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Kort
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

De lente is in zicht. De dagen worden langer, en

13/03) van ontwaking uit de winterslaap kan ook op

langzaam maar zeker gaan de temperaturen omhoog.

een heel andere manier op het dierenrijk lijken. Haar

Wie zich niet in het verstedelijkte gebied in en rond

lippen roden, haar heupen wiegen, zich in zwierige

Gent bevindt, zou de natuur kunnen zien ontwaken

kleedjes kleden, ze doet het allemaal voor De Jacht.

op de Lentefuif (Vlaamse Technische Kring, 21/03)

Op de Eroticantus (HILOK, 14/03) verleidt ze

van batsende vogels en muilende konijnen. Niet geheel

een niets vermoedende wiskundige. De avond van

ongelijkaardig schudt de studente de wintervacht van

Filologica’s Galabal (Filologica, 16/03) drukt ze een

haar benen om een partner te veroveren op de Martini

rechtenstudent passioneel tegen zich aan. Tijdens het

Party (Vlaamse Economische Kring, 14/03). “You’re

Galabal van de Economie (Vlaamse Economische

the one that I want” (Heropeningsfuif Vlaamse

Kring, 16/03) verovert ze een bestuurskundige om

Psychologische en Pedagogische Kring, 14/03), zegt

hem vervolgens naar haar kot mee te nemen. Lush

ze tegen een knappe medestudent. In het beste geval

(Verkeerd geparkeerd, 16/03) creëert de gelegenheid

betekent dit dat de vonk overslaat. Ze heeft het gevoel

om de zachte lippen van een psycholoog in haar nek

dat ze sterren ziet, niet zoals op de Lezing over exopla-

te voelen. De Jacht is snel en efficiënt. Het draait

neten en TRAPPIST-1 (Vereniging voor Natuur-

om rauwe, fysieke aantrekking, het houdt geen

kunde, 15/03), maar alsof ze zweeft. Haar hart is licht.

rekening met gevoelens. Gevoelens hebben hier

Ze lijkt te Schaatsen (WiNA, 15/03) door het leven. Ze

geen plaats. Ook niet wanneer dat ene meisje de aula

leert hem beter kennen, stelt hem voor aan vrienden op

binnenwandelt en het plots voelt alsof de wolken

de Dagdisco (Vlaamse Biomedische Kring, 17/03)

opzijschuiven om eindelijk de zon te laten schijnen.

en test zijn kennis op de Schamperquiz (Schamper,

Als je hart een sprongetje maakt omdat ze naast je

14/03). Dit Toneel (Vlaamse Rechtsgenootschap,

komt zitten. Fuck, ik ben verliefd.

Just ~UGent~ things: de Japanse tuin
DOOR TIMME CRAEYE

Sinds vorig academiejaar is de binnentuin van
de Blandijn in een spectaculaire (?) Japanse tuin
omgetoverd. Studenten kunnen de plaats dan misschien
niet meer gebruiken om 's zomers in het gras te zitten,
kijken naar dit oosterse schouwspel vanuit de wandelgangen kunnen ze wel. Elke steen werd rechtstreeks
geïmporteerd vanuit Japan als deel van een cadeau dat
zusterstad Kanazawa aan Gent wilde schenken. 2016 was
voor Gent 'Het Jaar van Japan', dus mochten de vriendschappelijke relaties tussen Kanazawa en Gent eens in
de bloemetjes gezet worden. De tuin kreeg de naam
'Rashno' en de compositie ervan stelt op symbolische
wijze Kanazawa voor.
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ON THE ORIGIN OF

De draak op het Belfort

DOOR KATRIEN VANDENBROECK

Bovenop het Gentse Belfort blinkt een gouden stip. Een draak is op de piek van de
toren gespietst. Maar waar vindt het beest nu precies zijn oorsprong?

Van

het

oorsprongsverhaal

de Sint-Donaatskerk geplaatst.

bestaan er twee versies.

Hierna stolen de Gentenaren
onder leiding van Filips van
Artevelde de draak. Sindsdien

SAVE BLANCA!

kijkt de draak uit over Gent.
In

een

19de-eeuwse

legende

klinkt het als volgt: Blanca, de

OF TWEEMAAL GESTOLEN?

koningsdochter van Constantinopel, werd onder Boudewijn

Voor een andere versie moeten

IX gevangengenomen door de

we terug naar de 16de eeuw. Toen

Bruggelingen.

een

schreef Marcus van Vaerne-

neerdaalde.

wijck, een Gentse patriciër, 'De

gigantische

Tot

draak

plots

Hij legde zich voor de bewakers

historie

neer en greep de prinses met zijn

hem was de draak afkomstig

van

klauwen, waarop de Brugge-

uit Constantinopel, maar werd

lingen het hazenpad kozen. De

het

koning die ten einde raad was,

IX geschonken aan het stadje

vroeg de dappere Gentenaren om

Biervliet in het huidige Zeeland,

hulp. Zij kwamen, bewapend met

als beloning voor de moed die

kracht en welwillendheid. Het

haar inwoners in de strijd tegen

duurde niet lang vooraleer ook

de

zij het moesten opnemen tegen

Dat was natuurlijk buiten de

de monsterlijke draak. Hoewel de

Bruggelingen gerekend, die op

koning hun de mooiste schatten

onbekende wijze de trofee wisten

beeldje

Turken

Belgis'.

door

hadden

Volgens

Boudewijn

getoond.

beloofde, keerden ze snel terug naar hun geliefde stad. Met

te bemachtigen. Tweehonderd jaar lang bleef de draak in Brugs

een heldhaftige actie kregen de Bruggelingen het beest uitein-

bezit, tot hij – vermoedelijk na de slag op het Beverhoutsveld in

delijk toch zelf op de knieën. Door een steek dwars door zijn

1382 – in Gentse handen terechtkwam. Waarom de Brugge-

borst stierf de draak ter plekke. De burgers keerden met fierheid

lingen of Gentenaars überhaupt aanspraak konden maken op

terug naar Brugge, met Blanca aan hun zijde. Ter ere van

het beest, is ons niet geheel duidelijk, maar na publicatie van dit

deze overwinning werd een gouden draak ontworpen en op

artikel valt een diplomatieke rel met Nederland niet langer uit
te sluiten.

onderwijs
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"De studenten zijn we kwijt"
FORENZEN AAN HET WOORD
DOOR JOLINE VERMEULEN, DAAN VAN CAUWENBERGE
FOTO’S DOOR JOLINE VERMEULEN

Waar ze ooit het liefst hun tijd en geld besteedden, zijn de Gentse studenten niet meer te bespeuren. Nochtans
palmt de gebeurtenis jaarlijks het centrum van de studentenbuurt in. Wat is er gebeurd met de halfvastenfoor
op het Sint-Pietersplein?
Als we Bart De Vriendt mogen geloven,

kreeg onder andere Keizer Karel, die

een rol in gespeeld. Foorkramers zijn hier

gaat aan de huidige situatie een lange

haar beschouwde als een broeihaard van

immers verzekerd van een standplaats die

geschiedenis vooraf. De gids die al elf jaar

Vlaamse braspartijen, het op zijn heupen.

over generaties en eigenaars heen gaat.

foorwandelingen

met

Pas in 1497, onder Filips de Schone,

In andere steden moeten forenzen vaak

plezier de evolutie van de foor in Gent

verkregen de forenzen een octrooi om

nog bieden op standplaatsen, wat al eens

uiteen. Als connaisseur van het kermis-

de foor opnieuw te mogen organiseren.

jaloezie tot gevolg heeft.

wezen stelt hij ons voor aan een aantal

Na een reeks herrijzenissen is de foor in

Dat het beroep in de genen zit, is

gegeten, waardoor de gebruikelijke markt

1851 neergedaald op de plek waar ze ook

natuurlijk de voornaamste reden waarom

rond die tijd steeds plaats maakte voor een

vandaag staat. De verhuis verliep nochtans

de foorkramers als groep zo stevig

overdekte foor. Het woord ‘foor’ wortelt

niet ongedwongen; ratten, muizen en

samenhangen. Zo baten de families Busch

in het Latijnse ‘forum’, wat letterlijk

ander ongedierte dat zich in het Vleeshuis

en Delforge al meer dan 100 jaar

vertaald ook niet meer dan ‘markt’

had genesteld, joegen de foorkramers

gebakkramen uit, en dat zullen ze blijven

betekent. En toch was ze er niet zomaar

richting Sint-Pietersplein.

doen.

begeleidt,

zet

sympathieke forenzen die ons hun verhaal
willen doen.

