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BOUCLIER, ET COPINES?
DOOR ARTHUR JOOS

"Vlaamsche jeugd, kiest alleen een

het bijna ironisch durven noemen, zij

partner die Vlaandrens idealen trouw is!"

het niet dat de beweging duidelijk met

Dat stond te lezen onder een strip op de

groeipijnen te kampen heeft. Plots van

Facebook-pagina van de verder volstrikt

een verdoken meme-groep naar een

anonieme Bouclier et Copains. Een jongen

militante knokploeg groeien, vraagt

en een meisje leren elkaar kennen, de

gewoon tijd.

jongeheer

jongedame

Consent is niet evident in het studenten-

politieke

leven. Vorige zomer ontving Schamper
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kamer.
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overtuiging is schijnbaar
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nog een getuigenis van
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over haar ervaring met de

een oud zeer
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het enige dat de jongeman
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tegenhoudt om de dame,
die duidelijk te veel op
heeft om volmondig in

een studente die getuigde
tweestrijd tussen alcohol en

Eindredactie

te stemmen, te date rapen.

die dronken is kan zijn

Elena De Bacquer, Emilie “Prancer” Devreese, Fe-

Allemaal om te lachen,

of haar instemming niet

natuurlijk.

geven, en laat dat nu net

liciaan “Rudolph” De Palmenaer, Hendrik Taelman,
Joline Vermeulen, Luna Nys, Nicky Vandeghinste,
Pieterjan Schepens, Timme “Dancer” Craeye, Tom

Twee maanden geleden trokken de

een pijnpunt zijn in studentenmilieus",

Antonissen, Wout “Gabriël” Vierbergen

heren van Bouclier et Copains in een video

klonk het toen. Ondertussen zou je

op hun pagina nog op kruistocht tegen

denken dat de nagel na al dat hameren

politici die meer aan zichzelf denken

volledig in de plank zou zitten, toch blijft

dan aan hun kiezers, tegen een univer-

consent een oud zeer. Laat het nu voor

siteit waar politieke correctheid de plak

eens en voor altijd duidelijk zijn: enkel

zwaait, maar vooral: tegen straten waar

ja is ja.
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Kort
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Snelle sneeuwvlokken dwarrelen zachtjes neer

In glühwein zal hij baden, zijn veren laten weken

en vormen langzaam een teder wintertapijt

en vervolgens zal hij jagen op broeder kalkoen

Een jonge sneeuwman, hunkerend naar meer

'Is dit ethisch?' zullen de anderen vast vragen

smeekt de wind om zijn eigen sneeuwmeid

Wat een marginale merel, denken ze in geniep

die naast hem zal staan in velden zo wit

Ze weten kennelijk niet dat op koude winterdagen

en met hem naar de Kerstmisbar zal gaan

merels die maar wat slapen eindigen met een griep

op 20 december in Home Fabiola doen ze dit

De boten zullen schaatsen en de trammen sleeën

maar helaas, een sneeuwman kan enkel staan

geen mens die kan ontkomen aan moeder natuur

Toch is hij niet getreurd, van hem geen gesnik

Er zijn er echter een paar die veilig binnen wenen

Dat treuren is voor wezens met minder ijs

want die studenten moeten nu blokken, zo zuur!

Mannen met harten zo koud als een visstick

Geen schaats voor hen, noch sneeuw, noch slee

zijn nog erger dan zij die denken met hun zeis

maar cursussen grammatica of boeken vol chemie

Een vogel ziet het vallen van vliegende vlokken

Geen kerstmis voor hen of een new year party

en kan met moeite zijn nestje nog zien

maar een eigen Nieuwjaarsreceptie op 8 januari

De kou probeert hem naar de kerstmarkt te lokken

In de Therminal is dat, met allen die willen komen

met Moeder Oilsjterse op december negentien

of dat heb ik toch alleszins van een kerstelf gehoord

De lente duurt nog eeuwen, de herfst verstreken

Ik zit hier van nog veel meer verzen te dromen

het is tijd voor de vogel zich te goed te doen

maar ik heb nog een paper aan mijn prof beloofd

Just ~UGent~ Bezetting Universiteitsstraat
DOOR SELIN BAKISTANLI

De UGent heeft een fair share aan bezettingen gekend,

zouden worden. Zo geschiedde. Na een tijd kwamen

maar die in de Universiteitsstraat in 2009 springt er wel

de bezetters buiten langs een nooduitgang, schijnbaar

enigszins uit. Een dertigtal anarchisten sloot zichzelf

rustig, waarna ze het op een lopen zetten. Zeven

toen op in het gebouw van de vakgroep Criminologie

onder hen werden uiteindelijk opgepakt door agenten

om hun steun te betuigen aan mensen die opgesloten

in burger die ter plaatse waren.

werden in gevangenissen of gesloten asielcentra.
Heerlijk ironisch. Vermoedelijk heeft een klein groepje
zich de avond voordien in het gebouw verschuild om de
volgende ochtend de rest van de bende binnen te laten.
De ramen werden geblindeerd en de deuren vakkundig
gebaricadeerd met op maat gemaakte balken. Ze kozen
voor de criminologie omdat die wetenschap nauw
samenhangt met het gevangeniswezen, aldus hun
flyers. Hun enige eis was dat de lessen die dag opgeschort
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ON THE ORIGIN OF

De Gekroonde Hoofden

DOOR NICKY VANDEGHINSTE
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

Wie van aan het Gravensteen de geur van ribbetjes volgt, komt uit in de Burgstraat 4.
Van daaruit kijken veertien Graven van Vlaanderen met een oordelende blik naar je,
want ja, die ribbetjes zijn lekker, maar alweer dit semester?

Tussen 1555 en 1560 werd het ‘Huis der Gekroonde Hoofden’

Armand Janssens. Toen werd de pleisterlaag van de gevel

als herberg neergepoot op een steenworp van het Gravensteen.

verwijderd. Dat was in die tijd de gangbare manier om dergelijke

In den beginne heette het 'het gouden hooft ten voorhoofde

gevels te restaureren. Zo probeerde men “authenticiteit” te

van de Borchstraete', maar historisch, en waarschijnlijk voor de

creëren met een onbeklede gevel uit baksteen of natuursteen. De

vlotheid, stond het doorheen de geschiedenis bekend als 'In De

timpanen en bustes kregen toen ook een grondige hernieuwing,

Draecke'.

en de verdwenen Habsburgers werden gereconstrueerd door

DIT IS VLAAMSE GROND

beeldhouwers en een kunstschilder. Deze restauratie paste binnen
een campagne van Stad Gent uit 1905 om het gebied rond het
Sint Veerleplein te verfraaien naar aanleiding van de Wereldten-

Wat de gevel uniek maakt in Gent, is dat het renaissancegebouw

toonstelling in 1913. Op deze manier konden de eigenaars hun

aan zijn gevel veertien bustes van Graven van Vlaanderen bevat.

gevel laten vernieuwen door het stadsbestuur in ruil voor een

Deze regeerden over onze Vlaamse grond vanaf de negende

eeuwige cijns. Tegenwoordig kan je er voor ribbetjes à volonté

eeuw, maar hier gaat het om mannen die de titel droegen tussen

terecht, en sinds 1993 is de gevel ook beschermd erfgoed.

de twaalfde en de zestiende eeuw. Wie ze precies zijn, bleek voor
historici een uitdaging om te achterhalen. Aan weerszijden van
elke buste staat de beginletter van de graaf in kwestie, maar de
taal van de initialen kan zowel het Nederlands, Frans of Latijn
zijn.
De meest bekende onder hen zijn Robrecht III van Vlaanderen
en Jan Zonder Vrees. Die zou je moeten kennen uit respectievelijk Hendrik Consciences beste boek, de Leeuw van
Vlaanderen, en ieders favoriete gelijknamige hit van Spring.
Doorheen de jaren evolueerde het aanzicht van het gebouw
enigszins. Bij de verbouwing van de gelijkvloerse verdieping
verdwenen vier bustes, die de Habsburgse vorsten tot dan toe
mee vertegenwoordigden aan het gebouw.

BUSTES EN RIBBETJES
Ook tijdens de eerste wereldoorlog, tussen het bevechten van
den Duits, vond men de tijd om dit huis, en ook de twee huizen
aan weerskanten te restaureren naar een ontwerp van architect

onderwijs
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Kan de universiteit het niet rooien
zonder uw octrooien?
DOOR ARTHUR JOOS

STUDENTEN EN HUN INTELLECTUELE RECHTEN

CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

De Universiteit Gent heeft bijna 700 octrooien op haar naam staan bij het Europese patentbureau EPO: een
mooie bron van extra inkomsten. Munt slaan uit octrooien lijkt alvast iets magisch, maar hoe wordt de goudpot
aan het einde van de regenboog verdeeld?
Halverwege het academiejaar slaat de

binnen de UGent. Voor vrijwillige

komen, maar bijvoorbeeld ook profes-

eerste thesisstress toe. Voor studenten in

onderzoekers,

studenten,

soren die tijdens hun emeritaat onderzoek

bepaalde richtingen zorgen niet enkel

geldt een andere regel: bij hen hangt het

willen blijven doen", aldus Wauters. Een

de deadlines voor nachtmerries, maar

ervan af of ze gebruik maakten of beroep

hele ruime categorie mensen, dus.

ook hun eindwerk dat veel geld kan

deden op de infrastructuur of de middelen

opbrengen. Hebben studenten zelf recht

van de universiteit. Dat het belangrijk

op de opbrengsten van hun onderzoek,

is om hierover duidelijke regels op te

of gaat de universiteit met alle duiten

stellen binnen de UGent, staat volgens

"In principe zijn alle resultaten van

lopen?

Wauters buiten kijf: "Er worden immers

vrijwillige onderzoekers hun eigendom.

steeds

Wel is er een vreemde kronkel in die

waaronder

meer

onderzoeken

GIVE ME THE MONEY

uitgevoerd

regel ingebouwd, namelijk of er al dan

“

Als betaalde onderzoeker verbonden aan

niet middelen van de onderzoeksinstelling

een Vlaamse onderwijsinstelling - en dus

Vrijwillige onderzoe-

ook aan de UGent - is het eenvoudig: alle

kers vragen we voor-

bevindingen die je tijdens je onderzoek

VREEMDE KRONKELS

aangewend werden bij het onderzoek,
en het is discutabel wat die middelen
precies zijn", stelt Wauters. Zo zou je
kunnen stellen dat gebruikmaken van een

doet, behoren tot het vermogen van

af hun rechten aan de

de instelling. Als je dus beroepsmatig

UGent over te dragen

siteit hier ook onder vallen. "Dergelijke

die je doet automatisch eigendom van

in samenwerking met derden, uit de

veel mogelijk te vermijden", vervolgt

de instelling. "Dat is natuurlijk evident",

industrie bijvoorbeeld."

Wauters stellig. Volgens hem zijn het

vertelt Peter Wauters, jurist bij UGent

In de Codex Hoger Onderwijs, waarin

ook veeleer uitzonderlijke gevallen. "We

TechTransfer,

alle

onderzoek uitvoert, zijn de bevindingen

de

afdeling

die

zich

decretale

het

vragen vrijwillige onderzoekers meestal

Vlaamse

staan,

vooraf om een eenzijdige verklaring

intellectuele eigendom van uitvindingen

wordt het onderscheid tussen bezoldigde

te tekenen waarmee ze hun rechten

Onderwijs

voor

discussies proberen we aan de UGent zo

bezighoudt met de octrooien en het

verzameld

onderzoekers

en

onderzoekers

gemaakt.

de
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bepalingen

computer of het netwerk van de univer-

bezoldigde

vrijwillige

aan de Universiteit Gent overdragen.

"Tot

Dat is ook decretaal vastgelegd," zegt

onderzoekers

Wauters, "Het is ook het duidelijkst en het

rekenen we iedereen die voor zijn

best voor beide partijen.

onderzoekswerk een vergoeding

Heb je een geniaal idee en wil je niet

ontvangt", legt Wauters uit. De

dat de UGent ermee gaat lopen? Dan

groep vrijwillige onderzoekers

heb je als vrijwillige onderzoeker of als

is echter een stuk heterogener:

student meestal niets te vrezen: "Aan

"Dat is iedereen die op minder

de Faculteit Diergeneeskunde moeten

regelmatige

onderzoek

studenten bijvoorbeeld bijna standaard

verricht aan de UGent: studenten,

basis

zo'n eenzijdige overeenkomst tekenen,

bezoekende

onderzoekers,

want daar worden studenten tijdens hun

mensen die in Gent op sabbatical

opleiding al ingeschakeld bij onderzoekswww.schamper.be

ACHTERKLAP

groepen. Aan andere faculteiten gebeurt
dat meer ad hoc", vertelt Wauters ons.
Als je een octrooi wil deponeren voor
een uitvinding die je aan de universiteit
deed, en je werd niet gevraagd om een
eenzijdige overeenkomst te tekenen, heeft
de UGent daar geen problemen mee. "De

DOOR SELIN BAKISTANLI

uitvinding is dan volledig van die persoon,
want de universiteit moest maar zorgvuldiger te werk gaan", aldus nog Wauters.

