat een gespuis.

van jou gestolen heeft? Die trut gaat zichzelf zo hard

Ga naar de hel, Mario! Euhm … ik bedoel euhm … maagd.

aan je opdringen tot je wel met haar moet afspreken.
Oogrol. Een koffietje is een goede optie. Vermijd koste wat kost

WEEGSCHAAL: 24/9-23/10

het onderwerp ‘wijn’, want anders zal jij, koppige Stier, het niet

Oké,

kunnen laten om de volledige inhoud van je koffiekopje over de

bla,

weegschaal,
je

leven

is

evenwichtig,
in

balans.

Ram te kappen. We willen haar kwetsen, we willen niet dat ze
er een derdegraads brandwonde met permanente wenkbrauw-

bla
Soai.

bla
Next.

SCHORPIOEN: 24/10-22/11

scheerbeurt aan overhoudt. Of misschien net wel. Vergeet niet

Aha, nu komen we aan het meest schattige sterrenbeeld.

de voor- en nadelen te overwegen in een pro- en contralijstje.

Schorpioentje. Altijd zo trots, altijd zo gevoelig. Maar

Organisatie kan je helpen om je misdaden te vermommen als

te trots om zijn gevoelens onder woorden te brengen.

ongelukjes. Oeps!

Cute. Mannelijkheid is een illusie, lieveling. Fuck off.

TWEELINGEN: 22/5-21/6

BOOGSCHUTTER: 23/11-22/12

Het gaat goed in je relatie, Tweeling. De planeet

Een schot in de roos voor jou, Boogschutter! Je

Mercurius staat recht tegenover je zonnenchakra, die

eindeloze pogingen hebben eindelijk verandering

net uitgelijnd staat met het topje van je baarmoeder,

teweeg gebracht! Misschien niet de veranderingen die

waardoor er een perfect gelijkzijdige driehoek tussen

je wilde, maar verandering was nodig. Deze nieuwe

de drie gevormd wordt! Een ideaal moment om aan

situatie zal je ogen openen. Of dat hopen je naaste

kinderen te beginnen. Door deze formatie van astrale lichamen

familie en vrienden toch. Glitter eten met de gedachte dat je

zal je kind als een engel uit de hemel vallen! Letterlijk! Noem hem

op die manier toverkrachten zou krijgen, was niet zo’n goed

Lucifer, op die manier zullen zijn krachten sneller manifesteren,

idee. Gelukkig zijn de interne bloedingen nu zo ernstig, dat

waardoor wereldoverheersing des te vlugger bereikt kan worden!

je in een psychiatrische instelling terechtkomt! Glitterfeestje!

Lekker gezellig, nietwaar?

KREEFT: 22/6-23/7

STEENBOK: 23/12-20/1

Pas op voor Tweelingen, Kreeft. Wanneer je in een

Niet neuten, Steenbok. Neuters zijn niet leuk.

relatie met een Tweeling zit, zal je wel al gemerkt

Leuters zijn niet neuk. Pruttelende protjes in

hebben dat haar baarmoeder op hol slaat, en de babyfever

Praag. Blozende bloemen. Stijlfiguren. Schrijven.

wordt je iets te beklemmend. Zeker wanneer je
vermoedt dat ze eigenlijk denkt dat haar baby een manifestatie van

WATERMAN: 21/1-18/2

de duivel is. Ze heeft gelijk, maar dit moet koste wat kost geheim

Je voelt je als een vis in het water. Of als een waterman in

blijven, dus je moet haar overtuigen dat ze gek aan het worden is.

een vis. Jouw seksuele voorkeuren zijn mijn zaken niet.

Het helpt natuurlijk ook niet dat je een contract met je satanische
buren hebt afgesloten om je acteercarrière te helpen. Ach ja, soms
maakt een mens eens een slechte keuze, niets om je over te schamen!
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VISSEN: 19/2-20/3
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KINEPOLIS® PRESENTEERT

DE KINEPOLIS STUDENT CARD

VERWENT DE STUDENT!

EXTRA
VOORDELEN

-10%

-25%
OP JE FILMTICKET

IN DE SHOP

GRATIS
FILMTICKET

VOOR JE VERJAARDAG

Je bent student, fan van film en staat steeds paraat voor een leuke avond
onder vrienden? Vraag dan snel je Kinepolis Student Card aan en geniet
van leuke extra’s en straffe kortingen op films, snacks en events!

Meer info & voorwaarden: kinepolis.be/students