“
Je moet de mensen geven
wat ze willen, maar ze willen
voortdurend iets anders
FOOR OP WANDELING
De

halfvastenfoor

stond

niet

altijd

luidkeels te pronken op het Sint-Pietersplein. Ontstaan in de middeleeuwen,
vond ze initieel plaats rond het Vleeshuis
op de Groentenmarkt. Tijdens de vastenperiode mocht in geen geval vlees worden

één. Het volk kon er immers kopen wat
men in het dagelijkse leven niet vond:

Zoals elke gemeenschap, hebben ook

“HET ZIT IN DE FAMILLE"

juwelen, specerijen of speciale dranken.

de forenzen een eigen cultuur. Wat u
wellicht nog niet wist over hen, is dat ze

Om de meest uiteenlopende redenen

Meer dan 150 jaar later vormen de forenzen

zeer katholiek zijn. Pater Christiaan, die

werd de foor - van markt tot attrac-

nog steeds een gesloten, maar zeer hechte

de plechtige communie van hun kinderen

tiepark

gemeenschap. Daar heeft ook Gent als stad

op zich neemt, is dan ook een zeer

-

meermaals
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geliefd figuur. De jongste generatie krijgt

gids.

te trekken: ze deinen mee op de golven

overigens les aan de Watersportbaan,

Na die tijd van rariteiten en uitbuiting

van de technologische revolutie, worden

waar hun rijdende school momenteel

groeide de foor uit tot een plaats voor

geschilderd of krijgen een nieuwe façade.

geparkeerd staat.

innovatie op vlak van amusement. Het

Geen kleine investering, dus.

volk kon er portretten laten maken of naar

PAARDEN, FREAKS EN RUPSEN

de film gaan, en dat alles in art nouveau-

DE KERMIS VAN MORGEN

kramen. Dat de forenzen die bijna
De families en hun cultuur mogen dan wel

allemaal verbrand hebben toen ze niet

Er is echter meer veranderd aan de kermis

onveranderd gebleven zijn, het aanbod

meer ‘in’ waren, benadrukt hun zin voor

dan enkel wat modernisering. Natasha

op de foor is dat allerminst. Vroeger

vernieuwing. Zelfs hun eigen Tinder-

Semay, uitbaatster van een van de

waren boksringen de norm, droeg een

versie mocht niet ontbreken: de paarden-

lunaparken en laatste telg in een lange lijn

John Massis-figuur boten op zijn rug

molens van toen waren carrousels met

van forenzen, legt de nadruk op hoe snel

en waren freakshows ware trekpleisters.

houten paarden waarop meisjes zaten.

alles vandaag verandert. "Op een kermis

In het museum van rariteiten werden de

Wou je als jongen een lief opdoen,

moet je altijd mee zijn met de laatste trends,

toeschouwers foetussen op sterk water,

dan gooide je haar een bloemenguir-

zodat je iedereen mee hebt met je prijzen.

vrouwen met baarden of mannen met drie

lande toe in de hoop dat ze die zou

Dat is altijd zo geweest, maar die trends

benen en twee penissen voorgeschoteld.

vangen. Deed ze dat bewust niet, dan wist

volgen elkaar steeds sneller op. Tijdens

Een andere topper was de ‘act’ van Prinses

je dat je geen kans maakte.

het kermisseizoen moet ik voortdurend

Pauline, die 21 jaar oud, maar nooit meer

Vandaag zit de vork natuurlijk anders

op nieuwe hypes inpikken." Ook Jean

dan 61 cm groot werd. Op de hand van

in de steel. Geen cinema’s, musea of

Busch, die net zoals zijn voorouders

haar impresario, tevens haar schoonbroer,

fotografen meer, wel door ingenieurs

goedlachs een oliebollenkraam uitbaat,

reisde ze de wereld rond en bracht zo een

uitgedachte attracties. Eens het ontwerp

beaamt de nadruk op snelheid. "Op een

fortuin op voor haar familie. “Ze hebben

af is, maken de ingenieurs een model in

haar uitgemolken tot en met”, aldus onze

playmobil om de foorkramers een idee te

kermis moet je altijd à la minute kunnen

“

Binnen een paar jaar staan ze
hier met hun lief of kind

reageren. Je moet de mensen geven wat ze

geven van het ontwerp. Gaan zij daarmee
akkoord, dan wordt het model uitgewerkt
en ontspruit een nieuwe attractie met
een prijskaartje dat snel oploopt tot 2 à
3 miljoen euro. Daar komen dan nog
de opbouw- en innovatiekosten bij.
Ook moeten de attracties regelmatig
gerestyled worden om genoeg bezoekers

onderwijs
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willen, maar ze willen voortdurend iets

zeggen dat de forenzen tegen verandering

nooit naar de foor gekomen, waardoor

anders."

zijn? "Tuurlijk niet!" legt Jean ons

die gewoonte gewoon verdwenen is. Als

Dat de kermis steeds duurder wordt, is

uit. "Forenzen zijn altijd al pioniers

ik nu studenten tegenkom, proberen die

ook geen toeval. "De standplaatsen blijven

geweest op vlak van verandering, maar

meestal stoer te toen. Ze vertellen me dan

merkbaar

vertelt

de veranderingen mogen niet blind

dat ze te oud geworden zijn voor de

Natasha ons, "en als die plaatsen duurder

duurder

worden,"

gebeuren. Als je als beleidmaker geen

kermis, maar afgelopen zomer zaten ze in

worden, kunnen wij uiteraard niet anders

rekening houdt met de kermis die al 200

hun dorp nog in mijn kraam en binnen

dan onze prijzen ook hoger te leggen."

jaar een stuk is van je cultuur, dan vind ik

een paar jaar staan ze daar waarschijnlijk

Andere forenzen nemen dan weer een

dat dwaas."

weer met hun lief of kind."

gematigde houding in. "Misschien zijn
de prijzen een beetje hoger geworden,
maar dat moet je allemaal in zijn context
bekijken. Alles is duurder geworden, een
brood is ook niet even goedkoop als het

“

Ze hadden zelfs een
eigen Tinder-versie

vroeger was. De kermis is niet anders."
De grootste moeilijkheden zijn wellicht

Jean Busch denkt echter dat het verminderde aantal studenten op de foor
deel is van een groter probleem. "De
studenten van vandaag hebben meer keuze
dan de studenten van vroeger. Vroeger
kwam de kermis twee keer per jaar, en

LIEVER EEN BAK BIER

van politieke aard. Van het circulatieplan

dat was een hoogtepunt, maar nu is er zo
veel keuze dat de kermis nauwelijks nog

tot de herinrichting van dorpspleinen:

Hoe langer we op de kermis rondlopen,

opvalt." Misschien is de reden ook wel

op alle vlakken lijken politici blind te

hoe meer verschillende mensen we zien.

veel simpeler. "Ik denk dat de studenten

zijn voor de kermis. Zo vroeg Stad Gent

Eén groep lijkt echter opvallend afwezig.

van vandaag ook gewoon minder geld

enkele jaren geleden of de forenzen

"De studenten, die zijn we kwijt",

hebben. Ze verkiezen bijvoorbeeld een

geen biovoeding konden verkopen op

stellen de zussen De Pelsemaecker,

goedkope bak bier boven een avond op

de kermis. "Wie naar de foor komt, doet

eigenaars van het lunapark op het

café", besluit hij.

dat niet om een bioburger te eten, hè",

Kramersplein. "Vroeger kwamen ze altijd

grapt onze gids. "Die doet dat om een

naar de kermis, ze hielden ons open tijdens

vettige hamburger, een pak friet of eens

de week. Sinds we eens twee jaar naar de

oliebollen te eten. Dingen die je anders

Watersportbaan verhuisd zijn, is dat niet

niet te eten krijgt. Zo wordt het deel van

meer het geval. De nieuwe studenten van

de traditie, een stuk erfgoed." Wil dat dan

toen zijn door de verandering van locatie
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DOOR SANDER VAN DAMME

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.
UGENT WOMEN'S STRIKE
Laattijdige

studenten

knipperden

donderdag 8 maart even met de ogen

kwamen. Ondertussen zijn we alweer een

andere de onevenwichtige maaltijden

jaar verder en werd het hoog tijd voor een

de wereld uit te helpen. Via de Gentse

reminder.

Studentenraad kregen we al te horen dat
er onder meer gemikt wordt op meer

toen ze hun leslokaal eenzaam en verlaten

gevulde groenten, eenpansgerechten en

aantroffen. Klokslag 15u27 tilden immers

ovenschotels. Laat het u smaken!

vele

professoren

en

studenten

hun

zitvlakken uit de klapstoeltjes om zich

OP NAAR 50 PROCENT VEGGIE

te verenigen voor het rectoraat van de
UGent. Bij sommigen deed het vreemde

Er zit een nieuw vijfjarenplan in de lift bij

aanvangsuur

even

de Directie Studentenvoorzieningen. En

fronsen. Drie voor half vier is echter het

dat betekent dat ook uw dagelijkse kom

punt waarop de salarismeter bij vrouwen

troost onder de loep wordt genomen. Een

stopt met tikken. Bij mannen loopt

ideaal overgangsmoment, stelt de Gentse

een heuse Onderwijsraad beschikt. Voor

diezelfde meter echter nog vrolijk door.

Studentenraad, aangezien de UGent tegen

de minder obsessieve lezers: de UGent

De dood van de loonkloof kunnen we

2025 de helft van haar spijzen uit vegeta-

beschikt over een heuse Onderwijsraad!

dus, jammer genoeg, nog niet vieren.

rische maaltijden wil laten bestaan. Een

Dit is een adviserend orgaan dat onder

Daarom grepen enkele (post)doctorandi

aantal pijnpunten dringen zich echter

meer de kwaliteit van de opleidingen

de Internationale Vrouwendag aan om

op. Het huidige vegetarische menu richt

nauwlettend in de gaten houdt. Onlangs

de gelijknamige strike van vorig jaar te

zich alleen op het vervangen van vlees

werd op de Algemene Vergadering

herorganiseren. In die periode – toen de

en vis in de traditionele menu’s. Zo werd

van de Gentse Studentenraad beslist dat

strijd om het (vice-)rectorschap nog in alle

de klassieke loempia vervangen door de

Emma Moerman dit orgaan mocht

hevigheid woedde – betuigden de huidige

groenteloempia en ruimde de traditi-

vervoegen. Verder kregen we van de

leidsvrouw en -man hun steun aan de

onele hamburger voor de groenteburger.

de Facultaire studentenraden en DICT

UGent Women’s Strike 2017, waarbij ze

Helaas, met deze eenvoudige verwisseling

(Directie Informatie- en Communica-

zelf met vijf beleidsvoorstellen naar buiten

bekomt men zelden een evenwichtige

tietechnologie) te horen dat de overstap

vegetarische maaltijd, waardoor vegeta-

naar

riërs en veganisten vaak andere oorden

‘Office 365’-omgeving) relatief vlot lijkt

moeten opzoeken. Daarnaast blijkt de

te verlopen. Indien er geen complicaties

UGent'er minder verlekkerd te zijn op

optreden, zal men rond 15 mei – wanneer

een maaltijd zonder vlees of vis dan zijn

de faculteit Geneeskunde de overstap heeft

of haar evenknie aan de Universiteit van

gemaakt – het oude ‘Cyrus’ voorgoed

Antwerpen: 35 procent opteert daar voor

kunnen uitzwaaien. Daarnaast is ook

een hapje waar geen beesten in verwerkt

de eerste proefopstelling met NELO

zijn, tegenover 20 procent aan de UGent.