GELIJK VOOR DE WET

BELASTINGSBETALERS

Zodra je als vrijwillige onderzoeker,

Therminal, Therminal, Therminal ... Eindigt de miserie

dus ook als student, echter wel zo'n

ooit? De lieve mensen van de Dienst Studentenactivi-

schriftelijke overeenkomst ondertekent,

teiten hebben het weer vlaggen. Aan de andere kant van

word je de facto gelijkgesteld aan een

het water woont een manspersoon die zich ergert aan de

bezoldigde onderzoeker. "De UGent

groenwerken aan het studentenhuis. De vegers en blazers

zal dan de registratie en alle beslomme-

die ingeschakeld werden om de herfstblaadjes weg te

ringen die daarop volgen op zich nemen",

werken irriteren de beste man mateloos. Met topargu-

verduidelijkt Wauters. "Doctoraatsstu-

menten als "het lijkt onnodig om in deze winterperiode de

denten vormen hier een uitzondering

grasperkjes een zomerse indruk te willen geven, het ziet

op. Aangezien zij een contract met

er zeer onnatuurlijk uit", "met een grote bezem zou het

de universiteit afsluiten, worden hun

sneller gaan" en "een beetje natuur is welkom in Gent,

onderzoeksdaden

gelijk-

laat de blaadjes liggen" maant hij aan om de werken

geschakeld

bezoldigde

stop te zetten. Deze werken zouden immers ook een

onderzoekers." Dat was geen evidente

impact hebben op de levenskwaliteit van "belastingbeta-

beslissing: "Het is wat vervelend aangezien

lende" bewoners. Oké dan.

buitenlandse

aan

automatisch
reguliere

doctoraatsstudenten

vaak

al met financiële ondersteuning uit hun
eigen land naar hier komen." Uitein-

BIERKONINGEN

delijk verkoos de UGent om verwarring
en misverstanden te vermijden, en alle
doctoraatsstudenten gelijk te schakelen.

Op de laatste woensdag voor de inhaalweek vindt traditi-

Wie krijgt een deel van de koek zodra

oneel de Massacantus plaats. Dit jaar was de 25ste editie,

de uitvinding geld begint op te brengen?

en kosten nog moeite werden bespaard om er weer een

Dat verschilt van instelling tot instelling:

spetterend feest van te maken in Flanders Expo. Ook

"Aan de UGent voorziet het valorisatie-

burgervader Daniël Termont liet zijn gezicht zien. Met

reglement 25 procent van de opbrengst

2349 aanwezigen die samen zo'n 8000 liter Rodenbach

van octrooien, software of databases

consumeerden, maakte het event haar naam van grootste

voor de onderzoekers", vult Wauters

cantus van het land weer waar. Elke editie wordt er een

nog

onderwijsinstellingen

Bierkoning verkozen, maar deze editie nodigden de

binnen de Associatie Universiteiten en

organisatoren ook de bierkoningen van de voorgaande

Hogescholen Limburg (AUHL) houden

edities uit. Zes van hen kwamen opdagen en konden zo

onderzoekers meer over van het geld dat

strijden voor de titel van 'Titaan'. Lode Kerckhof van

hun

Hortecta ging met die eer lopen.

aan.

Aan

onderzoeksresultaten

opbrengen.

Daar mogen onderzoekers 30 procent van
de netto-opbrengsten houden.

onderwijs
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Internationaal
Lil’ Rocket Man en ‘Dotard’ Trump
EEN SAMENVATTING VAN DE BITCH FIGHT TUSSEN TWEE WERELDLEIDERS
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Twitter en kernproeven domineren het internationale nieuws. Militaire experts zeggen dat we niet meer zo veel
kans op een nucleair conflict hebben gehad sinds de Cubacrisis. Een kwestie die veel vragen doet rijzen.
In de media gaat het over niets anders

het witte huis is nu al een jaar the president

wil echter niet zeggen dat zijn tweets niet

meer: Donald Trump en Kim Jong-un
hebben
fight.

officieel

Experts

consensus
Sommigen,

een

bereiken

wat

het

zoals

of the free world. “Het is echter belangrijk

geleid hebben tot een verdere escalatie van

nucleaire

bitch

om te realiseren dat hij in deze situatie

het probleem. Zijn focus is terecht, maar

echter

conflict

geen

niet de grootste boosdoener is”, zegt Joel

zijn aanpak is catastrofaal.”

betreft.

Witt, een van de weinige Amerikaanse

Het is Kim Jong-un die voor de

Noord-Koreaexpert

diplomaten die contact heeft met het

meeste mensen de onbekende is in dit

Christine Ahn, zeggen dat er 30 tot 50

Kim-regime. Officieel hebben de VS en

conflict.

procent kans is dat er een oorlog tussen

Noord-Korea geen diplomatieke banden,

propaganda en het isolationisme van

Noord-Korea en de VS zal komen, maar

maar enkele lagere figuren in het Witte

Noord-Korea

vele politieke analisten wijzen de optie

Huis, zoals mister Witt, hebben als taak om

dat er erg weinig over het land en de

van een oorlog dan weer volledig af.

op internationale evenementen geheime

leider bekend is.

Zoals wel vaker het geval is bij 'the

onofficiële bijeenkomsten te hebben met

Op

Donald',

soortgelijke figuren uit het Kim-regime.

Jong-un volledig af van zijn vader en

informatie meer vragen op dan dat ze

“De

en

grootvader, maar op andere vertonen de

antwoorden geeft. Uw vragen worden

Noord-Korea zijn er al van voor de

drie erg sterke gelijkenissen. Als kind heeft

daarom hier beantwoord.

Koreaanse Oorlog in de jaren 50. Ook het

hij gestudeerd in Zwitserland, waar hij een

nucleaire programma van de Koreanen

middelmatige student zou zijn geworden,

dateert uit die tijd. Trump kan er dus niets

gek op basketbal en videogames. Hij werd

aan doen dat hij hier nu mee wordt

lange tijd immers niet beschouwd als

Donald Trump is de meesten onder

opgezadeld, en het is enkel logisch dat hij

de opvolger van zijn vader, want hij

ons intussen wel bekend. De oranje man in

hier zo veel aandacht aan besteedt. Dat

heeft twee oudere broers: Jong-nam

roept

deze

contradictieve

ORANGE IS THE NEW BLACK

spanningen

tussen

de

VS

Misinformatie,
hebben

sommige

Amerikaanse
ertoe

vlakken

geleid

wijkt

“
Zijn focus is terecht,
maar zijn aanpak
is catastrofaal
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en Jong-chul. Jong-nam viel echter uit

Om die reden spendeert het

gratie toen hij tegen de wensen van zijn

land vandaag de dag meer

vader in naar Disneyland in Tokyo ging,

dan 20 procent van zijn BNP

Jong-chul was dan weer te ‘vrouwelijk’.

aan militaire uitgaven. Dat is

Jong-un

de

desondanks maar een tiende

sprekende karaktergelijkenis met zijn

van de hoeveelheid geld die

vader.

de Amerikanen uitgeven aan

Eén groot verschil is echter de desinte-

hun leger, en bij hen komt dit

resse van de Opperste Leider in politiek.

overeen met slechts 3,3 procent

Hij laat zijn raadsmannen regeren en zet

van hun BNP. De afgelopen

vooral de vroegere plannen van zijn vader

decennia was hun hoofddoel

en grootvader verder, zoals het nucleaire

om zelf nucleaire wapens te

plan dat nu zijn vruchten afwerpt. Hij

hebben, opdat ze ‘veilig’ zouden

heeft dus absolute macht, maar gebruikt

zijn. En het lijkt erop dat ze dit

die opvallend weinig voor politieke

doel eindelijk bereikt hebben.

doeleinden. Zijn passie ligt toch bij

Wat ze nu echter nog nodig

basketbal en andere hobby’s.

hebben is een Intercontinental

bij Noord-Korea, maar de Amerikaanse

Ballistic Missile (ICBM), een raket die het

en Europese paniek wordt bij ons als vrij

bereik van hun kernwapens zozeer zou

kinderachtig voorgesteld. Noord-Korea

werd

gekozen

wegens

IS KIM JONG-UN MAD?

vergroten dat ze in staat zouden zijn om

kan altijd binnenvallen. Je leert leven met

De nucleaire fixatie van de Koreanen is

zelfs het vasteland van de VS te bereiken.

die angst.”

een overblijfsel van hun eerste dictator,

Trump en de voorbije Amerikaanse

“Trump is uiteraard helemaal anders dan

Kim Il-sung, de opa van Kim Jong-un.

presidenten proberen al decennialang dit

Obama, op ongeveer ieder mogelijk vlak,

Toen

de

scenario te voorkomen, maar sancties

maar als het op Noord-Korea aankomt,

jaren 40 stichtte met de hulp van de

Il-sung

Noord-Korea

schijnen meer invloed te hebben op de

lijken de twee vrij hard op elkaar. Over

Sovjet-Unie en China, ontstond er een

uitgehongerde Koreaanse bevolking dan

het algemeen denk ik niet dat het de

nationaal

veiligheid.

op de ambities van het Kim-regime. Als

Zuid-Koreanen veel uitmaakt met wie

Het Koreaanse schiereiland was immers

Noord-Korea immers een ICBM zou

Kim Jong-un aan het bekvechten is,

veroverd door de Japanners tijdens WOII,

bezitten, zouden we weer in een situatie

zolang het maar bij woorden blijft”,

Zuid-Korea werd vervolgens ‘bevrijd’

van Mutually Assured Destruction (MAD)

vervolgt ze.

door de Amerikanen, en in het noorden

belanden. Ofwel: vrij spel voor onze

“Het enige probleem is wel dat wij juist

basketbalfanaat.

de omgekeerde houding ten opzichte van

trauma

omtrent

in

“

Noord-Korea aannamen. Onze huidige

Sancties schijnen meer

SOUTH WITHOUT PARK

president, Moon Jae-in, is begin dit
jaar verkozen door een Sunshine Policy (een

invloed te hebben op de

Terwijl de rest van de wereld in spanning

Zuid-Koreaanse term voor een diploma-

uitgehongerde Koreaanse

de Koreaanse ICBM afwacht, zijn er al

tieke en humanitair gefocuste houding ten

enkele landen die zich nu zorgen mogen

opzichte van Noord-Korea, red.). Onze

maken. Japan, Zuid-Korea en Guam

vorige,

(VS) liggen al lang binnen het bereik van

stelde zich juist heel hard op tegenover

de Noord-Koreaanse kernwapens, en

het Kim-regime, en daarom wouden de

waren de Russen binnengevallen.

hun innige banden met de Amerikanen

Zuid-Koreanen hun verre familie in het

Het doel van de kersverse natie was dan

maken van hen de perfecte proefter-

noorden steunen. Daar is nu echter geen

ook duidelijk: veiligheid en autonomie.

reinen.

sprake meer van. Ik denk persoonlijk

Die veiligheid werd eerst tot op zekere

“Maar wij maken ons helemaal geen

dat we toch de Sunshine Policy zouden

hoogte

zorgen”,

bevolking dan op de ambities
van het Kim-regime

gewaarborgd

andere

wordt

mij

verteld

president

Park

door

moeten doorduwen, met of zonder de VS.

communistische landen, maar al snel

Euiyoung Kim (18 jaar), een Zuid-Ko-

Geweld los je niet op met geweld”, besluit

besloot de kleine natie om in zijn eigen

reaanse studente uit Seoul. “Dit moet vast

Euiyoung Kim.

veiligheid te investeren.

vreemd klinken omdat we zo dicht leven

onderwijs

door

conservatieve
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Column
Allemaal woordjes
Een

gekoesterde

het

Afwisselend

die

achter

de

beslissing

schuilgaat. “Anderstalige jonge kinderen die

het

hun eigen moedertaal gebruiken, voelen zich

net

beter op school”, zoals wordt bevestigd door

slapengaan.

hopen onderzoeken en gezond verstand.

uit

jeugd

is

voorleesmoment
voor

argumentatie

mijn

herinnering
prille

DOOR HENDRIK TAELMAN

mijn

In deze situatie is die redenering echter

ouders zo goed als elke avond

namen

misplaatst. Scholen, en onderwijs in het

de tijd om mij - en mijn twee broers de

algemeen, hebben tot doel om kinderen iets

jaren daarvoor - voor te lezen uit allerhande

bij te brengen. En ja, daarvoor moet een

boekjes. Wat begon bij 'Rinus rups' eindigde

kind, maar even goed u of ik, soms uit zijn

bij de eerste 'Harry Potter'-boeken. Een

comfortzone treden. Hiervan zijn talen het

constante in dat proces was de vraag van mijn

voorbeeld bij uitstek, want het constante

ouders of ik wel wist wat al die woorden

gebruik ervan is de enige manier ze effectief

betekenden. Na een tijdje begon ik zelf ook,

onder te knie te krijgen.

wanneer ik iets begreep, naar de betekenis

Laat

ervan te vragen. Wat ik toen als een normaal

niet uit het oog

onderdeel van mijn slaapritueel beschouwde,

verliezen dat het

bleek achteraf bekeken een bijzonder staaltje

moed en doorzet-

pedagogie van mijn ouders te zijn.

tingsvermogen

Het belang van taal kan en mag niet

vergt

onderschat worden. Taal is de sleutel om

kind om zich uit

deel uit te maken van onze maatschappij en

te drukken in een

noodzakelijk om eender welke soort kennis

taal die hij of zij

te vergaren. Het is broodnodig om een divers

niet

sociaal leven te hebben. Taal is cruciaal; daar

beheerst.

is iedereen het over eens.

de school als de ouders moeten ervoor zorgen

Net dat belang vormt de reden waarom de

dat er geen te grote last op de schouders van

discussie zo hoog opliep toen aangekondigd

het kind komt te liggen.

werd dat het gemeenschapsonderwijs nu ook

Geeft de school echter te weinig aanzet tot

andere talen dan het Nederlands zou toelaten

het spreken van Nederlands op de speelplaats,

op de speelplaats. Velen zien hierin een stap

dan worden anderstalige leerlingen er enkel

achteruit in het taalbeleid. Een taalbeleid dat

mee geconfronteerd in de klaslokalen. De

er tot op vandaag niet afdoende in is geslaagd

input is dan onvoldoende om een taal aan te

om de taalbarrière weg te werken, wat pijnlijk

leren. Die aanzet wel geven is niet evident,

duidelijk wordt in ons hoger onderwijs. De

en een verbod op andere talen lijkt een zeer

tijd zal uitwijzen of deze maatregel al dan

repressieve maatregel. Een beter alternatief is

niet een stap in de goede richting is. Ik denk

er echter niet, en het is een aanvaardbare prijs

dat niemand hier een pasklaar en overtuigend

als je kijkt naar het resultaat: een generatie

antwoord op heeft, ik weet dat ik er geen

kinderen die ondanks hun taalachtergrond

heb.