(Nieuwe Elektronische Leeromgeving)

Er is dus nog ruimte voor verbetering.

achter de rug: 48 studenten wierpen al een

Momenteel neemt de Afdeling Maaltijd-

eerste blik op de opvolger van Minerva.

de

wenkbrauwen

UW OPLEIDING ONDER DE LOEP
De obsessieve lezers van Schamper wisten

natuurlijk al lang dat de UGent over

het

nieuwe

e-mailsysteem

voorzieningen maatregelen om onder

onderwijs
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(de

Europa ha comiendo nuestro futuro
OVER EXTRACTIVISME IN ECUADOR
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Bij de organisatie CATAPA konden studenten de eerste week van maart enkele lezingen bijwonen over actuele
thema's in Latijns-Amerika. Eén daarvan was een lezing over de ecologische staat van Ecuador door Gloria
Chicaiza, die zo vriendelijk was extra uitleg te verschaffen.
Ecuador is een land waar de meesten van

was van Amerikaans economisch imperi-

bijvoorbeeld

ons waarschijnlijk niet veel aan denken.

alisme. Vandaar doen de politici die

economieën die er alles aan deden om

Een beetje wereldvreemdheid valt te

zich uitspreken tegen dit imperialisme

zo veel mogelijk winst uit hun kolonies

vergeven; Ecuador is maar een klein

het erg goed in verkiezingen. Toen die

te slaan (of te hakken in het geval van

landje, dat toch bijna tien keer groter is dan

zogenaamde linkse politici echter geen

België).

België. Hierdoor trappen we misschien

geld vonden voor hun 'progressieve'

"De grootste problemen zien we echter

soms in de val door te denken dat wat er

maatregelen, keerden ze zich zonder

binnen het ecologische domein. De

twijfelen tot een andere grootmacht:

oorspronkelijke bewoners van Ecuador,

China. Intussen loopt onze schuld bij

los pueblos indígenas, hadden een economie

“

aan

de

imperialistische

Geen progressieve linkse

China tot in de miljarden euro's aangezien

maatregelen, maar een

de regering geld is blijven lenen om

van de natuur. De buitenlandse bedrijven

bruggen en scholen te bouwen. Daarom

putten de grond echter steeds sneller uit.

is het dus zo makkelijk voor Chinese

Zo'n methode is uiteraard onhoudbaar: dat

bedrijven om in Ecuador op zoek te gaan

een rechtlijnige economie op een cyclische

modernisering van het kapitalisme

die rekening hield met de cyclische aard

naar mineralen, en daar komt in essentie

planeet niet werkt, snapt het kleinste kind.

in Ecuador gebeurt ons niks aangaat. Het

ons mijnprobleem vandaan. Meer dan de

Wat wij nu bijvoorbeeld waarnemen, is

belang van dit soort kleine grote landen is

helft van het grondgebied van ons land is

een grootschalige ontbossing, een afname

echter niet te onderschatten. Sterker

nu in handen van mijnen of oliebedrijven

van onze biodiversiteit, een ontregeling

nog: de Europese economie draait op het

en de inheemse bevolking wordt steeds

van het klimaat, een vervuiling van het

ongeluk van landen zoals Ecuador. Iemand

armer." Ze vat het goed samen als ik haar

water. Ga zo maar door."

die hier alles over weet is de Ecuadoriaanse

vraag naar die progressieve maatregelen:

De ergste factor blijft uiteraard de

activiste Gloria Chicaiza die voor een

"Dit zijn geen progressieve linkse maatre-

menselijke. "De mijnen hebben geleid

lezing van CATAPA was afgezakt naar

gelen, het is slechts een modernisering

tot een groot menselijk drama voor de

het grote kleine België.

van het kapitalisme, maar dan zonder

inwoners van Ecuador. Steeds meer

rechtvaardigheid en zonder respect voor

mensen zitten zonder drinkbaar water,

de natuur."

terwijl op enkele kilometers van hen de

MIJNEN EN BRUGGEN
Als je kijkt naar de hoeveelheid buiten-

“

MEER DAN CENTEN

landse bedrijven in Ecuador, zou je

Als Europeanen hun verantwoor-

waarschijnlijk niet geloven dat het land al

Het probleem blijft echter niet beperkt

jaren een links bastion vormt in het hartje

tot de economische sector, zoals Gloria

van Latijns-Amerika. Net in deze ambigu-

vervolgens

ïteit tussen neoliberalistische maatregelen

geen uitsluitend economisch probleem,

en socialistische kiezers begint Ecuadors

maar het vertrekt wel vanuit economische

probleem. "De ambiguïteit is inderdaad

intenties. Het is de logica van het kapitaal

absoluut," beaamt mevrouw Chicaiza

oftewel het kapitalisme dat zich bij ons

mijnen met een kanon 500 000 liter water

volmondig, "politici hebben hun kiezers

uit in extractivisme." Extractivisme is

per uur afvuren. Dat gebeurt terwijl het

alweer bedrogen."

een economisch principe waarbij een

recht op water zelfs is opgenomen in

"Ecuador is een vrij arm land dat in de

land door een ander land wordt beroofd

onze grondwet. De grootste slachtoffers

20e eeuw voortdurend het slachtoffer

van zijn natuurlijke rijkdommen. Denk

zijn zoals zo vaak de armen en los pueblos
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verduidelijkt.

"Het

is

delijkheid niet willen opnemen,
helpen ze beter om hun
eigen hachjes te redden

www.schamper.be

ACHTERKLAP

indígenas. En dan te bedenken dat die

laatsten juist op zo'n correcte wijze
omgingen met hun omgeving, dat is pure
ontrechtvaardigheid."

SON DE TODOS

DOOR TIMME CRAEYE

Wie hoopte op een happy ending moet ik

teleurstellen. "Er zijn geen directe alternatieven. Op kleine schaal is het mogelijk
het land te bewerken, zoals los pueblos

indígenas ons nog altijd tonen, maar op
grote schaal is dit economische model

van uitputting simpelweg niet houdbaar.

TE WEINIG

Onze planeet stevent langzaam af op een
onontkoombare crisis. Als Europeanen

Zo veel geschikte kandidaten zijn er tot nu toe om de

en

verantwoorde-

positie van Studentenbeheerder over te nemen van Pieter

lijkheid niet willen opnemen voor het

De Pauw. Volgens geruchten zou de vacature voor

extractivisme dat zij met hun losbandig

ambtstermijn 2018-2020 daarom verlengd zijn. Op dit

consumeren intact houden, kunnen ze ten

moment zijn er weliswaar al meerdere gegadigden, maar

minste meehelpen aan een betere toekomst

hogere machten spelen het graag op zijn Russisch, en

om hun eigen hachjes te redden. We

wachten daarom op een kandidaat die hen bevalt voor de

hebben nu eenmaal maar één planeet."

job. Ook binnen de studentenraad blijkt het hier om een

Amerikanen

hun

hekel onderwerp te gaan, waarbij nepotisme en loyaliteit
doorslaggevende factors zijn. Nu valt de uiterste registratiedatum voor geïnteresseerden op donderdag 15 maart.
Baby, let the games begin ...

TE VEEL
Zo veel mensen hebben tijdens de gala-avond van de
Dienst Studentenactiviteiten vanop het dak van de Aula in
de Voldersstraat geplast. Bedenkelijke stoten doorheen
de avond mogen dan wel traditie geworden zijn, maar
records zijn gesneuveld door het uitvoeren van deze
daad. Er kunnen wel vraagtekens geplaatst worden bij de
motivatie achter de misdaad: ging het hier louter om een
dronken impuls, of was de twee studenten de herinnering
aan de studentenprotesten van mei 68 te binnen geschoten
en wilden ze, al dan niet opzettelijk ironisch, met hun
waterstraal het vuur van de revolutie opnieuw aanwakkeren? Om het met woorden gehoord op het evenement
uit te drukken: “Très bizarre.”

onderwijs
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"Een academicus is geen Peter Pan"
JEROEN WIJNENDAELE OVER HET POSTDOCPRECARIAAT
DOOR ARTHUR JOOS, AARICIA LAMBRIGTS
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

"Ik ben geen revolutionair", zegt Wijnendaele nu de storm is gaan liggen. Vorige maand scheerde zijn opiniebijdrage nog hoge toppen op Knack.be. Er volgden heel wat reacties, waaronder die van Leuvens rector Luc
Sels, maar wanneer komt er verandering?

"Het is bittere ironie dat universiteiten als

matiek zal er zijn zolang je die financie-

eurswetenschappen, waaruit mensen veel

geen ander aan kennisvernietiging doen",

ringsmechanismes niet aanpakt.”

makkelijker die transfer kunnen maken

zo kopte een opiniebijdrage van Jeroen

"Ik vind het tragisch dat het niet de eerste

naar de niet-academische arbeidsmarkt.

Wijnendaele, als postdoc onderzoeker

keer is dat we dit openlijk aankaarten",

De specifieke kennis die mensen uit die

verbonden aan de vakgroep geschiedenis

vervolgt

jaar

sectoren opdeden tijdens hun academische

van de UGent. De bijdrage werd door

geleden was er al de actiegroep Hoger

carrière, kan ook buiten de academische

80 onderzoekers mee ondertekend. "We

Onderwijs. Toen werd aangeklaagd op

wereld toegepast worden. Maar bij veel

doen niet aan kennisvernietiging, we

welke manier de publicatiecultuur op

andere sectoren en andere faculteiten is

geven kennis door", reageerde Luc Sels,

hol geslagen was. De actie kreeg toen

dat niet zo. Het is natuurlijk een kennis-

rector van de KU Leuven.

heel wat reactie, maar wat is er sindsdien

vernietiging

Wijnendaele.

"Vier

in

twee

punten,

want

vakgroepen verliezen die mensen en hun

“

expertise ook."

De problematiek zal altijd blijven zolang je die
financieringsmechanismes niet aanpakt

"Ik koos heel bewust voor de boude
uitspraak

van

kennisvernietiging.

Het was een makkelijk doelwit voor
critici. Ik chargeerde misschien een

mee gebeurd? Vier jaar later zijn we weer

beetje," geeft Wijnendaele toe, "misschien

dezelfde discussie aan het voeren." Moet

is het beter om over kennisverenging

"Sels heeft ergens natuurlijk gelijk",

je mensen afraden of ontmoedigen om te

te praten dan over kennisvernietiging.

steekt Wijnendaele van wal. "Postdoc

doctoreren in Vlaanderen? Wijnendaele

Toch kunnen we er niet omheen: er

onderzoeker zijn is een zeer mooie

noemt zichzelf een grote voorstander van

gaan aspecten van onderzoek verloren die

job. Het is de mooiste job die ik ooit

intellectuele eerlijkheid. "Neen," zegt

we niet zomaar kunnen recupereren. Ik

gehad heb. Het salaris is ook fenomenaal,

hij resoluut, "er zijn genoeg pistes voor

heb op heel wat momenten tijdens mijn

maar je zit ook wel in een gouden kooi.

mensen die na hun doctoraat buiten de

doctoraat gedacht: dit is het niet waard,

Waar kom je terecht als er geen plaats is

academische wereld aan de slag willen. Als

ik stop ermee. Dat is een gedachte die

om als professor verder te gaan? Mensen

je aan de slag wil als academicus, moet je

iedereen tijdens zijn doctoraat wel eens zal

liggen daar echt van wakker." Hoewel

daar zeer goed over nadenken."

overvallen, maar mensen die al jaren op

Wijnendaele

Sels' reactie focuste vooral op het aspect

een vakgroep meedraaien, die kan je niet

was in Sels' reactie, vond hij het feit dat

van

zomaar op één-twee-drie vervangen."

een rector zich verplicht voelde om te

haalde in zijn opiniebijdrage namelijk aan

reageren positief: "Men beseft dat er iets

dat universiteiten veel kennis en expertise

aan de hand is, maar om eerlijk te zijn:

verliezen aan de niet-academische arbeids-

men beseft dat al jaren. Men neemt veel

markt. "Er zijn een aantal sectoren, zoals

Volgens Wijnendaele begon de vorming

initiatieven om de situatie beter, of toch

de farmaceutische wetenschappen, de

van het huidige onderwijslandschap bij de

dragelijker, te maken, maar de proble-

computerwetenschappen en de ingeni-

Bologna-akkoorden. "Het is wel ironisch

DE GOUDEN KOOI

enigszins
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teleurgesteld

kennisvernietiging.

Wijnendaele

TIMMEREN AAN HET FWO?

www.schamper.be

dat dit op de locatie van de oudste univer-

onderzoeksmiddelen in Vlaanderen, ze

siteit van West-Europa plaatsvond, waar

worden gewoon op een kafkaëske manier

men al ongeveer tien eeuwen op zoek

uitbesteed."

gaat naar wetenschappelijke oplossingen

"In

het

met taakverdelingen? "Ook daar moeten

voor

maatschappelijke

FWO is bijvoorbeeld ruimte voorzien

we eerlijk in zijn, iedereen heeft zijn of

problemen. Nog maar best dat er toen

voor publieke dienstverlening," vertelt

haar talenten", stelt Wijnendaele. "Het

geen FWO (Fonds voor Wetenschap-

Wijnendaele. "Ik weet niet in hoeverre

verschil tussen beginnen met deze job

pelijk Onderzoek, red.) was, zo van: 'Ja,

men daar rekening mee houdt, ik heb

als je midden de twintig bent, tegenover

Marie Curie, hoeveel A1-publicaties ga

daar geen zicht op, ik zit niet in die

wanneer je begin de dertig bent, is

jij voortbrengen?'." Wijnendaele gaat

commissies. Je kent mijn collega Koen

enorm. Dat hoor ik maar al te vaak van

verder: "Wouter Duyck verwoordde dat

Aerts misschien van zijn canvasreeks

collega-postdocs, vooral van vrouwelijke

mooi. Stel dat je vier timmerlui hebt, die

'Kinderen van de collaboratie'. Als je

collega's. Je leven ziet er dan anders uit."

allemaal uitstekende vakmannen zijn. Als

het dan toch hebt over impact, en dat is

Heel wat onderzoekers splitsen daarom

belangrijke

het

Of we dan flexibeler moeten omspringen

aanvraagformulier

voor

je dan plots één hamer in de kamer gooit
en je zegt: 'één van jullie mag de hamer
gebruiken, enkel de beste zal het mogen
doen.'"
"Zo werkt wetenschap niet", meent
Wijnendaele.

"François

Englert,

GEEN PETER PAN

“
Mensen die al jaren meedraaien kan
je niet zomaar vervangen

de

Belgische wetenschapper die mee het

natuurlijk een van die modewoordjes,

hun onderzoeksresultaten op in kleinere

Higgs Bosondeeltje ontdekte, beweerde

die reeks heeft ongelofelijk veel mensen

artikels. "Er treedt een latent cynisme

ooit zijn publicaties op twee handen te

bereikt. Zet dat maar eens in je dossier.

op," meent Wijnendaele, "omdat je weet

kunnen tellen. Als hij zich constant moest

'Ik heb geen twee A1-publicaties gepubli-

dat dit is wat je moet doen om te blijven

bezighouden met financiering ophalen,

ceerd, want ik heb deze documentaire

functioneren in het veld. De vraag is

had hij nooit zo'n baanbrekend onderzoek

gemaakt'. Het systeem is scheefgetrokken,

echter of dit de gezonde manier is."

kunnen doen." Moeten we dan meer

want Aerts heeft een veel belangrijkere rol

Volgens Wijnendaele is het zeldzaam

middelen geven aan het FWO? "Neen,"

gespeeld voor de maatschappij."

dat

aldus Wijnendaele, "er zijn zeer veel

onderwijs

academici

zowel

in

onderwijs,

in onderzoek als in dienstverlening
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ook even in dat precariaat gezeten", geeft
uitblinken: "Ik doe ze persoonlijk alle

niet vergis, maar ik ben ervan overtuigd

hij toe. Ook relaties en een academische

drie wel graag, maar er moet een balans

dat beide elkaar versterken."

carrière

zijn. Academici zijn niet als Peter Pan,
ze worden ook ouder. Op een gegeven

“
Het financieringssysteem
is scheefgetrokken

zijn

vaak

een

moeilijke

combinatie: "Het is bij momenten echt
een tantaluskwelling. Probeer maar eens

GROENER GRAS?

“

"Op Twitter reageerde iemand: 'dan
moet

je

maar

naar

de

Duitstalige

wereld gaan, daar is wel nog geld voor
onderzoek", vertelt Wijnendaele. "Maar
zoals ik vaak ook zeg aan buitenlandse

Er treedt al snel
latent cynisme op

moment in je carrière kan je uitgekeken

collega's: Vlamingen zijn een beetje als

zijn op je onderzoek, en een andere

hobbits, they love their Shire, they rarely

een relatie te onderhouden als je om de

verdeling nodig hebben." Meer flexibele

go on an adventure." In het buitenland is

zoveel tijd een periode in het buitenland

het niet meteen beter, ook in Duitsland

doorbrengt."

dus, maar toch moeten we waakzaam

ondervinden academici heel wat concur-

"We hebben het in Vlaanderen echt

blijven: "Ik zou zeer voorzichtig zijn

rentie. "Als je doctoreert in de Angelsak-

wel goed. Ik kan vaak niet aan buiten-

om onderwijs en onderzoek volledig

sische wereld, ben je financieel gezien een

landse collega’s uitleggen dat postdocs

van elkaar los te koppelen. In Nederland

student met misschien een beetje extra

bijvoorbeeld een huis kunnen kopen

bestaat zo'n tweesporenpad wel, als ik me

zakgeld op het einde van de week. Ik heb

in Vlaanderen. Het idee dat je als jonge

en meer gepersonaliseerde verdeelsleutels

14
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academicus je eigen huis zou kunnen

functie voor onbepaalde duur doen', ik

soren, en massa’s doctorandi en postdocs",

bezitten,

getuigt

teken direct. Zelfs al moet ik daar twee

aldus Wijnendaele. Hij vreest dat veel

Wijnendaele nog. Evenwel ziet hij in

gaat

er

niet

in",

keer zo veel les voor geven", vervolgt hij.

expertise verloren gaat wanneer mensen

het buitenland een andere onderzoeks-

"Bij sommige vakgroepen is er natuurlijk

na jaren vertrekken naar de niet-acade-

cultuur, die minder druk legt op jonge

een prangend tekort aan professoren. Je

mische arbeidsmarkt. Of zo'n midden-

academici. Ook structureel ziet Wijnen-

“

daele voordelen in sommige buitenlandse
modellen: "Toen ik doctoreerde in Ierland
was er slechts één professor binnen mijn
vakgroep, de rest droeg de titel van docent.