toch taalvaardig in de maatschappij staan.

ons

zeker

van

het

“
Taal is de sleutel om deel uit te
maken van onze maatschappij en
noodzakelijk om eender welke

voldoende

soort kennis te vergaren

Zowel

Ik heb echter wel bedenkingen bij de

10
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Mode

DOOR ELENA DE BACQUER

Je kan zo veel niemendalletjes in een niet nader genoemde kutwinkel in de Langemunt kopen
als je wil, maar je kan je kledij ook beschouwen als een duurzame investering. Schoonheid
die bewaart, ofte quality is the new black: een kwaliteitscontrolegids voor dummies.
De gouden regel bij het kopen van

zijn van een erg goede kwaliteit, maar

kwaliteitskleding is om nooit de prijs

vragen om extra zorg. Let dus zeker op

als gids te gebruiken. Het merk zelf kan

de manier waarop je die moet wassen of

daarentegen wel een goede aanwijzing

strijken. Houd ook rekening met de rest

zijn.

van de samenstelling: acryl wordt vaak

Weinig mensen weten noch caren waar hun

toegevoegd aan andere vezels om een

kledij vandaan komt. Ethische overwe-

kledingstuk betaalbaar te maken, ten koste

gingen terzijde lijdt ook de kwaliteit

van de kwaliteit. Polyester en polyamide

hier erg onder. Voor shirts, overhemden

Het staat vast dat kwaliteitsmerken geen

staan garant voor een goede waskwaliteit,

en leren accessoires is Italië de meest

brol zullen verkopen, maar ook dat

maar zijn heel synthetisch en dus enkel

gerespecteerde fabrikant. De merken die

hier een gepaste prijs voor zal worden

goed als ze slechts in een laag percentage

daar hun kleding produceren, maken

gevraagd. Dit zegt echter niets over

voorkomen.

gebruik van hoogwaardige materialen en

DAT MERK JE

minder bekende merken. Goede kledij in
je maat zou - tenzij je Quasimodo bent

leven tegemoet!

MADE IN …

de deskundigheid van vakmannen voor

ZOOM IT

de productie van kwaliteitskleding. Ook

- ook echt goed op je lichaam moeten

Japan en Frankrijk, en een trapje lager

vallen, en kwaliteitskledij heeft in de

Op de constructie van een kledingstuk

Spanje en Portugal, zijn gekend voor

regel een betere pasvorm. Het stuk aan de

kan je een belangrijke en simpele controle

hun vakmanschap. Fun fact: een ‘made in

hanger vanop een afstandje bekijken, zegt

uitvoeren. Controleer op losse draadeindes

USA’-label wijst vaak ook op kwaliteit.

vaak ook al heel wat. Protip: pas verschil-

of scheve stiksels: pijnlijke, maar realis-

Dankzij de Federal Trade Commission en

lende kledingstukken in verschillende

tische fouten. Vooral de binnenkant zal

haar strikt beleid, moeten merken immers

stoffen van hetzelfde merk in jouw maat.

dit verraden, want kledij die met zorg

de herkomst van hun producten bewijzen

Past het ene zeer goed en het andere net

in elkaar is gezet zal er ook vanbinnen

voordat ze het label krijgen toegekend.

niet, is het mogelijk dat het merk voor

comme il faut uitzien. Zoek in de zomen

China en India worden echter gekoppeld

verschillende stoffen dezelfde patronen

(rokrand, manchet)

gebruikt, wat bij kwaliteitsproductie not

naar oneffenheden.

done is.

Trek ook zachtjes
eens aan de naden

ETIGET IT?

en kijk of die sterk
en gelijkmatig zijn.

Stoffen zijn 100 procent van belang, en je

Ook

kan ze herkennen met 50 procent kennis

vormen

en 50 procent geen kalf zijn. Hoewel

belangrijke

ervaring met stoffen van pas kan komen,

indicatie. Niet elk

kunnen ook de noobs zich pedant voelen

kledingstuk

heeft

wanneer ze een etiket bekijken.Vaak

dit

want

worden

voor sommige is

gemengde

stoffen

gebruikt.

voeringen

nodig,

een

Voor een analyse vertrek je vanuit de

het net cruciaal dat ze hun vorm bewaren.

aan een goedkoop prijskaartje, wat een

veronderstelling dat bij een kwaliteitsvol

Denk aan mantels, pakken en geklede

gevolg is van onvoldoende vakman-

stuk minstens 50 procent van de stof uit

rokken. Zijn de voeringen glad en houden

schap. Wees ook gewoon niet naïef: een

natuurlijke vezels (katoen, wol, zijde of

ze perfect vorm naast de stof, dan heb je

gevoerde jas voor 25 euro is een leugen.

linnen) moet bestaan. Hoe meer, hoe

iets goeds in handen. Getest en geslaagd?

Een leugen die met een beetje geluk een

beter. 100 procent natuurlijke stoffen

Jullie gaan samen een lang en modieus

maand meegaat.

onderwijs
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DOOR SELIN BAKISTANLI

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze
gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de
belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.
Sinds 2012 moeten alle advies- en

raden zetelen telkens vier studenten: twee

student achteraf. “Aangezien de vrouwe-

bestuursorganen

universiteit

mannelijke en twee vrouwelijke. Bij de

lijke kandidaten al verkozen waren, heb

verplicht genderevenwichtig samenge-

vorige verkiezingen werd het kiessysteem,

ik opgeroepen om de programma’s van de

steld worden. Dit houdt in dat maximum

en meer bepaald de genderquota, vanuit

mannelijke kandidaten goed te lezen en

twee derde van de stemgerechtigde

bepaalde hoeken fel bekritiseerd toen een

op hen te stemmen."

leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

vrouwelijke kandidaat-stuver met 203

Dergelijke genderquota worden niet

stemmen achter haar naam wel een zitje

door iedereen even enthousiast onthaald.

in de Raad van Bestuur kreeg, en een

Hier wordt ook rekening mee gehouden

mannelijke kandidaat met 1340 stemmen

Met de nieuwe verkiezingen in aantocht

bij de studentenverkiezingen, die om de

niet. Doordat er maar twee vrouwelijke

heeft de Gentse Studentenraad zich

van

de

twee jaar plaatsvinden. De Gentse Studenmeningen onder de studenten, ging
ermee aan de slag.

WAT VOORAFGING

gebogen over deze kwestie. Aan de

“

tenraad, zich bewust van de verdeelde

DE OPTIES

Algemene Vergadering (AV) van de

Als er geen glazen
plafond is ben ik
absoluut tegen quota

Tijdens de studentenverkiezingen kunnen

Studentenraad werd gevraagd om zich uit
te spreken over een eventuele aanpassing
van de momenteel gehanteerde genderquota. Dit advies zou dan meegegeven
worden aan de Raad van Bestuur, die er
rekening mee kan - maar niet moet -

alle studenten stemmen voor de personen

kandidaten waren, waren zij er zo goed

houden bij het vastleggen van het nieuwe

die hen twee jaar lang zullen vertegen-

als zeker van dat ze verkozen zouden

kiesreglement.

woordigen in hun Faculteitsraad en

worden. "Ik had dit lage cijfer verwacht,

Vooraleer de AV zich hierover kon

universiteitsbreed in de Raad van Bestuur

want ik heb geen campagne voor mezelf

uitspreken, werd het probleem uitvoerig

en de Sociale Raad. In die twee laatste

gevoerd”,

besproken

12

verklaarde

de

vrouwelijke

in

een

speciaal

daarvoor
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NAVRAAG

georganiseerde werkgroep, waar gekeken

de kiesdrempel al in vraag gesteld, ook

werd naar verschillende voorstellen. Zo

door studentenvertegenwoordigers die

werd het voorstel van aparte kieslijsten -

initieel voor hebben gestemd. "Ik ben

"We denken dat genderproblematiek

wat erop neerkomt dat studenten zowel

van mening dat de AV gestemd heeft en

zich alleen bij proffen voordoet, en toch

voor een mannelijke als een vrouwelijke

de kiesdrempel nu goedgekeurd is. Als de

blijkt het elke keer moeilijk om vrouwe-

kandidaat moeten stemmen - van tafel

AV blijft aandringen om de kiesdrempel

lijke studenten te vinden voor studen-

geschoven wegens te artificieel. Ook voor

toch af te schaffen, is er natuurlijk geen

tenvertegenwoordiging", klinkt het bij

de afzwakking van de genderquota, zoals

ontkomen aan en moeten we hem herzien,

Sarah Van Acker, die eveneens twee

geopperd door studentenvertegenwoor-

maar dat is natuurlijk geen efficiënte

jaar geleden opkwam voor een zitje

diger Michiel Haegeman, was er geen

werking", klinkt het nog bij Galmart.

in de Raad van Bestuur én verkozen

draagvlak. Haegeman stelde voor om,

Het is dan ook nog helemaal niet zeker

raakte met 1370 stemmen. "De realiteit

in plaats van elke geleding afzonderlijk

of dit advies van de Gentse Studentenraad

is gewoon jammer genoeg wel dat meer

genderevenwichtig te maken, te kijken

het zal halen bij de opstelling van het

vrouwen door genderquota zijn kunnen

naar het volledige orgaan dat decretaal

kiesreglement. In de werkgroep werden

doorgroeien. Niet per se omdat ze

genderevenwichtig

"Dan

bezorgdheden geuit over vacante zetels,

verkozen zijn door quota, maar omdat

zouden er eventueel drie personen van

wat een mogelijkheid is indien een de

ze zelf via quota zijn beginnen nadenken

het meerderheidsgeslacht en één van

facto verkozen kandidaat de kiesdrempel

over een positie, of omdat hun omgeving

het minderheidsgeslacht kunnen zijn.

niet haalt. Galmart deelt deze bezorgdheid:

hen erover aansprak."

Democratie en stemmenaantallen zouden

"Dit kan nefast zijn voor de studentenpo-

"Volgens mij kan je niet ontkennen dat

op die manier meer prioriteit krijgen dan

pulatie, maar ik denk dat de Algemene

er een glazen plafond bestaat. Om dat

geslacht."

Vergadering

Finaal kon de werkgroep zich vinden

een

in de invoering van een kiesdrempel

boodschap

om de legitimiteit van de verkozen

wil uitsturen. We

kandidaten te verhogen. Een kandidaat

vinden het vooral

van het minderheidsgeslacht die minder

heel

stemmen heeft behaald dan een kandidaat

dat

stemmen

van het meerderheidsgeslacht, maar toch

een

democratische

verkozen is vanwege de genderquota, zal

manier

het mandaat enkel kunnen invullen als hij

worden

effectief

zulke gevallen vind ik ze niet te verant-

of zij minstens 25 procent van de stemmen

werken om die stemmen te halen. Wij als

woorden en moeten de personen met

behaalde die de kandidaat met het vierde

Studentenraad hebben hier natuurlijk ook

het grootste aantal stemmen verkozen

meeste stemmen heeft behaald. Ook de

een rol in, want wij moeten kandidaten

worden." Haegeman erkent dat sommige

AV kon zich hierin vinden, waarna het

bijvoorbeeld genoeg kansen bieden om

mensen een extra duwtje in de rug

advies werd gestemd.

naar buiten te treden met hun kiespro-

nodig hebben om te kandideren als

gramma." Galmart kwam twee jaar

studentenvertegenwoordigers,

geleden zelf op tijdens de studentenver-

vindt dat daarop gefocust moet worden

moet

zijn.

VACANTE ZETELS

er

plafond op sommige

belangrijke

belangrijk
op

dat

kunnen quota hun

Voor het afzwakken
van de genderquota was
er geen draagvlak

nut

wel

hebben,

maar wanneer dat
plafond er niet is,
ben

ik

absoluut

tegen quota", aldus

behaald
en

plaatsen te breken,

“

mee

Haegeman.
kandidaten

"In

maar

kiezingen als plaatsvervanger voor Faye

zonder plaatsen voor te behouden voor

"Mensen hadden een probleem met

Bonte in de Sociale Raad. Ook zij waren

een bepaald geslacht. "Daarmee los je het

kandidaten die sowieso van een plaats

de facto zeker van een zitje. "Er waren in

probleem van ondervertegenwoordiging

verzekerd waren wegens hun geslacht,

het begin meer vrouwelijke kandidaten,

van het vrouwelijke geslacht niet op."

en we hebben daar een oplossing voor

maar er zijn er een paar afgehaakt", legt

Volgens Dries Van Langenhove, die zich

proberen zoeken", aldus Tara Galmart,

ze uit. "We vonden het sowieso belangrijk

in het verleden al meermaals kritisch heeft

voorzitter

Studen-

om actief deel te nemen aan die verkie-

uitgelaten over genderquota, is de nieuwe

tenraad. Het voorstel van de werkgroep

zingen, ongeacht of we overtuigd waren

kiesdrempel, waar hij voorstander van

is

van onze plaats door de genderquota."

is, slechts een pleistertje op een gapende

via

van

een

de

Gentse

elektronische

stemming

goedgekeurd door de AV, maar op de

open wonde: "De seksistische gender-

volgende algemene vergadering werd

quota zijn de oorzaak van het democra-

onderwijs
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tisch deficit waarin we ons momenteel

wordt met hun geslacht."

zij 55 procent van de studenten uitmaken,

bevinden. Het is nu bijvoorbeeld zo dat

"Telkens wanneer deze discussie opwaait,

is blijkbaar geen probleem. Dat seksisme

een man met 1200 stemmen verliest van

maakt men vooral veel gewag over het

in onze samenleving aan universiteit nog

een vrouw met 200 stemmen, ook al heeft

democratisch deficit dat gecreëerd wordt

zou leven, lijkt zo’n gek idee. Toch is het

die man in kwestie veel meer stemmen

door quota, over het naar voor schuiven

daar. Je woord wordt minder snel geloofd,

gekregen van vrouwelijke studentes. De

van

verkozen

sneller zal een mannelijke stuver om zijn

enige oplossing hiervoor is de gender-

persoon", aldus Van Acker. "Dat er

advies worden gevraagd, ongeacht zijn

quota volledig afschaffen zodat iedereen

momenteel vaak minder vrouwen in

kennis van zaken. Ooit aan een conversatie

een gelijke kans krijgt. De kandidaten met

commissies en raden zitten en dat zij vaak

deelgenomen waarin alleen de man werd

de meeste stemmen moeten een mandaat

een minderheid vormen in de studenten-

aangekeken en jij werd genegeerd?"

krijgen, zonder dat er rekening gehouden

vertegenwoordiging, ondanks het feit dat

een

'ondemocratisch'

“
Ooit in een conversatie
gezeten waarin alleen de
man werd aangekeken en
jij werd genegeerd?
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Kleur de kerstkleurplaat

onderwijs

DOOR INE T'SJOEN
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Speel het kers
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stganzenbord

onderwijs

DOOR WOUT VIERBERGEN
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Kerst, een kleine woordzoeker
DOOR HENDRIK TAELMAN, LUNA NYS

Vind jij al de namen van de rendieren van de kerstman? Een klein
wist-je-datje: meer dan de helft van de rendieren werd veroordeeld
voor misdaden tegen de mensheid. Veel plezier!