De discrepantie is nergens
groter dan in Vlaanderen

Ook bij ons had je tot in de jaren 90 mensen

kader dan geen extra wachtkamer wordt
voor postdocs? "Het is een moeilijke
kwestie, maar met zo'n middenkader kan
je nog steeds een verschil behouden tussen
proffen en postdocs. Professoren spelen
een rol bij het indienen van projecten,

die de titel van 'navorser' droegen." Hij

zou kunnen zeggen dat je gewoon meer

of

verduidelijkt: "Dat waren mensen die een

mensen professor moet maken. Dat gaat

terwijl postdocs hun job kunnen doen en

de

begeleiding

van

vaste functie hadden, en bijna alle taken

kosten, maar gezien wat er verwacht

de expertise die ze hebben kunnen verder-

konden doen die een prof deed, weliswaar

wordt van die mensen is dat ergens ook

zetten."

zonder de titel of de erkenning van een

logisch."

professor. Sommige navorsers werden

"De realiteit is echter: in Vlaanderen is de

echt uitgebuit, maar er valt wel wat te

discrepantie tussen academici in tijdelijke

zeggen voor een soort middenveld van

dienst en die in vaste dienst groter dan

onderzoekers-docenten."

in eender welke West-Europese regio.

"Mocht je me zeggen: 'Je kan je huidige

We hebben een beperkt aantal profes-

ADVERTENTIE

onderwijs
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doctorandi,

Internationaal
Comedians, middelvingers en
bungabunga
WAT IS ER TOCH AAN DE HAND MET DIE ITALIAANSE VERKIEZINGEN?
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

We vallen in herhaling, maar what the f@#%! is er aan de hand met de Italiaanse verkiezingen? Populisme
scoort schijnbaar wereldwijd, maar, zoals we van de Italianen gewend zijn, nemen ze het toch nog twee stappen
verder.
Na de afgelopen verkiezingen in Frankrijk,

heeft de Vijfsterrenbeweging het zo goed

klassieke partijen, altijd de nadruk gelegd

de VS en het VK is er nog maar weinig

gedaan. Ik denk dat ze vooral werden

op eerlijkheid."

dat ons kan verrassen, maar toch zijn de

aangetrokken door een combinatie van

Dat economische maatregelen het goed

Italianen er met hun verkiezingen in

de economische maatregelen van M5S

doen, is niet zo vreemd. Het land is

geslaagd een hoop wenkbrauwen omhoog

en hun publieke imago. Op economisch

eindelijk aan het bekomen van de crisis

te doen gaan. Silvio Berlusconi, de man

vlak heeft de partij een beleid voorge-

met een langzame groei van het BNP,

die staatsgeld gebruikte voor luxueuze

steld dat zij reddito di cittadinanza noemen.

maar die groei gebeurt op ontzettend

Hierbij krijgt iedereen die zich onder de

ongelijke grond. Meer dan 30 procent van

alleen terug op het politieke toneel, maar

armoedegrens bevindt een basisinkomen.

de Italianen jonger dan 30 zit zonder werk.

zijn coalitie van rechtse partijen behaalde

Verder hebben ze, in tegenstelling tot de

Dat is tevens het deel van de bevolking

ook de meeste stemmen. De Vijfster-

“

waar M5S het best bij scoort. Verder

De regering heeft zijn best

ongeveer 72 procent van de Italianen 'niks

orgieën toen hij nog premier was, is niet

renbeweging (M5S), een politieke partij
gesticht door de komiek Beppe Grillo,
is de grootste partij van het land. Is dit
weer de zoveelste verderzetting van de
populistische trend die we wereldwijd
waarnemen, of is er iets anders gaande?

VAFFANCULO
Wat
je

gedaan, maar economische
groei is niet makkelijk

geloven volgens de meeste statistieken
van wat hun politici beloven'. M5S heeft
hier slim op ingespeeld met hun Vaffan-

culo-dagen (vrij vertaald: f*ck you-dagen)
als protest 'tegen het establishment'.

WE DOEN ONS BEST

meteen

Italianen

opvalt

aanspreekt

wanneer

Het gaat dus niet zo goed met het

over

de

land van spaghetti en vespa's. Wie

toestand van hun land, is dat ze boos

dat vooral heeft gevoeld tijdens

zijn. Hun woede is zo opvallend dat

de verkiezingen, zijn de leden van

de hele verkiezing als bijnaam 'De

de Democratische Partij (PD), de

Boze Verkiezing' heeft gekregen.

linkse partij van Matteo Renzi die

Waar komt die woede plots vandaan?

tot voor de verkiezingen aan de

"De

macht was. "De regering heeft zijn

meeste

een
verklaart

mensen

antistem

best

gedaan,

maar

economische

Capponi,

groei is niet makkelijk", zegt Davide

talenstudent

Montanaro, lid van de PD. "Italië zat

uit Bologna. "De Italianen vertrouwen

vast in een economische crisis zoals we

de oude partijen niet meer en

die al lang niet meer gezien hadden.

zoeken nu een alternatief. Vandaar

We maken nu eindelijk een periode

een

Sebastiano

hebben

uitgebracht",

20-jarige
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van groei mee, maar zulke periodes zijn in

in de politiek. Zijn partij, Forza

het begin altijd woelig. Daar zijn genoeg

Italia, heeft dan ook Antonio

historische voorbeelden van. De regering

Tajani naar voren geschoven als

heeft zeker maatregelen genomen om de

kandidaat. Tijdens de campagne

groeiende ongelijkheid te beperken, maar

was het echter duidelijk wie echt

die resultaten zullen we later pas echt

de touwtjes in handen heeft. Het

kunnen zien."

is Berlusconi die erin geslaagd

Wel geeft meneer Montanaro kritiek op

is een gigantische coalitie te

Renzi's leiderschap, "Tijdens de verkie-

vormen met La Liga. Daarmee

zingen hebben de leiders van de PD

heeft hij de rechterflank van

zich erg zwak laten zien. Tijdens het

het spectrum verenigd en de

grondwettelijk referendum in 2016 heeft

verkiezingen technisch gezien

Matteo Renzi zichzelf en de partij

gewonnen.

blootgesteld aan een storm van kritiek.

"Ja,

heeft

Salvini zegt van zichzelf dat hij Alt-Right

Die zijn we nooit meer echt te boven

gewonnen," vertelt Capponi, "maar dat

is en is uitgesproken anti-immigratie.

gekomen, dat zie je aan de resultaten

is eerder ondanks dan dankzij Berlusconi.

Dat idee spreekt vele Italianen aan." Ook

van de verkiezing." In dat grondwet-

Forza Italia is sterk verzwakt, de grootste

Montanaro legt de verantwoordelijkheid

telijk referendum werd er gestemd over

partij was eigenlijk La Liga, de extreem-

voor hun succes bij dat xenofobe gedach-

een voorstel van Renzi om het Italiaanse
parlement een andere rol te geven in het
geheel van checks and balances. De DP heeft
hier echter groot verlies geleden.

VERLIEST EEN OUWE VOS ZIJN
STREKEN?

Berlusconi's

coalitie

“
Als een politicus die naar de
mensen luistert een populist is,
geef mij dan maar een populist

De meest verrassende speler in deze hetze

tegoed. "Ik denk dat niet enkel woede,
maar ook angst een erg dominante emotie
was tijdens deze verkiezingen. De mensen
hebben er in feite voor gestemd: M5S is de
woede en Salvini is de angst."

WAT NU?
Het grootste probleem moet echter nog

is voor velen onder ons waarschijnlijk

rechtse partij van Matteo Salvini. La

komen: een coalitie vormen. Berlusconi's

Berlusconi, die na zijn seksschandalen

Liga bestaat al lang, maar is recentelijk

coalitie heeft de meeste stemmen, maar

plots weer vrolijk deelnam aan de verkie-

heruitgevonden toen Salvini de nieuwe

net geen meerderheid behaald. M5S is de

zingen. Meneer Berlusconi mag echter

leider werd, een beetje zoals gebeurd is

grootste partij en zou een regering kunnen

tot 2019 geen publieke rol meer spelen

bij het Franse Front National en Le Pen.

vormen, maar wil niet samenwerken met
het establishment. De PD wil dat met
geen van beide. We zitten dus vast.
Er zijn mogelijke coalities, maar geen
van onze twee Italiaanse contacten kan
met zekerheid zeggen wat er nu zal
gebeuren.
Populisme heeft dus alweer gewonnen
en een heel politiek systeem onderuitgehaald, maar Capponi stelt zich de
vraag of dat eigenlijk wel zo slecht is.
"De klassieke partijen hebben gefaald in
Italië en andere plaatsen in de wereld. Als
een politicus die naar de mensen luistert
een populist is, geef mij dan maar een
populist."

onderwijs
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Column
Driemaal is scheepsrecht

DOOR KASPER VAN PARYS

Het was met een bedroefd hart

en de fiets in te laden in een bestelwagen’

dat ik de lege fietsenstalling

Eigen schuld dikke bult. Ik ga me niet

aantrof. Eén blik op het lege

meer laten vangen, hield ik mezelf voor.

ijzeren geraamte en ik wist

Ik zou een vast slot kopen en mijn fiets

genoeg. Mijn fiets was weer

altijd vastmaken aan een rek of vast object.

gaan vliegen. Het was toen, in

Maar de aandachtige lezer vermoedt al

de striemende regen van die koude

wat er gaat komen. Het onvermijdelijke

winternacht, dat de machteloosheid mij

noodlot. Ook het vaste slot moest eraan

overviel. Het was immers niet de eerste

geloven. Hoewel het ook gezegd dient te

keer dat ik zo onfortuinlijk was. Ik, een

worden dat een krulslot weinig uitdaging

onverlaat die zijn gelukzalige roes laat

oplevert. Een kleiner exemplaar breekt al

primeren op zijn gezond verstand en er

door het op te winden om een afgebroken

waarschijnlijk niet bij stilstaat waar hij

pikkel. Mij gaan ze niet weer liggen

zijn rijwiel parkeert, laat staan of hij is

hebben, dacht ik bij mezelf. En toch. Ook

vastgemaakt. Een beeld dat, hoewel het

de Abus Iven 8210,

de waarheid sterk benadert, toch niet

8 mm schakels van

volledig correct is. Verliet ik een minder

gehard staal, was niet

godsvruchtig etablissement in een minder

opgewassen

nuchtere bui? Absoluut. En toch lag daar

grijpgrage

niet de oorzaak. Het is zo dat ik geleerd

Het ongeloof viel op

heb uit mijn fouten. Of dat meen ik toch.

mijn gezicht te lezen.