RUDOLPH
ADOLF
HEINRICH
GODFRIED
WILHELM
ALFRED
MARTIN
KARLHERMANN
JUDAS
GUSTAV
ERNST
ERICH
HJALMAR
BALDUR
JOSEF
MOONE

Zoek de zeven kerstverschillen
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DOOR DELPHINE NIES
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"Hoe minder publicaties, hoe beter?"
OPINIE STIJN BAERT

DOOR STIJN BAERT

Stijn Baert is als professor Arbeidseconomie verbonden aan de Vakgroep Sociale Economie van de UGent.
Volgens hem moeten professoren net geprikkeld worden om veel artikels te publiceren, en vooral om hard en
goed te werken: "Anders wordt men lui".

In Schamper 586 werd per UGent-faculteit

om hard en goed te werken. Anders wordt

het aantal professoren geturfd met 400

men lui. Als economisten spreken we

wetenschappelijke publicaties of meer.

van 'incentives'. De huidige functionele

Om deze productieve collega’s, die hun

loopbaan van professoren, met objectieve

faculteit en onze universiteit veel middelen

bevorderingscriteria,

opleveren, nadien in de bloemetjes te

gebreken, maar is eerlijker en stimuler-

zetten, zou je denken. Maar dat gebeurde

ender dan de vroegere 'gecontingenteerde

niet. Sterker nog: ze werden weggezet

bevorderingen' waarbij collega’s moesten

als een emanatie van te veel stress en

strijden voor een eindig aantal bevorde-

competitie onder de professoren.

ringsplaatsen, op basis van een oordeel

Ik zie dit anders. Collega’s die zich

van bevorderingscommissies die, naar

onderscheiden maken mij fier. Ook – en

sommigen zeggen, niet altijd dezelfde

zeker – wanneer dat onderscheiden zich

criteria volgden, en zichzelf als maat van

uit in (toonaangevende) wetenschappe-

excellentie zagen. En wie de resultaten van

lijke publicaties. Ik geloof immers dat

te weinig prikkels op groepsniveau wil

(veel) publiceren bovenal te maken heeft

zien, moet de onderzoeksperformantie van

met creativiteit en hard werken, wat

onze UGent voor en na de doortocht van

respect en geen afkeuring verdient.

prorector Andreas De Leenheer, die een

Bovendien

serieus beloningsbeleid voor onderzoek

wordt

wetenschappelijk

kent

zeker

onderzoek grotendeels gefinancierd met

invoerde, maar eens vergelijken.

belastinggeld. Dat belastinggeld moet

Dat betekent vanzelfsprekend niet dat de

zo goed mogelijk besteed worden en

huidige bevorderings- en allocatiemo-

dus zoveel mogelijk relevante kennis

dellen niet rechtvaardiger of efficiënter

opleveren. Tegenover het zweet van de

kunnen. Ten eerste moeten we ervoor

Tegenover het zweet van de

belastingbetaler mag wel wat zweet van

zorgen dat publicaties in domeinen waarin

de prof staan. En collega’s die zich daarbij

het moeilijk is om te publiceren, meer

belastingbetaler mag wel wat

onderscheiden, mogen wat mij betreft

gewicht hebben. Exploratief onderzoek

beloond worden met extra middelen of

onder leiding van collega Freddy Heylen

snellere promoties.

suggereert dat de kans op aanvaarding

een wegingsfactor gaande van 1 tot 20

Ik vind het ook absoluut geen goed idee

voor publicatie in bepaalde exact-we-

naargelang de Article Influence Score

om ons huidige outputgedreven alloca-

tenschappelijke

ongeveer

van tijdschriften. Ten slotte ben ik er

tiemodel in te ruilen tegen een vaste

vijf keer hoger is dan die in bepaalde

voorstander van om ook maatschappe-

financiering voor vak- en/of onderzoeks-

menswetenschappelijke

in

lijke impact, i.e. de mate waarin studies

groepen, waar sommigen nu voor pleiten.

vergelijkbare tijdschriften. Bovendien zijn

doorstromen naar de industrie of het

Middelen moeten ingezet worden daar

de doorloopsnelheid en het aantal auteurs

beleid en zodoende naar de belastingbe-

waar ze het productiefst – in brede zin –

per publicatie in die eerste gebieden veel

taler, sterker mee in rekening te nemen.

zijn.

hoger. Ten tweede dienen publicaties

Opnieuw vanuit hetzelfde principe: als we

Het principe is op het niveau van de

gewogen te worden naar wetenschap-

zeggen dat we iets belangrijk vinden, dan

individuele prof en het groepsniveau

pelijke impact: in de Faculteit Economie

moeten we collega’s prikkelen om er ook

hetzelfde: men moet geprikkeld worden

en Bedrijfskunde hanteren we nu al

echt voor te gaan.

onderwijs

gebieden

gebieden,

“
zweet van de prof staan
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Proffen op zondag

DOOR KASPER VAN PARYS
FOTO DOOR ARTHUR JOOS

Voor de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen halen we decaan en directeur internationalisering Guido Van
Huylenbroeck erbij. Of beter gezegd: zijn wederhelft Maria Ana Marques, die erin slaagt hun woonst elk jaar
weer betoverend in te kleden met een pittoresk kerstdiorama.
HOE BENT U BEGONNEN MET (KERST)
FIGUREN TE VERZAMELEN?

vrije bijdrage te schenken aan een goed

Ik ben Portugees van afkomst, en in

Ook

Portugal is het traditie om een kerststal

ontvangen thuis, brengen ze iets mee uit

met landschap op te zetten: met de

hun land. Zo is onze verzameling een

geboortestal, herders en koningen, maar

samenvatting van Guido’s werk met

eveneens kastelen, huizen en molens. Toen

buitenlandse

de kinderen nog klein waren, was het een

Overigens zijn zij ook altijd tevreden een

familiegebeuren om de kerststal samen

stuk uit hun land terug te kunnen vinden.

te stellen. Ondertussen is mijn man al 30

Het draagt bij tot de menselijke contacten,

jaar bezig met internationale samenwer-

die een belangrijk element vormen voor

kingen. Wanneer hij naar het buitenland

dialoog, vrede en wederzijds begrip. De

trekt, ontvangt hij vaak geschenken, want

christelijke boodschap is dan ook dat

mensen geven graag een souvenir van

Christus voor de hele wereld komt.

is een samenvatting

STELT U ALLEEN THUIS TENTOON?

van Guido's werk

hun land. In 2005 kregen we een aantal
figuurtjes die absoluut niets te maken

doel.
steeds

wanneer

we

studenten

mensen

geworden.

hadden met de kerststal, namelijk figuren

Ik heb in 2015 en 2016 tentoonstellingen

uit Zuid-Afrika, Ecuador en China. Toen

in de Sint-Baafskathedraal georgani-

wou ik eens iets anders doen, en heb ik

seerd, maar dat was zeer veel werk. Het

Vaak brengen

in het landschap, dat normaal gezien veel

vervoer was een nachtmerrie, want

bezoekers

kleiner is, een Afrikaans en Zuid-Ame-

de opstelling was toen wel tien meter

rikaans dorp geplaatst. Het jaar nadien

lang. Thuis duurt het daarentegen maar

groeide het landschap aan met Azië.

30 uren om alles op te stellen. De klassieke

In die tijd begon mijn zoon zijn vriendjes

kerststal bevindt zich doorgaans centraal,

mee naar huis te nemen. Zo passeerden

maar de compositie verschilt van jaar

de school,

tot jaar. Als ik thuis tentoonstel, experi-

“
kerststukken mee,
waardoor ik er
intussen meer
dan 10.000 bezit

de scouts en de sportclub.

Ik vond dat eigenlijk best aangenaam.
Nadien

brachten

die

kinderen

ook

hun grootouders mee (om naar de

met buitenlandse
studenten geworden

VERZAMELT U ALLE LANDEN?
Ik heb poppen uit de 60 landen waar Guido

moment - het was toen 2011 - kregen

contacten heeft of zaken heeft gereali-

we in december doorlopend bezoekers

seerd. Het is desondanks niet mijn doel

over de vloer. Dat was zeer plezierig,

om figuren uit álle landen te bezitten.Wel

maar wij konden onze taken simpelweg

is bijna heel Europa vertegenwoordigd,

niet meer uitvoeren. Sindsien organi-

en zijn alle continenten aanwezig. Alles is

seren we opendeurdagen, waar iedereen

spontaan ontstaan.

kunnen leren kennen. Vaak brengen ze

Onze verzameling

menteer ik altijd.

kerststallen te kijken, red.). Op een bepaald

steeds welkom is en de bezoekers elkaar

“

WAT GEEFT U HET MEESTE VOLDOENING?

kerststukken voor me mee, waardoor ik er

De mensen samenbrengen. Je organiseert

intussen meer dan 10.000 bezit. Aangezien

immers geen tentoonstelling als er geen

dat er al zeer veel zijn, krijgen bezoekers

publiek is.

nu de kans om in de plaats daarvan een
onderwijs
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RADOR

Boobies
SLAAG JIJ VOOR DE POTLOODTEST?

DOOR SELIN BAKISTANLI

De blok: de ideale periode voor meisjes om hun beha's op te bergen? De potloodtest schijnt te kunnen bepalen
of een vrouw zomaar behaloos door het leven zou kunnen gaan. Wij nemen niks voor waar aan en deden een
extensief onderzoek naar de wetenschap achter de beruchte test.
Borsten zijn er in alle vormen en maten.

ik een beha beginnen dragen?" werd haar

Toch zou de potloodtest een universele

gevraagd. Het antwoord was, volgens de

die blijft zitten, dan wel. De test is ook

test zijn voor vrouwen om te bepalen

schrijfster achter de column, poepsimpel:

bekend onder vrouwen als middel om te

of het aangeraden is om een beha te

zien of hun borsten hangen. Borsten die

dragen en of een borstpartij eerder aan de

“

hangende kant is. Heeft deze, op het eerste
zicht belachelijke tekst, een wetenschappelijke basis?

een ganse pennenzak
hangen, het zegt niks

BOOBYTRAP
De

Voor mijn part blijft er

potloodtest

is

een

test

die

al

niet hangen en zichzelf ondersteunen
hebben geen beha nodig, is de achterliggende theorie.
Klinkklare onzin, volgens dokter Rudy
Van den Broecke. "Ik heb nog nooit
iets van die test gehoord of er iets over
gelezen in de literatuur", klinkt het bij
de gynaecoloog, die zijn lach niet kan

decennialang meegaat en voor het eerst

houd een potlood onder je borstplooi en

bedwingen wanneer we hem de test

neergepend werd in de adviescolumn

laat die los. Als het potlood op de vloer

uitleggen. "Voor mijn part blijft er een

Ask Ann Landers. "Vanaf wanneer moet

valt, heb je geen beha nodig, maar als

ganse pennenzak hangen, maar het zegt

22
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niks. Grote borsten gaan automatisch

dat de test wel invloed gehad zou hebben

vasthouden, of de A4 Waist Challenge,

een beetje meer hangen, maar dat zijn

mochten ze jonger zijn, maar dat dit nu

waar het de bedoeling is dat vrouwen een

gewoon de wetten van de zwaartekracht."

niet het geval was. Toch gaven een aantal

blad papier voor hun middel houden en

De potloodtest houdt geen rekening met

vrouwen te kennen dat zo'n test wel een

dit blad hun middel volledig bedekt.

borstvorm, borstgrootte en houding,

invloed had op hun zelfbeeld: "ik heb

terwijl dit juist factoren zijn die de mate

nu het gevoel dat ik niet voldoe aan een

waarin de huid van de borst tegen de huid

bepaalde voorwaarde om mooie borsten

van de ribbenkast plakt beïnvloeden.

te hebben", "ik vond al dat ze een beetje

En dan nu de vraag waar de potloodtest in

hingen, dit bevestigt het beeld alleen

essentie een antwoord op poogt te geven:

maar" en "het is nogal kleinerend" zijn

moet ik een beha dragen? Voor eens

een greep uit de reacties. Een respondent

en voor altijd: niemand moet een beha

Zoals we in het verleden al hebben

reageerde gefrustreerd over het feit dat

dragen. Ooit al een jager-voedselverza-

aangetoond,

hoog

iemand ooit zo'n bullshit verzonnen heeft:

melaar met een beha gezien? Juist. Toch

wetenschappelijk niveau aan in deze

"Het raakt mij dat iemand op zo'n manier

gaf meer dan 90 procent van de vrouwen

rubriek. De persoonlijke ervaring met

borsten als goed of

de potloodtest leek ietwat povertjes om

slecht

een gans artikel mee te vullen, Google

ceren, alsof er geen

Docs to the rescue. We verspreidden een

duizenden

soorten

enquete, die finaal ingevuld werd door

fantastische

borsten

139 vrouwen die tussen de 19 en 30 jaar

bestaan."

ENQUE(T)ET(T)E(N)

houden

we

een

wil

BORST VOORUIT

die

“

classifi-

invulden,

Mijn huisgenoten moeten
mijn stijve tepels niet zien

enquête
aan

dat

ze in het openbaar
bijna altijd een beha
dragen. "Vanaf het
moment waarop ik

oud zijn. Bij 32,4 procent van de respondenten bleef het potlood hangen, wat

onze

alleen ging wonen,

MAMMOGRAFIE

werd een beha iets als schoenen: alleen als

betekent dat bijna twee derde 'slaagt' voor

ik naar buiten ga", klinkt het bij een van

de potloodtest.

Naast de potloodtest, en de vele verschil-

onze respondenten.

Daarnaast peilden we ook naar de

lende interpretaties die eraan werden

Naast

tevredenheid van de dames over hun

gegeven, bestaan er ook nog andere testjes

vrouwen beha's om verschillende uiteen-

boezem. Voor deze belangrijkere test gaf

die een oordeel vellen over lichaamsdelen.

lopende redenen: het zou comfortabeler

83,4 procent zichzelf een voldoende: maar

De ene al ridiculer dan de ander. Auteur

zijn ("alsof je je sokken bent vergeten

liefst 116 respondenten gaven zichzelf een

Dianne Brill ontwikkelde een potloodtest

in je schoenen"), ze willen niet dat hun

vijf of hoger cijfer, en zes van hen gaven

om te oordelen over decolletés: steek een

borsten in het rond vliegen of hun tepels

zichzelf, of beter hun borstenpartijen, een

potlood tussen je borsten wanneer je een

zichtbaar zijn ("mijn huisgenoten moeten

dikke tien. Een goede 36 procent van de

push-upbeha aanhebt, en als het potlood

mijn stijve tepels niet zien") en sommigen

vrouwen gaf zichzelf een acht. Op de

niet valt, heb je een perfect decolleté. In

vinden hun borsten oprecht mooier

vraag of de potloodtest het beeld over hun

China is er vorig jaar een internethype

gehuld in een beha. Het percentage

borsten beïnvloed heeft, antwoordden

ontstaan rond deze test, maar slaagden

beha-dragers is lager tijdens de blok: 38

120 respondenten resoluut negatief. "Ik

vrouwen er pas voor als het potlood bleef

procent freenipplet tijdens het studeren. Of

ga mijn borsten niet laten judgen door

hangen. Veel vrouwen deelden foto's

dit percentage enig verband houdt met

van een potlood

het behaalde resultaat in de potloodtest,

of pen die onder

betwijfelen we ten zeerste, maar het

hun

hoofdstuk correlatie hebben we nog niet

een

fucking

potlood", klinkt
het bij iemand.
S o m m i g e
vrouwen gaven
wel toe dat de

“
Ik ga mijn borsten niet laten
judgen door een fucking potlood

test geen impact

borstplooi

bleef hangen, wat

sociale

conventies

bekeken.

het ultieme bewijs
van

vrouwe-

lijkheid zou zijn.

op hen gehad had, omdat het potlood niet

Deze hype kadert in verschillende viraal

was blijven hangen, maar dat dit misschien

gegane challenges zoals #holdacokewit-

anders geweest was mocht dat wel het

hyourbreasts, waarbij vrouwen een blikje

geval geweest zijn. Ook zeiden sommigen

cola tussen - en met - hun borsten moeten

wetenschap

de
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dragen

“Zelfs als je geld in de zee gooit, zou h
EEN INTERVIEW MET RICHARD WILKINSON

DOOR PIETERJAN SCHEPENS, THOMAS JACOBS
FOTO’S DOOR SELLIN BAKISTANLI

Vorige maand haalden onze vriendjes van Comac de Britse sociaal-epidemioloog Richard Wilkinson naar
Gent. Nadat we beloofd hadden onze kennis van de Internationale bij te schaven, mochten we bij Wilkinson
op gesprek. In de Starbucks, want zo rebels zijn we wel.

Sociale

jonge

Wilkinson in de eerste plaats aanzien

hebben,” vervolgt Wilkinson, “is dat het

wetenschap. Waar epidemiologen vroeger

epidemiologie

worden als een sociale verhouding. “Het

problemen met een sociale gradiënt zijn.

steevast dokters waren, was Wilkinson

vergroot gevoelens van superioriteit en

Slechte

een van de eersten die op zoek ging naar

inferioriteit. We zijn er heel gevoelig

geweld komen voor aan de top, maar zijn

de invloed van de maatschappij op de

voor dat anderen op ons neerkijken, en

wijder verspreid in de onderste laag van

gezondheid. Met een eerste wapenfeit,

natuurlijk is dat de reden waarom geweld

de maatschappij. Op zich is wat ik zeg vrij

in de jaren 70, toonde hij een link aan

samen met ongelijkheid toeneemt. Ik

simpel: de problemen waarvan we weten

tussen ongelijkheid en levensverwachting.

herinner mij een uitspraak van een

dat ze beïnvloed worden door sociale

Verder onderzoek bracht ongelijkheid

Amerikaan over hoe wonderbaarlijk veel

status, worden erger wanneer statusver-

in

respect je krijgt als je iemand een pistool

schillen toenemen. De enige verrassing is

tegen het hoofd houdt.”

dat ze niet alleen erger worden onder de

verband

met

wel

is

een

meer

euvel:

“Ongelijkheid leidt niet alleen tot een
slechtere gezondheid, maar ook tot meer
slechtere schoolprestaties, enzovoort.”

en

bewust.”

Of je vrienden hebt, is

DE AAP

belangrijker dan of je rookt

DE JUNGLE

druggebruik

armen; we worden allemaal meer status-

“

geweld, een zwakker gemeenschapsleven,

gezondheid,

“Onderzoekers hebben aangetoond dat

“De kwaliteit van je sociale relaties is
absoluut cruciaal voor gezondheid en

er in ongelijkere samenlevingen meer

Dit proces heeft ook minder sociale cohesie

geluk. Een meta-analyse van studies over

statusangst is. Niet alleen onderaan de

tot gevolg. “Er zijn een aantal studies

gezondheid en geluk heeft aangetoond

sociale ladder, maar in alle inkomens-

die aantonen dat mensen elkaar minder

dat voor je overlevingskansen de vraag

groepen. Als je leeft in een maatschappij

vertrouwen. Als je kijkt naar de meest

of je vrienden hebt, en hoeveel je er hebt,

met grote ongelijkheid, waar sommige

ongelijke plaatsen op aarde, landen als

belangrijker is dan de vraag of je rookt.

mensen heel belangrijk zijn en anderen

Mexico of Zuid-Afrika, dan zie je huizen

Dat was een meta-analyse van meer dan

bijna waardeloos, dan maken we ons

met tralies voor de vensters, en prikkel-

honderdvijftig studies!”

allemaal meer zorgen over hoe we

draad of elektrische omheiningen rond

“Toen ik eerst begon na te denken

bekeken worden en beoordelen we

de tuinen. Twee Amerikaanse economen

over

anderen ook meer op basis van hun

hebben hetzelfde fenomeen aangetoond

iedereen nog steeds dat geld belangrijk

status. Daarop kan je op twee manieren

door het percentage van de bevolking

was omdat het je een beter huis en beter

reageren: je wordt overmand door een

te bekijken dat een bewakingsopdracht

eten bezorgde, niet omdat het je plaats

gebrek aan zelfvertrouwen, sociaal contact

uitvoert, mensen als beveiligingsagenten,

tegenover anderen bepaalde. We dachten

wordt stresserend, en je trekt je terug uit

politieagenten en cipiers. Dat percentage

dat klassenverschillen een proxy waren

je sociaal leven, of je brengt je prestaties

gaat

naar

voor de echte oorzaken die erachter

en talenten te pas en te onpas op. Zowel

omhoog. En natuurlijk zijn zij de mensen

schuilden. Maar toen kwam in onderzoek

gebrekkig zelfvertrouwen als narcisme

die wij gebruiken om ons tegen elkaar te

naar apen de sociale positie zelf naar

nemen toe bij groeiende ongelijkheid.”

beschermen.”

voren. De dieren met de laagste status

Daarom

“Wat al deze zaken met elkaar gemeen

hadden meer cholesterol, meer stresshor-

moet
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het tot een betere samenleving leiden”
monen. Geleidelijk aan ontdekten we ook

in Britse ministeries, van liftbedienden

"Maar vanaf eind jaren 60 stokte de

dat echt traumatiserende ervaringen, zoals

tot

overgrote

verbetering in levensverwachting in het

een kind verliezen, een effect hebben op

meerderheid van die mensen had zichzelf

Oostblok, terwijl ze in West-Europa bleef

gezondheid. En toen begon men te experi-

als middenklasse omschreven, maar toch

vooruitgaan. Als je zou ontdekken wat er

menteren. Sheldon Cohen gaf mensen

ontdekten we dat mensen onderaan de

verkeerd ging in de late jaren 60, zouden

neusdruppels met verkoudheidsvirussen

hiërarchie drie keer zo veel kans hadden

we weten waarom de muur viel twintig

in, en ontdekte dat mensen met minder

om te sterven als de mensen bovenaan.”

jaar later. Het is echt frappant. Ik ben er

vrienden vier keer zo veel kans maken om

“Kijk trouwens ook naar landen met grote

zeker geen expert in, maar ik herinner

ziek te worden. In andere experimenten

ongelijkheid, zoals Mexico, Zuid-Afrika,

me gelezen te hebben over mensen die

zagen we dat wonden beter genezen bij

of het Rusland van de oligarchen: hun

zeiden dat de kwaliteit van het sociale

mensen met betere sociale relaties, omdat

ongelijkheid is er om heel verschil-

leven was veranderd. Ik weet niet of

ze minder stress hebben.”

lende redenen, maar ze kennen allemaal

dat door de politiestaat kwam, maar ze

“Wat ongelijkheid dus doet, is de belang-

gigantische geweldniveaus. Ik denk dus

zeiden dat het sociale leven geprivatiseerd

rijkste bronnen van welzijn beschadigen.

dat ongelijkheid een bepalende factor is

werd, dat het iets was dat je deed met een

We hebben het einde bereikt van de mate

van cultuur, en niet omgekeerd.”

paar vrienden op private plaatsen, in plaats

waarin we onze levenskwaliteit kunnen

Dat bracht onze kritische ingesteldheid tot

van met gemeenschapszin en vriende-

verbeteren door materiële groei. In rijke

dat grote experiment in een klassenloze

lijkheid op straat. Voor een film over een

landen correleren welzijn en geluk niet

maatschappij, namelijk het Oostblok.

boek van mij interviewden ze eens een

langer met economische groei. Vroeger

“In de jaren 80 probeerden we wat

Hongaar die lang was opgesloten geweest

nam gezondheids samen met BBP per

workshops te organiseren met mensen uit

na de Hongaarse opstand van 1956. Ze

capita toe, maar dat is nu gestopt.”

Oost-Europa, om te zien of we gezond-

vroegen hem of hij enige verandering

“Tijdens een seminarie zei ik eens dat onze

heidsongelijkheid in hun landen konden

in de samenleving had opgemerkt. Heel

gezondheid zou verbeteren mochten we

bestuderen. Mortaliteit hing nauwelijks

spontaan

de rijken meer belasten. Verschillende

samen met socio-economische positie.

iedereen, ze praten niet meer over liefde

mensen reageerden toen dat dat zou

Het algemene patroon is vrij interessant:

en muziek en poëzie. Ze praten over hoe

afhangen van wat je met dat geld deed:

tot de late jaren 60 was er een grote

ik een betere auto dan jij kan krijgen.”

wel als de armen het gebruikten om beter

overlap tussen Oost- en West-Europa, en

eten te kopen, niet als ze het aan drank

hadden sommige Oost-Europese landen

spendeerden. Daarop antwoordde ik:

zelfs betere levensverwachtingen dan

‘Nee, zelfs als je het in de zee gooit, zou

sommige West-Europese. Hoewel armer,

het tot een betere samenleving leiden.’”

leefde men in Oost-Duitsland langer dan

topambtenaren.

De

antwoordde

hij

in West-Duitsland."

DE HONGAAR
“In de jaren 70 en 80 begonnen sociologen
de notie 'klasse' overboord te gooien, en
zeiden ze dat het ging om een identiteit
die door consumptie werd uitgedrukt. Wij
zaten natuurlijk nog met die gigantische
verschillen in mortaliteitscijfers, dus die
fout maakten we niet. Een van de centrale
studies waar we in de jaren 70 en 80 rond
werkten, heet de 'Whitehall Studies'.
Daarvoor bestudeerden ze ambtenaren

wetenschap
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toen:

"Ja,

Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR MAXIM LIPPEVELD

WE GAAN NAAR DE MAAN!
president

worden om nieuwe technologieën te

Policy

testen die leven op Mars mogelijk zullen

Directive getekend waarmee hij heeft

maken. Uiteindelijk zal de maan dienen als

vastgelegd dat de NASA opnieuw mensen

tussenstop voor astronauten op weg naar

naar de maan moet sturen. Dat deed hij

Mars en verder. De NASA mag hiervoor

op aanbeveling van het recent opgerichte

samenwerken met ruimtevaartorganisaties

National Space Council. Daarmee wijkt

van andere naties, zoals Rusland en China.