Mijn eerste fiets verloor ik aan het ICC.

Hoe kon dit monster van twee kilo en

Toen ik ‘s nachts - naar goede gewoonte

bestand tegen een betonschaar gekraakt

rijkelijk laat - aankwam op een fuif, restte

worden?

mij niets anders dan mijn fiets op het

Dat zou al een slijpschijf moeten zijn.

einde van een lange rij te parkeren, vlak

Een vriend bevestigde dat hij een kleine

aan de straat. Fietsenrekken waren niet

zelfstandige fietsendief met een slijpschijf

meer beschikbaar. Toen ik voelde dat het

aan het werk had gezien. Lekker licht,

sociaal aanvaard was om te vertrekken -

klein, betaalbaar en op batterijen. Het

wanneer de laatste minder frisse vriend

virtueel failliet van het fietsslot. De

besloot er de brui aan te geven - vertrok ik.

moedeloosheid. Het feit dat ik alle

Om slechts te concluderen dat de fietsenrij

voorzorgen had genomen, maar ik de

volledig verdwenen was. Geen twijfel

diefstal toch niet kon voorkomen. Dat er,

mogelijk. De vogel was gaan vliegen. Of

grof gesteld, niets is wat je er aan kan doen.

beter gezegd, iemand was met mijn vogel

Een cynische loterij waarbij je hoopt dat

gaan vliegen. Natuurlijk, bedacht ik me,

uw velo er het armoedigst uitziet. Uitein-

ik was te lang op de fuif gebleven, het was

delijk kan je dan eens laconiek je schouders

rustig, en mijn vélo bleef waarschijnlijk als

ophalen en een monkellachje om je lippen

een van de laatste over, vlakbij de straat.

tegen
handen.

“
Ik wist genoeg. Mijn fiets
was weer gaan vliegen

laten spelen.

Het is dan ook een koud kunstje om in die
buurt, die ’s nachts op de occasionele fuif
na niet bepaald bruist, even te passeren
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Het is weer die tijd van het jaar: de kleerkastwissel. Een bekend fenomeen
voor elke student met een te klein kot, een te kleine kleerkast of gewoonweg
te veel kleren.
DOOR INES VERNIERS

Winterjassen worden op zolder gehangen

met als hoofddoel mannen te behagen.

en luchtige lentekledij komt naar beneden.

Bij ons zijn ze vooral gekend als de witte

Benieuwd welke stuks je komend seizoen

leren botjes uit de jaren 90, meestal met

volgens menig modegoeroe best aan je

een smalle hak. Komend seizoen zijn

collectie toevoegt? Zie hier welke vier

witte accessoires helemaal in en daarmee

looks opkomen en waar je de items in

staat ook deze comeback vast. Foutloos en

Gent kan vinden.

stijlvol combineren is de boodschap.

BLEU C’EST GRIS

Mode

Tip: kijk zeker wat dieper in die
zolderkast; veel stuks zijn terug van weg

LOOK 3: PATCHWORK.

geweest en vintage is hot!

LOOK 1: KLEIN TASJE, GROTE
PERSOONLIJKHEID.

Patchwork of lapjeswerk is een methode
om stof te maken. Vele kleine lapjes in
verschillende kleuren worden hierbij aan
elkaar genaaid. Nadat Diors Maria Grazia

De eerste look omvat het perfecte kleine

Chiuri afgelopen Paris Fashion Week

tasje dat rond je pols slingert wanneer je

haar nieuwste collectie voorstelde waarin

schaamteloos de straten trotseert in een

kledingstukken, schoenen en tassen met

outfit met veel grandeur. Hoe groter het

patchwork bekleed waren, staat deze

contrast, hoe beter. Het tasje is net groot

trend in de sterren geschreven.

genoeg om zowel je portemonnee als je
sleutels, zonnebril en lievelingslippen-

LOOK 4: STAND-OUT SNEAKERS.

balsem in op te bergen. De grootsheid van
je outfit wordt bepaald door de breedte

Wie dacht dat het nu wel gedaan zou

van je schouders, de wijdte van je broek of

zijn

de lengte van je jas. Dit contrast creëren is

trends, dacht fout. Wat al lang gevreesd

gewaagd, maar de grootste moeilijkheid

werd, is nu werkelijkheid geworden: de

bij het samenstellen van deze look schuilt

kollossen van sneakers zijn terug. Het

in het vinden van dat tasje. Pas wanneer

toppunt is dat de meerderheid hier zelfs

je een Harry Potter-gevoel bereikt en

mee akkoord gaat, iets waar vijf jaar

je een oneindig aantal items uit je tasje

geleden geen sprake van zou zijn geweest.

kan blijven toveren, weet je dat je missie

Ligt het aan de ingenieuze ontwerpen

geslaagd is.

van Raf Simons voor Adidas of was het

de

terugkerende

nineties

SEVENS

met

toch Chanel die ons tijdens hun Pre-Fall

LOOK 2: FUCK ME.

2015-collectie warm maakte voor deze
trend? Eén ding is zeker: op de Buffalo’s

Nadat feministe Germaine Greer in 1995

moeten we nog even wachten, en dat is

voor het eerst de term 'fuck-me-boots'

misschien maar best.

gebruikte, groeide deze uit tot een begrip

Bel alvast je oma, ga eens langs in de

onder het brede publiek. Oorspron-

tweedehandswinkel of laat je eens goed

kelijk wees deze uitdrukking op het soort

gaan op de voorgestelde shoplocaties.

onderwijs
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schoeisel dat door vrouwen werd gedragen
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Proffen op zondag
DOOR KASPER VAN PARYS

Wanneer deze econoom niet bezig is de arbeidsmarkt te bestuderen, durft hij weleens een aflevering van F.C. De
Kampioenen te savoureren, waar hij ook een reviewsite voor plant. Prof zijn is plezant!

HOE IS UW FASCINATIE ONTSTAAN?
"Het is zo dat ik meer dan één passie heb,
maar dit is natuurlijk een iets gekkere. Ik ben
van nature vrij nostalgisch. In mijn jeugd was

van kernpersonage DDT, haak ik af."

VANWAAR HET IDEE CONCREET OVER
TE GAAN TOT EEN REVIEWSITE?

F.C. De Kampioenen een immens populaire

"De vroegere secretaris van de UGent,

reeks, de eerste seizoenen haalden vlot meer

Lieven Bracke, zei ooit tegen mij: 'Kijk, een

dan 2 miljoen kijkers. Iedereen keek, en

stoel staat maar stabiel als hij voldoende poten

ik vormde daar geen uitzondering op. Ik

heeft.' Je moet ervoor zorgen dat je naast je

vond het heel amusant. Het is een vorm van

werk en je lief of vrienden ook nog andere

nostalgie, en ook gewoon een kwestie van

zaken hebt die daar volledig buiten staan.

jezelf te aanvaarden: waar je vroeger plezier

Verder zit het ondernemen, zaken uitpro-

“

aan beleefde, kan je nog steeds vermaken.

beren, en er simpelweg voor gaan in mijn

Ik forceer

Ik probeer mezelf nooit te forceren tot iets

bloed. Naar analogie met, hoe onnozel dat

wat sociaal wenselijk zou zijn of wat zou

ook mag klinken, de Student Kick-Off (die

aansluiten bij je andere activiteiten. Ik denk

hij als studentenvertegenwoordiger heeft

dat je op dat vlak trouw moet zijn aan

opgericht, red.). Ook daar was een gezonde

mezelf nooit
tot wat sociaal
wenselijk is

jezelf."

LEEFT F.C. DE KAMPIOENEN AAN DE
UGENT?
"Ik moet zeggen, als ik erover vertel, kijken
mensen wel naar mij van: oei, wat zegt die
nu? Maar tegelijkertijd zijn ze heel goed mee.

dosis lef voor nodig, die vereist is om je
dromen te concretiseren. Tot slot moet je
vooral jezelf niet te veel au sérieux nemen en

Je moet jezelf

VINDEN MENSEN HET GEEN ATYPISCHE
HOBBY VOOR EEN ACADEMICUS?

Koen Goethals, de vroegere academisch

"Je ziet dat, ook bij deze reeks, professoren

beheerder en nu directeur aan HoGent,

soms iets vreemdere, grappige of atypische

is een goed voorbeeld. Op een etentje

passies

slaagde hij erin een bepaalde aflevering

respect voor die mensen dan alleen maar. Ze

van De Kampioenen, namelijk Weekend

tonen dat ze hun persoonlijkheid voldoende

hebben.

Persoonlijk

stijgt

niet te veel au
sérieux nemen

mijn

aan Zee, van naaldje tot draadje vertellen.

kennen, en geen vakidioten zijn. Ze nemen

Ook de vroegere decaan, Marc De Clercq,

zichzelf niet nodeloos au sérieux en ze durven

heeft al meermaals kleur bekend. In zijn

met zichzelf te lachen. Ik vind dat eerder een

hoedanigheid van lid van bestuur van de

teken van karakter en intelligentie dan iets

VRT krijgt hij al die boxen toegestuurd en

om zich voor te schamen. Zo heb ik in het

hij bekijkt ze ook effectief. Alleen de eerste

verleden ook een wat minder doorsnee blog

acht seizoenen tellen uiteraard, Later krijgt

opgestart, waarin ik alle frituren van Gent

de serie een te karikaturaal karakter waar veel

wou recenseren. Ik ben daar dan mee gestopt

mensen zich op miskijken. Op het moment

omdat het toch een minder gezonde hobby

dat de figuur van Marc Vertonghen sterk op

bleek. Deze hobby is iets gezonder, vermoed

de voorgrond treedt, gepaard met het verlies

ik."

onderwijs
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"Je kan niet groeien zonder falen"
HOE OMGAAN MET FAALANGST?

FOTO EN TEKST DOOR NICKY VANDEGHINSTE
CARTOON DOOR KATRIEN VANDENBROECK

Faalangst lijkt een duister wezen dat veel studenten de dieperik in doet gaan wanneer de examens in aantocht
zijn. Hoe kunnen we onze grootste vijand verslaan?
Op onder andere deze vraag gaf Sarah

bijvoorbeeld heel veel te studeren en niet

faalangst, door niets meer te doen. Zo

Vermeersch graag antwoord. Zij is

meer te ontspannen. Je kan ook op een

wordt je angst steeds bevestigd."

studentenpsychologe

heel passieve manier met angst omgaan,

Hoe herken je faalangst?

door weg te lopen van de bron van angst.

"Enerzijds is de manier waarop je met

Op die manier ga je alle triggers die

iets omgaat belangrijk. Als je dat heel

je dat gevoel van onbehagen geven uit

krampachtig doet, wil dat zeggen dat

de weg. Beide strategieën komen erop

er een vorm van stress rond bestaat.

bij

de

afdeling

studieadvies van de UGent.

PASSIEF OF ACTIEF, VECHTEN EN
VLUCHTEN

neer dat je een emotie vermijdt die je

Als je heel flexibel met je planning kan

Wat is faalangst eigenlijk?

niet wil hebben. We merken ook dat de

omgaan, betekent dat bijvoorbeeld dat je

"Faalangst ontwikkel je wanneer je iets

twee vaak worden gecombineerd. Je kan

goed kan omgaan met de realiteit, want

heel graag wil bereiken, maar je het risico

in het begin van het jaar passief omgaan

die laat zich niet voorspellen. Iemand die

dat je dit niet zal halen hoog inschat. Als

met je faalangst, door bijvoorbeeld niet

heel hard vasthoudt aan zijn planning,

iets niet belangrijk voor je is, ontwikkel

naar de les te gaan, maar er in de examen-

krijgt het weleens moeilijk als niet alles

je er dus ook geen faalangst voor. Dan

periode actief mee omgaan door je op je

volledig 'volgens plan' verloopt."

passeert het gewoon. Eens je angst hebt

cursussen te storten. Je faalt dan uitein-

voor iets, wil je die wegwerken. Dat is iets

delijk toch omdat je het op een veel te

wat wij als mensen proberen te doen met

stresserende manier aanpakt. Een tweede

alle emoties die onbehagen oproepen. Dat

scenario is dat je het semester start met

kan door er actief of net heel passief mee

een actieve strategie om de angst de baas

Kan faalangst ook iets positiefs zijn?

om te gaan: we vluchten of we vechten.

te kunnen, maar je jezelf uitput. Daarna

"Ja, want angst is een belangrijke emotie

Vechten betekent dat je er controle over

laat je die controlestrategie los en schakel

die iedereen heeft. Angst zorgt ervoor

wil hebben op een actieve manier, door

je over op een passieve hantering van

dat je gemotiveerd raakt om bepaalde
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“
Angst wil gevoeld worden

“
Ik denk dat nog niemand met
piekeren iets heeft opgelost

dingen al dan niet te doen. Als je weet

leert stappen, valt duizend keer en vindt

dat je volgende week een deadline hebt,

dat niet erg, maar als achtienjarigen

maar je nog te weinig hebt gedaan, zorgt

mogen we niet meer falen. Falen of de

Stel dat je dit herkent bij je vrienden,

die angst ervoor dat je er vanavond al

schrik om te falen zorgen ervoor dat je

hoe kan je hen dan helpen?

aan begint. Wanneer wordt angst een

gedragingen stelt die falen zouden moeten

"Vooral door te luisteren, er voor hen te

probleem? Als ze te groot wordt. Dan

voorkomen, maar het in feite enkel erger

zijn. Laat het allemaal eens ventileren. Dat

luidt de vraag: hoe gebeurt dat? Vooral als

maken. Die automatismen leren kennen en

zal ervoor zorgen dat de druk daalt. Als

je niet bereid bent om ze te voelen. Als iets

proberen

ervoor

het om passieve faalangst gaat, kan je

een belangrijke waarde heeft in je leven,

zorgen dat het uitdooft. De persoon die

misschien samen studeren. Gaat het om

dan zijn er risico's aan verbonden. Heb je

te actief met zijn faalangst omgaat, moet

actieve, dan kan je hem of haar eens uit zijn

het niet, dan ben je daar zeker verdrietig

leren ontspannen. Degene die zijn cursus

kot trekken om iets te gaan drinken. Vaak

over. Wil je geen stress voelen, dan zal die

niet vast durft te nemen, moet leren dat

hebben mensen met faalangst de neiging

verergeren. Ik kan niet zeggen: 'Denk nu

angst hem niet op zal eten. We hebben er

om zich met een selectieve groep te

eens niet aan een knalgele jeep.' Evenmin

allemaal schrik voor dat we iets door angst

vergelijken, namelijk met degenen die het

kan ik zeggen: 'Voel je niet angstig.' Heel

niet zullen kunnen, maar eigenlijk kunnen

zeer goed doen. Vergelijk je vrienden met

vaak merken we dat studenten angst

we het niet door de manier waarop we

jezelf, en niet enkel die groep. Wijs ze ook

hebben

wordt

met die angst omgaan. We lopen er van

op de denkfouten die ze maken. 'Soms' is

gevaarlijk als je het niet wil voelen, want

weg, wat het enkel erger maakt. Probeer

niet 'altijd'. Ik denk vooral dat je er als

angst wil gevoeld worden. Vecht er dus

die angst dus niet altijd op te lossen. Zo

vrienden voor elkaar moet zijn, elkaar

niet tegen."

is piekeren een manier om angst op te

moet helpen een klimaat te creëren waarin

lossen, hoewel niemand daar ooit iets

falen gewoon bij het leven hoort."

Hoe

voor

kan

je

angst.

er

Angst

constructief

mee

onderdrukken

kan

omgaan?

mee heeft opgelost. Durven je angst toe

"Je kan niet groeien zonder op een of

te laten is een heel belangrijke stap naar

andere manier te falen. Een kind dat

flexibeler kunnen bewegen."

wetenschap
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SCHAMPER
Badbombardement
"HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN?"

RADOR

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, TIMME CRAEYE, EMILIE DEVREESE
FOTO’S DOOR TIMME CRAEYE
MEME DOOR EMILIE DEVREESE

Niet ieder experiment hoeft kippen te mishandelen of vrouwen uit te horen over hun borsten. Soms is een
simpel experimentje al genoeg, zoals het maken van een bath bomb! Alhoewel, simpel?
Zoals we allemaal wel weten, is het

bijna net zo veel handleidingen om zelf

- Paar drupjes parfumolie naar keuze

internet 's werelds grootste nichemarkt,

bruisballen te maken als er filmpjes van het

- Drie theelepels water of olijfolie

een plaats waar iedere persoon zijn

badplezier zelf bestaan, en ze beloven ons

eigen community kan vinden. Hou je van

allemaal dat het poepsimpel is. Bruisballen

- Een vorm om je bath bomb in te gieten

maken, hoe moeilijk kan het zijn? Wij

Ook het productieproces is op zich

Een gekke politieke mening? Wees niet

hebben ons er alvast grondig in vergist.

niet ontzettend moeilijk. Eerst gooi je

Japanse cartoons? Geen nood, otaku-san!
gevreesd, kameraad! Maar daarnaast vormt
het internet ook een geboorteplaats voor

alle droge ingrediënten bij elkaar in een

DOE HET ZELF!

heel wat trends. Een van de trends die de

kom en roer je tot er geen klonters meer
achterblijven. Vervolgens doe je hetzelfde

laatste jaren razend populair geworden is,

Vooraleer je leest over onze eigen

met alle natte ingrediënten in een andere

is de bruisbal. Op het internet circuleren

poging leek het ons meer dan eerlijk

kom. Daarna moet je langzaam de natte

duizenden Pinterest-borden en YouTube-

eerst het recept te delen, zodat je het zelf

mix toevoegen aan de droge. Neem hier

filmpjes over badbommen in de meest

ook eens kan proberen. Veel heb je hier

zeker je tijd voor, want dit moet traag

uiteenlopende kleuren, liefst met glitters.

gelukkig niet voor nodig, de ingrediënten

gebeuren. Stop met mengen als je merkt

Of er worden honderden ballen tegelijk

blijven beperkt tot:

dat het plakkerig genoeg is om er een

in het bad gekieperd. Maar zoals iedereen

stevig balletje van te rollen. Als dit het

wel weet die al eens langsgegaan is bij

- 240 gram bakpoeder

geval is, moet je snel te werk gaan. Plaats

een niet nader genoemde bruisballenspe-

- 120 gram citroenzuur

zo snel mogelijk je geurige substantie

cialist in het Gentse voor een last minute

- 140 gram maizena

in de vorm die jij hebt uitgekozen. Als

moederdagcadeau: bruisende fun in je

- 60 gram zout

je niet snel genoeg bent, kunnen er rare

bad is niet goedkoop. Gelukkig zijn er al

- Paar drupjes kleurstof naar keuze

reacties optreden of kan de bom ter plekke
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opdrogen zonder eerst je coole vorm te

plastic vormpje niet wou respecteren. We

Esthetisch is iets anders.

hebben aangenomen. Ten slotte moet

zijn dan ook niet anders gewend van die

je het hele goedje 24 uur laten drogen

Russische rooie rakkers.

op een droge koude plaats, bijvoorbeeld

Uit pure tamheid besloten we vervolgens

een kelder. Als het hele spul eindelijk

al het overige spul in één keer te mengen,

De koelkast mocht dan wel een frisse

droog voor de dag komt, is je bath

MAD IN BAD

een idee dat achteraf gezien nog niet eens

bewaarplaats zijn, droog was ze achteraf

bomb geslaagd!