Trump af van de richtlijnen van president

Ook commerciële bedrijven zoals SpaceX

Obama die de ruimtevaartorganisatie

of Blue Origin zullen bij het project

had opgedragen alle pijlen en raketten

betrokken worden. En onthoud: als je

op Mars te richten. In eerste instantie zal

mee wil, er is plaats genoeg, we blijven

onze aanwezigheid op de maan gebruikt

weg tot morgenvroeg!

Op

11

Trump

december
een

nieuwe

heeft
Space

GALOPERENDE KAKKERLAKKEN
Een team zoölogen van de Univer-

worden

siteit van Keulen heeft ontdekt dat de

bewegingen van robots. Vooral de effici-

kakkerlak en enkele andere insecten hun

entie van de galoperende kakkerlak kan

gang aanpassen aan hun snelheid. De

in die branche voor vooruitgang zorgen,

onderzoekers vergelijken het met een

en wel in het energieverbruik van robots

paard dat van draf overgaat naar galop. De

die jou willen elimineren in het kader van

aangepaste gang minimaliseert de moeite

de uitroeiing van de mensheid. Leve de

die het zenuwstelsel moet doen om de

vooruitgang!

bij

het

optimaliseren

van

kakkerlak stabiel te houden en zorgt er
tevens voor dat de insecten zich veel
efficiënter kunnen voortbewegen. Deze
ontdekking kan ook praktisch toegepast

VAPERS BEWARE
Net wanneer je dacht dat de e-sigaret

maar volgens de wetenschappers liggen

én cool én de gezonde keuze was,

er verschillende factoren aan de basis.

is

haar

Zo zou de zoete e-sigaret een laagdrem-

objectieve onderzoek en harde feiten.

pelige opstap kunnen zijn naar zwaardere

Een onderzoek aan de universiteit van

tabak. Verder zorgt het ding ook voor

Pittsburgh heeft aangetoond dat vapende

de opbouw van een nicotineverslaving,

jongeren die voordien nooit hadden

waardoor de gebruikers na verloop van

gerookt vier keer meer kans hebben

tijd op zoek gaan naar hogere concen-

om binnen de achttien maanden hun

traties nicotine die ze dan vinden in de

e-sigaret in te ruilen voor de niet-virtuele

traditionele stinkstok. Bah.

daar

de

wetenschap

met

variant. Meer onderzoek is nodig naar de
precieze reden van die verhoogde kans,
26
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Mythes en masturberen:
het vrouwelijke orgasme

DOOR NICKY VANDEGHINSTE
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Het monster van Loch Ness, ufo’s of de Yeti: sommigen krijgen ze nooit te zien, anderen weten zeer zeker dat
ze bestaan. Hetzelfde geldt voor een andere mythe die nog sterker volhardt: het vrouwelijke orgasme.

Volgens Sensoa ervaart 90 procent van

gasmes. Volgens Sensoa is het zelfs niet

klaar door enkel penetratie. Ten derde is

de mannen in Vlaanderen bijna altijd een

duidelijk of er wel een onderscheid kan

er ook het G-spotorgasme. De G-spot zou

orgasme tijdens de seks. Bij vrouwen is dat

gemaakt worden tussen een clitoraal en

je vinden door diep te reiken en je vingers

minder: slechts 48 procent. Verder ervaart

een vaginaal orgasme. Die eerste zouden

opwaarts te krommen. Bijgevolg wordt

14,5 procent van hen gewoon nooit een

we te danken hebben aan het meest

die moeilijk gestimuleerd door een penis,

orgasme tijdens de seks. Op hun eentje

mythische van de vrouwelijke organen: de

tenzij de betreffende penis een wel erg

lukt het ook niet steeds. Volgens het

clitoris. We durven ons wel eens lachend

interessante kromming maakt.

Amerikaanse Kinsey Institute heeft iets

af te vragen of mannen die wel weten

meer dan 10 procent van de Amerikaanse

zitten, maar afgezien van het punt waar

vrouwen nog nooit een orgasme gehad. Er

de kleine schaamlippen samenkomen, is

bestaat dus een grote orgasmekloof tussen

voor velen het grootste deel van de clitoris

10 procent van de vrouwen zou dus op

de twee geslachten. Nochtans bestaat er

effectief onbekend. Verborgen in het

geen van deze drie magische plaatsen

voor beide een positief verband tussen

vrouwelijke lichaam zit een veel groter

terechtkomen.

orgasmes en seksuele tevredenheid.

deel van de clitoris, die sommige vrouwen

‘Sexology’ gaat actrice Gabrielle Anwar

bij externe stimulatie tot een dieper,

op zoek naar haar eerste orgasme. De tocht

krachtiger orgasme kan leiden.

leidt haar langs seksexperts met verschil-

Een tweede soort is het vaginale orgasme,

lende visies op het onderwerp. Wat vooral

Als we verschillende bronnen nagaan,

dat

door

ter sprake komt, is de mentale relatie die

ervaren vrouwen onder meer clitorale,

penetratie. Ondanks de overtuiging van

vrouwen met seks en hun eigen lichaam

vaginale, cervicale, full body en G-spotor-

vele mannen, komen vrouwen zelden

hebben. Therapeuten leggen haar uit dat

ORGASMEKLOOF

wetenschap

je

zou

moeten

bereiken

’T ZIT IN UWE KOP
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documentaire

vrouwen al vanaf hun jonge jaren worden

MASTURBEREN KAN JE LEREN

aangeleerd dat seksuele energie iets slechts

Wie luie vingers heeft, kan kiezen
voor

een

motorisch

aangedreven

is. Daarbij komt dat zelfaanvaarding en

Voor sommigen is het daar beneden ook

speeltje. Hiervoor gaan we op zoek in

dagelijkse afleidingen een uitdaging zijn.

gewoon een doolhof, of hebben ze het

een vrouwvriendelijke ‘prikkelshop’, for

Als je er continu over nadenkt of je wel

nog nooit verkend. Laat je dan bij deze

research purposes, natuurlijk. Ook daar

goed geschoren bent en je niet beter aan

aanraden om jezelf nu te beginnen leren

vermoeden de vrouwen die ons te woord

je thesis zou werken tijdens de seks of

kennen. Je denkt nu vast: ik wou dat er

staan dat er onder vrouwen misschien

masturbatie,is 100 procent genieten van

een handleiding bestond voor mastur-

niet voldoende kennis bestaat over van

het moment allesbehalve een evidentie.

batie bij vrouwen. Goed nieuws in dat

hoe hun eigen lichaam werkt. Ze gaan

Erger nog is de gedachte dat je per se

geval, want die bestaat. Vorig jaar verkon-

zelfs zo ver dat ze claimen dat sommigen

moet klaarkomen. Denk eens niet aan een

digde Emma Watson haar liefde voor

hun eigen clitoris niet weten te vinden.

roze olifant. Waaraan denk je? Juist, ja.

de website OMGyes.com. Deze betaal-

Voor wie die wel weet zitten, maar

Mindfulness is een aangeraden methode

website ontstond uit een onderzoek bij

wanhopig op zoek is naar een orgasme,

om je hierbij te helpen. Zo zou je kunnen

2000 vrouwen tussen 18 en 95 jaar. Je

wordt meteen de Fontaine de Jouvence

je gedachten naar de aanrakingen en

vindt er 62 expliciete filmpjes terug. Ze

aangeraden. Het stimuleert de clitoris

sensaties leiden en helemaal in het hier en

leggen, samen met grafieken en animaties,

zonder rechtstreekse aanraking of vibraties

nu zijn.

uit welke exacte vingerbewegingen je

met een soort blaas- en zuigkracht. Het

Als je op jezelf wel een hoogtepunt bereikt,

kan maken en welk percentage van de

claimt een 99 procent orgasmegarantie

maar het met een partner een moeilijkere

onderzochte vrouwen hiervan in extase

de verkoopster vermeldt dat ze de eerste

beklimming wordt, dan kan het dat er een

raakt.

vrouw die hier niet door klaarkomt, nog

kink in de communicatiekabel zit. Hier

Als je vanaf nu dus wil kunnen masturberen

moet ontmoeten. Natuurlijk kan je er

kan het zo simpel zijn als een connectie

zoals Emma Watson, dan kan dat voor

meer dan één seksspeeltje krijgen. Zo

creëren en gewoon vertellen wat je

een luttele 29 euro. Klinkt veel voor een

vind je er voor de clitoris onder andere

leuk vindt, maar wat als dat niet werkt?

studentenbudget, maar misschien is dat

nog het heftige konijntje Lapin Coquin,

Gabrielle Anwar stelde ook die vraag aan

het wel waard om je stressniveau tijdens

en voor de G-spot zijn er duovibrators die

haar reeks experten. Leg de verantwoor-

de blok naar beneden te krijgen. Je krijgt

de nodige vingerbewegingen simuleren.

delijkheid niet volledig bij de ander en

er ook elf touchfilmpjes bij, waar je met je

Daarvan vielen niet alleen monden open,

neem het heft in eigen handen. Verwacht

eigen vingerwerk op een touchscreen kan

maar trokken ook de wenkbrauwen

niet zomaar dat hij exact weet wat te

testen of je vaardigheden de gemiddelde

omhoog.

doen, maar steek tijdens de seks ook eens

vrouw in extase kan brengen. Omdat

een handje - of vingertje - toe. En wat je

het gebaseerd is op een breed gedragen

ook doet, fake het niet, want dat kan de

onderzoek, ontdek je er ook niet eerder

situatie gewoon erger maken.

gecatalogeerde manieren om je clitoris te
stimuleren.
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‘SUBURBICON’ van George Clooney (vanaf 6 dec.)

OMDAT

ONZE
PASSIE IS

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden
Digitale cinema in een uniek kader
En een vree wijs café met ‘coole’ drank en muziek

FOTO

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45
wetenschap

info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op

en
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Cultuuragenda
DOOR JOLINE VERMEULEN

MISSY SIPPY’S NEW YEARS EVE PARTY

NYE S

PECIA

L

OUDEJAAR IN CHARLATAN

31/12, MISSY SIPPY

31/12, CHARLATAN

De overgang van oud naar nieuw bezorgt je zoals elk jaar

Op welke muziek je 2018 ook in wil schuren, je kans om die

gemengde gevoelens; je voelt je verscheurd tussen melancholie

te vinden is het grootst in de Charlatan, waar DJ-legendes

en opwinding. Gelukkig voor jou vormt net de combinatie

als Davidov het perfecte vervolg geven aan de tien seconden

van die twee uitersten de regel in bluescafé Missy Sippy. DJ

die je zonet hebt afgeteld bij het vuurwerk aan Portus Ganda.

Nasty Bartender laat je met zijn mix van de zwoelste blues,

Verwacht je aan eclectische stijlen die zich vertalen in een

wildste exotica en rock-’n-roll tot het ochtendgloren op de

parcours van onder meer old school hip hop, R&B, electro en

tafels dansen. Oh baby, it’s gonna be hot!

disco dub. Die sneeuwvlokken schud je zo van je lijf.

¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤

POPLIFE

NEW YEAR’S EVE BY HOLY FOOD MARKET
31/12, VOORUIT

31/12, HOLY FOOD MARKET

Een popparadijs vol pumping house tunes, klassieke R&B

Vanavond ben je er niet om verse Libanese falafel of een

en sexy pop music; daar lijkt Vooruit voor de feestelijke

zelfgemaakte Magnum binnen te spelen. Je bent ditmaal

gelegenheid in omgetoverd te zijn. Ga schaamteloos los op

met een geheel andere intentie gekomen, en wel om het

zowel de nieuwste alsook die hitjes die in 2017 al gedateerd

nieuwe jaar al feestend in te zetten. Vanaf 23u verandert de

waren. Probeer niettemin om je hoofd erbij te houden, want

oude Baudelokapel, vandaag beter bekend als de Holy Food

de "special treats", "gratis bubbels" en "overweldigende live

Market, in de H-Club. De unieke locatie op zich biedt je al

countdown" die je zijn beloofd, wil je uiteraard niet missen.

voldoende garantie op een memorabel afscheid van 2017.

¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤
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Star Wars The Last Jedi

to boldly go
where no man
has gone before

DOOR HENDRIK TAELMAN, ELENA DE BACQUER, PIETERJAN SCHEPENS

De laatste film in de Star Wars-saga laat

gedurende de hele film zeer hoog. De

Een sciencefictionfilm moet echter niet

eindelijk het vaste stramien los dat 'The

lange speelduur stoort trouwens echt

proberen om de politieke toer op te

Force Awakens' gekluisterd hield, en

niet.

gaan. Het is al moeilijk om een genuan-

dat is goed. Deze keer worden spanning

Het visuele aspect is altijd al een belang-

ceerd standpunt in te nemen in een

en serieuze elementen afgewisseld met

rijke component geweest in de Star

medium dat daar specifiek toe dient, het is

humor - iets wat in de gehele Star

Wars-films. Van de stop-motionbewe-

onmogelijk in een film als 'The Last Jedi'.

Wars-franchise te weinig aan bod komt.

gingen van de AT-AT tot de indruk-

Iets waar de rest van film in uitblinkt,

Het Star Wars-universum is zodanig

wekkende

de

de nuance, is helemaal zoek tijdens een

robuust dat men kan experimenteren,

ruimteactiescenes levensecht laten kijken:

onnodig tussenstuk op een casinoplaneet.

wat ook frequent gebeurt, en waarbij de

Star Wars blijft op dit vlak de primus inter

Het voelt gemaakt en draagt niet echt bij

makers de nodige zelfspot niet schuwen.

pares.

tot het verhaal. Het vervalt in een Harry

De underdog vindt eindelijk zijn plaats

Bovendien zijn de meeste personages

Potterachtige preek over waarom we

in de film: het is niet langer een verhaal
van ultieme goederikken tegen bombastische slechteriken. Het durft de nuance
opzoeken, en dat is zeer verfrissend.

computeranimaties

die

“
De eendimensionale, naïeve

niet allemaal vriendjes kunnen zijn. De
gratuite kritiek op het militair-industriële
complex helpt daarbij ook zeker niet.
Disney lijkt bijgevolg de juiste keuze

Het personage van Luke Skywalker is

boerenjongen die met zijn

hier een uitstekend voorbeeld van. Hij is

lichtzwaard de dag ging

Wars-films aan verschillende regisseurs

redden, is ver te zoeken

nieuwe stem te ontwikkelen, die eerst

niet langer de redder van het universum,
maar een oude man. Hij twijfelt, maakt
fouten en grappen en heeft een grijze

hebben gemaakt om de nieuwe Star
toe te vertrouwen. Het laat toe om een
aanwezig was in 'Rogue One', en volledig

kijk op de wereld. De eendimensi-

uit de vorige film beter uitgewerkt.

de overhand heeft genomen in 'The Last

onale, naïeve boerenjongen die met zijn

Jammer is wel dat er daartegenover bijna

Jedi'. We kunnen enkel hopen dat Disney

lichtzwaard de dag ging redden, is ver te

geen nieuwe karakters geïntroduceerd

na dit succes niet vervalt in conserva-

zoeken.

worden; zij die de cast vervoegen zijn

tisme, en het blijft aandurven om nieuwe

De verhaallijn is vanaf de eerste minuut

generiek en vergeetbaar. De uitzondering

regisseurs aan te trekken, hoe geslaagd

spannend en, met een kleine vertraging

op de regel vormt hierbij het dubieuze

deze 'The Last Jedi' van Rian Johnson

rond het midden, blijft het tempo

personage van Benicio Del Toro.

ook mag zijn.

cultuur
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Artsy fartsy bliksemafleiders
OPENBARE KUNST OP DE KORENMARKT: HIER VINDT U HET PRIJSKAARTJE NIÉT
DOOR ELENA DE BACQUER
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

Stad Gent beroept zich er graag op een groot cultureel aanbod te voorzien, zowel in haar vele musea als in de
openbare ruimte. Dat aanbod verschijnt trouwens aan een behoorlijk tempo, en u vraagt zich waarschijnlijk af
hoeveel dat mopje kost.

Als u Gent ooit bij dag- of stadslicht

aanwerving en de verantwoording ervan

een touchy subject is voor Stad Gent,

doorkruist hebt, bent u ze zonder twijfel

hadden we wel enkele vragen. Helaas

want haar ambtenaren werken al bijna

al tegen het lijf gelopen: de twee statige

konden we bij het kabinet van cultuur na

tien jaar aan de voorbereiding van

palen die als bakens de torens op de

verschillende keren bellen niemand voor

het dossier. Afgezien van het ereloon

Korenmarkt weerspiegelen, het schilderij

een paar minuten te pakken krijgen om ons

voor kunstenaars, de productie van de

‘de Maagd’ dat Borremans schonk om

enkele antwoorden te bieden. Wel kregen

enorme werken, het studiewerk dat aan

aldaar op de klokkenstoel te hangen, of

we uiteindelijk de opmerking om ons als

de plaatsing voorafging, het vervoer

de innigheid van ‘de Passanten’ op uw

journalisten beter in te lichten: de veroor-

en de plaatsing zelf, behoren ook deze

dagelijkse tripje naar de Krook. Als u ooit

zaakte schade aan de kersverse werken is

personeelsuren tot het kostenplaatje. Er

het nieuws leest, heeft u ook al gehoord

geen ordinaire roest, maar vliegroest. Die

is dan ook veel discussie gevoerd in de

dat wel erg overijverig poetspersoneel 'de

komt er wanneer voorbijrijdende trams

gemeenteraad rond het oplopende bedrag,

Maagd' verkeerdelijk van haar kunstige

afremmen. Hoe de ontsiering van een

waar oorspronkelijk 300.000 euro voor

bezoedeling hebben ontdaan en dat roest

werk van een half miljoen dan minder

vrijgemaakt was.

reeds postgevat heeft op de ‘Broche’ op de

verwonderlijk zou zijn, begrijpen we zelf

Korenmarkt, een werk dat nochtans van

nog steeds niet helemaal.

de hand ging voor een half miljoen euro.

Misschien is het niet vreemd dat dit

STONEHENGE-GEWIJS
Wat ons dan nog rest, is enkele van deze

ROEST VLIEGT

kunstwerken zelf belichten. De twee
verticale structuren – één naast de Hema

Graag waren we meer te weten gekomen

en de andere naast de Sint-Niklaaskerk -

over de prijsklasse van de 'Broche' en 'HD

komen op de plaats waar voorheen twee

400' - zoals de twee werken zijn gedoopt -

zitsokkels stonden. Als u dit al onpraktisch

en andere openbare werken. Ook over de
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vindt, weet dan dat de hele Korenmarkt

alles nog steeds heerst. De reflectie van

hebben. Michaël Borremans schonk een

een hele nacht is afgezet voor de plaatsing

het licht op het werk vormt een boeiend

aantal jaar terug ‘De Maagd’ aan de

van de twee gevaartes. Deze werd eigenlijk

spel van licht en schaduw op de markt

stad. Dat een stadswerker verfstrepen -

al een decennium geleden opgetekend

en breekt het stadsbeeld als het ware in

die wel degelijk deel uitmaakten van het

voor de hernieuwing van het plein zeven

twee. Een hele boterham, inderdaad, voor

werk - verwijderde in de veronderstelling

jaar

geleden.

wat onder andere honend als een 'artsy

dat het om vogelstront ging, is nu niet

modern

farty bliksemafleider' onthaald werd. Op

meer dan een voetnoot in het verhaal.

antwoord moeten bieden op de klassieke

Stonehengeachtige wijze vallen elk jaar

Zeker omdat er mooie openbare kunst

torenrij die het plein siert. Enerzijds is er

op 1 mei precies om 16u de schaduw en

van zijn hand blijft verschijnen. Zo werd

dus de 'Broche', de gouden ketting rond

de reflectie van de balk perfect in elkaars

een tijd na de opening van de Krook ‘de

het Sarmacomplex, een werk waarin de

verlengde. De stad meent dat de werken

Passanten’ onthuld: vier immense beelden

schakels van de ketting de vorm van de

een mooi evenwicht weerspiegelen tussen

van meer dan drie meter hoog, die de

raamprofielen van de vele historische

de historisch en actuele waarde van Gent.

kunstenaar met de hand beschilderde in

kunstwerken

De twee
zouden

hedendaagse
een

gebouwen op de Korenmarkt weerspiegelen. Anderzijds is er de reflecterende

zijn kenmerkende stijl. Het staat symbool

EN PASSANT

voor de kennis en cultuur die wordt

balk met de naam 'HD 400' (die verwijst

uitgewisseld in de stadsbibliotheek. Zo

naar het H-profiel van de constructie),

Toch hoeft niet alle openbare kunst in

dat dan weer geïnspireerd is op de staalin-

Gent een prijskaartje van die proporties te

kan het dus ook.

dustrie. Hiermee brengt de artieste een
eerbetoon aan de moderne architectuur
die nu ook langzaamaan de stad binnensluipt, en biedt ze tegengewicht aan de
klassieke architectuur die er ondanks

RECLAME

cultuur
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W
Verscholen in een mengelmoes van stad en mens, zijn ze met veel: de gemeenschappen in Gent. Zonder verstarde begripsdefinities of hoogdravende identiteitsvragen wagen we hier een poging om hun een gezicht te geven.
DOOR LOÏS SAVAT

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw reïncarWillem Vandesande is de oprichter van de (inmiddels legenda-

natie onder handen nemen?

rische) All Eyes On Hip Hop-feestjes. Wat ooit begon in zijn
hometown Hoogstraten, vult nu de mooiste zalen in Gent en

Zo hard ben ik daar niet mee bezig, maar Dali zijn kunst vind

daarbuiten.

ik wel leuk.

Op of in welk Gents gebouw zou men u een ballade mogen
brengen?

Welke taal of welk dialect doet stiekem uw (al dan niet
geschoren) snorharen trillen van opwinding?

In de Ledeganck. Toen ik biologie studeerde, had ik daar les. Dat

Ik moet eerlijk zeggen dat ik meer op wiskunde en wetenschappen

is het gebouw dat ik het beste ken en waar ik veel gezweet heb.

gericht ben. Ik ben nooit echt goed geweest in talen, maar

Welk lied mag absoluut niet door de boxen schallen tijdens
uw begrafenis?
(denkt na) Iets van K3 of zo?

U bent (terug) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur bekeert
u/uw vroegere zelf zich?

Zweeds vind ik wel mooi klinken.

Kim Jong-un en Trump zitten rond een tafel: welk boek deelt
u uit / welke muziek legt u op / naar welke tentoonstelling
sleurt u ze mee om de twee onrustige zielen met elkaar te
verzoenen?
De vraag is of ik die twee wel wil verzoenen ... Ik ga sowieso voor

Underground hip hop. Dat zat vroeger nog niet zo goed; ik ben

muziek: 'Antiphon' van Alfa Mist. Da's een jazzplaat die ik dit

nog fan geweest van 2 Fabiola.

jaar heb ontdekt, en in november stond hij nog in de Vooruit.

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf doet
uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen uitslaan?

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat
wordt schromelijk onderbelicht?

Wat is een foute schijf, natuurlijk? Op 'Suavemente' van Elvis

Devin The Dude. Dat is een artiest die begin jaren 2000 veel

Crespo durf ik al eens losgaan, hoewel het niet echt tot mijn

heeft samengewerkt met Dr. Dre en nu nog altijd muziek

muzikale DNA behoort.

maakt. Begin december stond hij nog in AB Club voor maar

Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel
zien zitten?
Ik ben hetero, dus dat zou dan een vrouw moeten zijn ... Amy

120 mensen, wat niet superveel is. Ik vind dat hij goede muziek
maakt, al gaat het over wiet en vrouwen.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?

Winehouse. Ze is sowieso veel te vroeg gestorven, en maakte

"Work hard, play hard". Heel simpel, maar daar komt het uitein-

echt goede muziek.

delijk wel op neer bij mij. Als je hard gewerkt hebt, moet je ook
genoeg tijd nemen om er even uit te zijn.
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Gloednieuwe concertorganisator
Kontzert. strijkt neer in Charlatan
DOOR TOM ANTONISSEN

Gent is sinds kort een concertorganisator rijker. Onder de naam Kontzert. halen Thibault Vanderdonckt en
Simon Lamont vooral onderbelicht muzikaal talent naar de Charlatan. Hun formule lijkt alvast aan te slaan.
“Zelfs mijn ouders hebben zoiets van: dude, kálm.”

We ontmoeten de twee initiatiefnemers

seren in de Charlatan. Het idee speelde al

is geworden, heeft verschillende redenen.

in de Vooruit, waar ze de finale van

langer, maar leek er nooit echt van te

“Er was een gaatje op te vullen, of dat

Oost.Best! (een muziekwedstrijd voor

komen - tot zo'n anderhalve maand

vonden we toch zelf”, vertelt Thibault.

Oost-Vlaamse

geleden. “Ik denk dat er nood was aan

“We dachten: wat is dat daar met die

bands,

red.)

bijwonen.

Precies hier hebben ze elkaar vijf jaar
geleden leren kennen. “We waren allebei

“

programmatie de laatste tijd? ’t Is enkel

op een heel andere manier bezig met

Een showcase festival

komt er niet veel in huis. We hebben

moeten dat een keer samenbrengen. Dus

organiseren op de

met onze laptop naar Gerald (Claes, de

is dat Kontzert. geworden.” Het hoeft

Vlasmarkt is zeker iets wat

muziek en dachten na al die tijd: we

niet altijd moeilijk te zijn.

nog op onze wishlist staat

FEESTKOT

boenke boenke-muziek, en van concerten
samen een concreet plan opgesteld en zijn
uitbater van de Charlatan, red.) gestapt, in
de hoop dat het op iets zou uitdraaien. Hij
zei dat het goed was en gaf ons meteen
een openingsdatum.”

iets nieuws in Gent, gewoon echt voor

Als vaste klanten met een verleden in de

Kontzert. is van plan om drie à vier

de muziekliefhebbers”, vertelt Simon. Dat

Gentse muziekscene, hadden ze beiden de

keer per maand optredens te organi-

de Charlatan uiteindelijk hun uitvalsbasis

nodige connecties. Simon: “We kenden

© GUILLAUME DECOCK

cultuur
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© ALESANDER POPULIER

de mensen in de Charlatan inderdaad

niks is wat we absoluut niet zullen horen?

de organisatoren, wordt het alleszins een

al, maar door daar te zitten, hebben we

“Heel commerciële kak. Dat gaan we niet

mooi voorjaar. Tussen Lohaus en Mahler

meteen ook een waarde en een naam.

doen.”

(die beide al geboekt waren) staan bijvoor-

Wanneer je als band kunt zeggen dat je
al in de Charlatan hebt gestaan, telt dat in

beeld Four Tet, LCD Soundsystem

DEPRESSIEF AS FUCK

België.” Thibault vult aan: “Afsnis is aan

en Charlotte Gainsbourg te pronken.
Thibault: “Het grappige is dat we die

het boomen, Trefpunt is aan het boomen,

Dat ze zelf allebei jarenlang muziek

afspeellijst al gemaakt hadden voordat we

maar met de Charlatan moest er nog eens

hebben gespeeld (Simon o.a. bij het

iets geprogrammeerd hadden.

iets gebeuren. Als er nu niks kwam, zou de

Gentse RHEA), heeft zo zijn voordelen.

Als we nu kijken naar wat er al vastligt,

Charlatan binnen twee jaar gewoon een

“We weten hoe het is om ergens toe te

komt er wel veel van in terug.” Gevraagd

feestkot zijn.”

komen en goed ontvangen te worden:

naar wie in hun ideale scenario in de

het eten, de soundcheck, enzovoort. Dat

toekomst nog de Charlatan mag vullen,

we die bagage kunnen omzetten langs

zijn ze het snel eens: “Mac DeMarco. En

de andere kant, is vree handig”, vindt

dan Vitas! Al van gehoord? Een Russische

En er kwam iets. Het eerste optreden

Thibault. Simon werkt ook bij Gentle-

operazanger die waanzinnig populair is.

dat het duo organiseerde, stond op naam

management, dat het management van

Geniaal. Leeft nog steeds.” Thibault: “Die

van het Antwerpse Lohaus. Een week

verschillende artiesten op zich neemt.

heeft ooit een nummer dat ‘7th Element’

later mocht Lee Anderson een iets ouder

“Het is allebei superleuk. Enerzijds moet

heet geschreven: wauw. Onwaarschijnlijk

publiek aantrekken. Met onder andere

ik degene zijn die bij de organisatoren aan

fout, maar zo catchy.”

dirk. en Jacobin op de planning, lijkt

de mouw trekt, anderzijds moet ik ook de

Kontzert. voornamelijk het hippere jonge

kerel zijn die tegen de managers zegt dat

volk aan te spreken met bands die morgen

ze wat rustig aan moeten doen.” (lacht)

kunnen doorbreken, maar nu nog onder

Aan de lopende band met muziek bezig

Al is het naar alle waarschijnlijkheid nog

de radar blijven.

zijn (“Zat jij onlangs niet twaalf dagen

even wachten op excentrieke weirdo’s

COMMERCIËLE KAK

“We

volgen

puur

ons

SHOWCASE FESTIVAL

buikgevoel”,

na elkaar in de AB?”) kan overigens wel

uit verre oorden, de plannen voor 2018

verklaart Simon. “Nu is dat nog lastig om

eens fatale gevolgen hebben op andere

ogen alleszins niet mis. “Het organiseren

te zeggen, maar ik denk dat je binnen

vlakken. “Mijn ex heeft mij gedumpt

van een showcase-festival samen met alle

een jaar zal kunnen merken dat Kontzert.

omdat ik te veel met muziek bezig was”,

andere cafés op de Vlasmarkt is zeker iets

toch een bepaalde identiteit heeft. Dat

zegt Thibault. Simon had exact hetzelfde

wat op onze wishlist staat”, zegt Simon.

we elke keer diezelfde vibe gaan hebben,

voor. Of dat het waard was? Hevig geknik

“Gent is zo een muzikale stad. Ik vind dat

is voor mij het belangrijkste.” Bepaalde

aan beide kanten. “Ja jong, fuck it. Neem

dat er moet zijn.” Maar eerst zien wat het

genres komen daarbij niet per se meer aan

mijn muziek af en ik ben depressief as

voorjaar brengt. “We zitten al tamelijk vol

bod dan andere. Simon: “Ik denk dat we

fuck”, vervolgt Thibault. “Zelfs mijn

tot in april. Er staat nog veel ontdekking

gewoon ons eigen ding willen doen. We

ouders hebben zoiets van: dude, kálm!”

op het programma, maar ik denk dat we

hebben allebei wel een visie op muziek
en willen ons niet spiegelen aan de rest.”

nu eens gaan zoeken naar een klepper,

RUSSISCHE OPERAZANGERS

Thibault beaamt dat. “Als we volgende

iemand Mac DeMarco?

week Bazart willen boeken, dan boeken

Naast het opkomende geweld dat tot nu

we Bazart. Willen we kleinkunst een

toe de kalender vult, is het momenteel nog

plek geven, is dat het plan. Mochten we

gissen naar de grote namen die worden

opeens een dik technofeest willen geven,

beloofd. Als we onze verwachtingen

doen we dat ook gewoon.” Of er dan echt

mogen baseren op de Spotify-playlist van
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Recensies
COMEDY //

ER WORDT NAAR U GELUISTERD

DOOR ELENA DE BACQUER

Wim Helsen toont u in zijn nieuwe

als geweldige acteur, van onnodige en

zijn stuk komaf te maken met het cliché

zaalshow the fun in funeral. We komen

ongepaste vertalingen naar het Engels

van de verhevenheid van een teraarde-

terecht in de wereld van een funerair

(“if you don’t understand, it’s normal.”)

bestelling door alles op te stapelen dat

medewerker die buiten zijn eigen wil de

tot terloopse vermeldingen dat zijn

echt niet door de beugel kan, en toont

rampzaligste begrafenis

hij ons ook onze eigen

ooit verzorgt. Of hij het

kleine

nu heeft over zijn bazin

wanneer hij belachelijk

die een been verloren

danst op Louis Prima‘s

heeft, of hij de naam

‘Buona Sera', doorbreekt

van de overledene noch

hij

diens familie juist wenst

stijfheid

uit te spreken: van deze

luisterden

heerlijke verteller horen

naar elke mislukte, maar

we niets liever dan dat

met de beste intenties

zijn

voorgelezen

professionalisme

kantjes.

zijn

Zelfs

deemoedige
niet.

Wij

aandachtig

grafrede,

ver zoek is. Naadloos

en toen we ademloos ‘ja’

rijgt hij het komische

fluisterden toen Helsen

aan het ongemakkelijke, het absurde aan

bazin wel eens een begrafenis begeleidt

ons vroeg of wij de eenzaamheid kenden

het sublieme. Helsen toont zich bij elke

zonder ondergoed aan. Zijn gekte is

die soms deugd doet, wisten we: er wordt

uit de hand gelopen anekdote ook weer

aanstekelijk. Toch laat hij het niet na in

ook naar u geluisterd.

TENTOONSTELLING //

ANGST IN MUSEUM DR. GUISLAIN
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

In Museum dr. Guislain loopt sinds 11

trachten je de getitelde emotie te bezorgen.

ligt, krijg je het mogelijk wel benauwd

november de tentoonstelling ‘Angst’. Naar

Hiervoor

wordt

door de gênant dichte close-ups van

eigen zeggen wil men de toeschouwer de

gebruikt,

waarvoor

nodige

de geportretteerde gezichten. Kortom,

vele gezichten van deze emotie laten zien.

geduld moet opbrengen. De geprojec-

'Angst’ is verrassend, maar niet op een

Je wordt gelokt naar het noorden van

teerde fragmenten zijn van gevarieerde

overweldigende manier.

Gent met allerlei vragen over hoe angst

stromingen, maar hebben een zeer traag

het huidige maatschappelijke klimaat

tempo. Je zou er al angst voor krijgen

beheerst en hoe we met die angst om

daar een eeuwigheid te

moeten gaan. De tentoonstelling bestaat

moeten

uit twee luiken. Enerzijds word je op

Een

een historische wandeling gestuurd met

vormt ‘Emoties gaan naar

de verwachte potloodtekeningen van

het werk’, een tentoon-

gezichten en onderwerpen die doorheen

stelling van het werk van

de geschiedenis bronnen van angsten

Zoe Beloff, die emoties

gevormd hebben: zwarte piet, de duivel,

belicht in een wereld die

genitale aandoeningen. Anderzijds, en

meer en meer door techno-

ook aan de andere zijde van het museum,

logie

worden je beklemmende 20e-eeuwse

Hoewel

en hedendaagse werken getoond die

niet op angst als emotie

cultuur

vooral
je

blijven

zitten.

aanvulling

hierop

overheerst
de

videokunst
het

wordt.

focus

hier
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De Liegende

. Reporter
DOOR PIETERJAN SCHEPENS

Perverse gedachten van de assistent
over jou
De assistent heeft vuile gedachten over jou.

resultaten te bespreken, is een onschuldig

Zijn enige hoop is dat je op oudejaars-

Ook over die blonde van drie rijen achter

grapje dat hij deelt met zijn collega’s. In

avond in kort kleedje zal poseren voor een

je, maar vooral over jou. Je glanzende, frisse

tegenstelling tot een van die collega’s heeft

foto die twee dagen later op Facebook zal

lokken zijn hem opgevallen. Je manier van

hij je adres nog niet opgezocht op Oasis.

verschijnen. Maar dat lichtpuntje - je zou

kleden ook, en de goede fatsoen verbiedt mij

Dat zou stalking zijn, en het is net je frisse

beter studeren - verscheurt hem ook een

om je te zeggen hoezeer de suggestie

beetje: hij zou je graag binnen twee

gewekt door die kleren hem beroert.

jaar terugzien, als je dat vak opneemt

Maar er is een reden waarom hij niet

waarvan hij de helft van de lessen

opstond toen je hem een vraag kwam

geeft.

stellen, en zijn ogen er zo lang over

Binnen een maand zal hij toezicht

deden om de jouwe te vinden.

houden tijdens jouw examen. Hij

Geloof maar niet dat hij je naam

hoopt dat je vooraan zal zitten, aan de

niet kent, ook al sprak hij je aan als

rechterkant. Je profiel is immers het

“het meisje met de blauwe trui” toen

mooist aan de rechterzijde. Wil je dat

je je hand in de lucht stak. De foto

voor hem doen? Als hij moe gezeten

op je studentenkaart staat op Oasis,

is, zal hij wat rondwandelen om dan

en hij vond het best schattig om te

nonchalant tegen de muur te leunen,

ontdekken hoe je er op je dertiende

vlak bij jou. Is hij moe gestaan, dan

uitzag. Schaam je maar niet, nu zie

zal hij terugkeren naar zijn zitplaats,

je er veel beter uit, dat weet hij ook.

waar hij met zijn collega de jongere

En als hij er even aan herinnerd moet

generatie zal bespreken en heel

worden omdat je een weekje niet

subtiel zal beschrijven waar je zit.

naar de les bent gekomen, dan is er

Niet onmiddellijk kijken!

je Facebook-profiel waar je zo mooi lacht

onschuld die hem zo aanstaat. Je bent nog

Wanneer je je examen afgeeft, zal hij je

op die bikinifoto van twee jaar geleden (vijf

onbedorven, naïef misschien. Leergierig op

naam vragen. Geef hem die, ook al weet je

keer scrollen naar beneden).

zo veel manieren.

beter. Je telefoonnummer vindt hij wel op

Maar de assistent is een man van stijl. Hij is

Het spijt hem dat hij je nu een maand niet

Oasis. Maar dat is voor als je afgestudeerd

heel geïnteresseerd in je studievoortgang. Je

zal zien. Hoe mooi zou het zijn om je al

bent. Beloofd.

paper verbeterde hij met speciale aandacht.

studerend te observeren, volledig geconcen-

Dat hij je op zijn bureau zou vragen om je

treerd op de cursus die hij heeft geschreven.
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De

avonturen

van

Rikkie

en

Miekske

Miekske
Dat ziet er een interessant stuk
groen uit. Harde stam, breed
gebladerte. Die boom heeft verdorie meer charisma dan Rikkie. A girl can dream. Volle
kracht vooruit, eens ziet of dat
vonken
geeft tussen ons.

VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

Zucht. Dat was teleurstellend.
Het enige wat deze strip nog
flauwer kan maken is een stuk
fruit dat een metafysisch statement over mijn leven maakt.

De Liegende Stagiair
Anti-Zwa terroriseert kinderen

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

6 december 2017. Kinderen over het

probeert met de groep te onderhandelen

geschokt: “Hoe bedoel je, ‘racistisch’? Wat

hele land staan vliegensvlug op om te zien

over losgeld, maar uit betrouwbare bronnen

is er nu racistisch aan een schoorsteen-

wat de Goede Sint in hun schoentje heeft

hebben we vernomen dat ze oproepen tot

veger? Iedereen weet toch dat je van roet

gestopt. In enkele scholen in Gent worden

pikzwart wordt, en rode lippen en kroeshaar

er echter geen cadeautjes gevonden.

krijgt. Vandaar moeten ze toch ook

Net nu we dachten dat we de Zwarte

die 17e-eeuwse slavenkostuumpjes dragen;

Pietendiscussie

hadden

anders zouden hun lichamen geheel zwart

gelaten, hebben enkele studenten het heft in

achter

ons

worden! Sommige mensen gaan het racisme

eigen handen genomen. Een activistische

echt overal zoeken. Eerst mochten we geen

groep, die zichzelf Anti-Zwa noemt, heeft

‘neger’ meer zeggen, nu ook al geen ‘Zwarte

de taak op zich genomen om de meest

Piet’ meer? Belachelijk! De liberale studen-

onschuldige racistische traditie uit de wereld

tencultuur onderneemt duidelijk weer een

te bannen. Met geweld, als het moet.

aanval op onze Vlaamse normen en waarden

Op een filmpje dat ze via hun YouTube-

van tolerantie en empathie, maar wij staan

kanaal verspreid hebben, is te zien hoe de

een ware Zwarte Pietenban. Kennelijk

sterk in deze tijden van wanhoop.”

activisten tientallen Zwarte Pieten gegijzeld

vinden ze de knecht van Sinterklaas te

Hopelijk kunnen onze sjampetters de gijzel-

hebben. Al vlug werd de link met de cadeau-

racistisch.

situatie snel tot een goed einde brengen en

tjesloze kinderen in Gent gelegd. De politie

De

satire

Vlaamse

Gemeenschap

reageert

krijgen de stoute studentjes gauw de roe.
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De Gentse Studentenrrrd
toont je de wee nrrr je
iderle studieplek.

Overpoort