zo slecht was en ons de mogelijkheid

gezien niet. Na twee dagen dreigen de

Gefeliciteerd, je hebt juist je eigen bath

bood om aan meerdere bruisballen tegelij-

bruisballen nog steeds uit elkaar te vallen

bomb gemaakt! Nu kan je eindelijk

kertijd te werken. Als de kritische mensen

in een slijmerige, vochtige brei. Een tip:

rustig in bad gaan zitten en genieten

van de wetenschap die we zijn, conclu-

hou u aan de voorgeschreven hoeveelheid

van bubbels, kleurtjes en geurtjes als de

deerden we dat we een nieuwe aanpak

vochtige ingrediënten en ga niet net als

kleuter die je diep vanbinnen nog altijd

nodig hadden om onze ballen te sluiten.

wij denken dat dat veel te weinig is voor

bent. Mocht je echter ook iets willen

Twee mogelijke voorstellen kwamen

zoveel poeder. Het is genoeg. Maar goed,

bijleren in bad, dan kan je ook nog altijd

naar voren: "Jonge, we doen gewoon

onze bruisballen zijn dan niet appetijtelijk,

genieten van de chemische reactie die

nog eens hetzelfde, dat komt wel goed"

maar misschien werken ze wel?

zich in jouw badwater ontvouwt. In je

en een colaflesje. Team JWDGNE-

Helaas, de reacties waren eerder teleur-

chemische wellnesswondertje zitten twee

HDKWG sloeg er weliswaar in om een

stellend. De meeste van ons ballen bleken

erg belangrijke stoffen: zuiveringszout en

minder verlepte versie te maken dan de

nog altijd zompige smurrie te zijn die wel

citroenzuur. In een droge toestand zijn

natte USSR-1, maar kreeg wederom het

reageerden, maar van veel schuim was er

deze vrij saai, maar als je ze combineert

vormpje niet dicht. We begonnen dan

geen sprake. Wel van veel kleur en enkele

met water ontstaat er een reactie waaruit

ook te vermoeden dat we er per ongeluk

bubbeltjes. Tegen alle verwachtingen in

natriumcitraat en koolzuur vrijkomen.

iets zelfrijzends hadden in vermengd.

kwam de meeste reactie van de bal van

Natriumcitraat blijft achter in het water

Na de hulp van onze vriendelijke buren

team Cola, die noch een bal noch droog

(de gekke kleurtjes) en het koolzuur komt

wisten we dit probleem echter op te lossen

was. De smurrie rook echter wel lekker

naar boven in kleine gasbubbeltjes (het

met ducttape. Team cola, die dacht dat

en uiteindelijk besloten we het dan maar

schuim).

het falen van de USSR-1 misschien iets

te gebruiken als een gezichtsmasker. Dan

te maken had met zijn politieke affili-

wel geen bath bomb, maar ook zeker de

aties, besloot een leeg colaflesje te vullen

GE GAAT HARD OF GE GAAT NIET

moeite waard.

met het spul om daarmee het klassieke
Oké,

genoeg

professionalisme,

tijd

probleem van het niet-sluiten te omzeilen.

om onze eigen poging eens in geuren
en kleuren te omschrijven. Noem het
rebellie, of noem het overmoed, maar van
het recept nauwgezet volgen was er geen
sprake. We hadden onze handen kunnen
leggen op drie kleurstoffen om onze dolle
avonturen nog doller te maken: geel,
rood en blauw. Logischerwijs kwamen de
innerlijke kameraden in ons naar boven en
werd onze eerste bal een communistisch
balletje. Maar wat voor het communisme
geldt, geldt ook voor onze bruisbal: het
idee was goed, de uitvoering minder.
Het niet respecteren van de hoeveelheden
water, kleurstof en parfum zorgde voor
een zompig oranje goedje dat eerder deed
denken aan de Sovjet-Unie anno 1989 en
dat daarenboven de grenzen van zijn

wetenschap
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Bestaat vrije wil echt?
NEUROWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK SAYS NO
DOOR KATRIEN VANDENBROECK
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Waar Descartes de ziel beschouwde als heer van het fysieke lichaam, leidt de hedendaagse wetenschap ons naar
een onthutsende gedachte: de vrije wil bestaat niet.

Mensen:

hield

Libet ondervond, is dat een oplopende

huidige

ervan om in de auto naar hen te staren.

waterdruppeltjes.

Ik

hersenactiviteit ongeveer 200 millise-

gebaseerd op de veronderstelling dat

Met de wind in de rug reisden ze

conden voorafging aan de tijdstippen die

je enkel verantwoordelijk bent voor

verder, ontmoetten ze elkaar, gingen ze

de participanten hadden aangeduid. Dit

daden die je vrijwillig hebt gesteld. Zo

door tot hun eigen massa hen afremde

zou dus betekenen dat impulsen, die tot

zijn er enkele casussen bekend waarbij

en ze het idee van een eindpunt opgaven.

‘vrijwillige’ handelingen leiden, eigenlijk

de dader werd vrijgesproken wegens

Tenzij dit hun eindbestemming was.

het

voorafgaande

onvrijwillig handelen. Op 23 mei 1987

Waarschijnlijk was het zo gepland, en al

neurale, en per definitie deterministische,

vermoordde Kenneth Parks zijn schoon-

vuurpatronen.

ouders terwijl hij slaapwandelde, en werd

Libet beweerde niet dat zijn experiment

hij onschuldig verklaard. In 2000 werd

het bestaan van de vrije wil ontkrachtte.

een eerder gezonde man gearresteerd

Hij was daarentegen overtuigd van

wegens pedofiele neigingen. Toen hij

een

met

“
Misschien zijn mensen ook
gewoon simpele objecten

product

van

‘veto-principe’

weliswaar
zou

zijn

bepaalde

kunnen

waarbij
acties

initiëren,

maar

Jammer

simpele

ondersteund. Tevens blijkt de toekomst

een chirurgische ingreep bleken al zijn
is

dit

idee

nooit

“

nog meer voorspelbaars voor ons in pacht

Wat is het meest

te hebben. Zo kon Dylan Hayns in 2006
aan de hand van een MRI-scanner tien

LIBET'S EXPERIMENT

het
bleek

hersenkwab te hebben ontwikkeld. Na

kunnen worden.

aan

naar

verwezen,

zich een tumor rond zijn frontale

vast. Misschien zijn wij, mensen, eveneens
onderworpen

hoofdpijn

werd

immers

andere

vinden, toch lag hun toekomst daar
objecten,

barstende

ziekenhuis

is

zouden

handelingen

genoeg

afgeremd

zelf

beseften zij niet dat ze daar rust zouden

wetten die buiten onszelf liggen.

wel

men

niet

rechtssysteem

seconden voordat de participanten een

angstwekkend: een
deterministische of een

De eerste omwenteling werd teweeg-

keuze maakten, al voorspellen wat zij

gebracht

zouden kiezen.

chaotische wereld?

WHO CARES?

onaangepaste seksuele impulsen te zijn

door

het

wereldbefaamde

experiment van Libet. De opzet was
simpel:
pols

proefpersonen

buigen

wanneer

mochten
zij

dat

hun
maar

verdwenen. Hierop besloot de rechter

wilden en moesten aanduiden op welke

Wat doen wetenschappelijke uitspraken

zijn straftijd in te perken. Is een mens

tijdstippen dat precies was. Tegelij-

over vrijheid er toe? Mensbeelden, de

zonder vrije wil überhaupt vatbaar voor

kertijd

geschiedenis

rechtspraak?

werden

electro-encefalogra-

en

wetenschappen

zijn

fische metingen, van elektroden die de

eraan gebonden, maar dat geldt ook voor

Wat

breinactiviteit weergeven, gedaan. Wat

concrete

wetenschap zal er nooit helemaal aan uit
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“

zijn. Wellicht zal de uitkomst in de richting

wil gelooft, je meer geneigd bent om

van determinisme leunen. Anders zou

immoreel gedrag zoals spieken te stellen.

zij haar voorspelbare en utilitaire kern

Daniel Dennett schetst het volgende

dreigen te verliezen. Ze zal het echter

gedachtenexperiment:

nooit zeker weten. Je kan bijkomend

geopereerd voor compulsief gedrag en

bewijs verzamelen, maar uiteindelijk zal

je krijgt ergens in je hersenen een

je altijd een aantal assumpties maken die

elektrode ingeplant. Dit is nu trouwens

Misschien zou men beter geloven in een

fout kunnen zijn. Om Libets experiment

al mogelijk. De chirurg maakt je wakker,

vrije wil zonder vaste argumenten. Ook

als voorbeeld te nemen: wat vertelt ons

waarop hij je het volgende vertelt: 'Vanaf

dat heeft echter twee zijden, want wat is er

dat de proefpersonen écht meenden wat

nu controleren wij al je acties. We hebben

het meest angstwekkend: in een determi-

zij rapporteerden?

in het labo een algoritme ontwikkeld

nistische wereld leven waar men de dag

waarbij wij je gedrag veroorzaken. Je kan

van morgen zou kunnen voorspellen of

denken dat je iets zelf hebt gedaan, maar

in een chaotische wereld leven waar ieder

sta me toe al te verklappen dat dat slechts

gewoon zijn gang zou kunnen gaan?

“
Impulsen zijn het producte
van voorafgaande
vuurpatronen

stel,

je

wordt

Is een mens zonder vrije wil
vatbaar voor rechtspraak?

een illusie is'. Je loopt naar buiten,
wellicht met gemengde gevoelens. Later
word je krankzinnig en geraak je in een
lastig parket met de autoriteiten. 'Maar
meneer de rechter,' smeek je tijdens de

GELOOF HET (OF NIET)

rechtspraak, 'ik heb het niet gedaan. Die
wetenschappers

hebben

mij

in

hun

Misschien ligt de essentie van de zaak niet

greep!'. Dan komt de chirurg erbij en

in de waarheid, maar in de consequenties

zegt dat het allemaal maar een grapje was.

van geloof. Enkele studies tonen bijvoor-

Heeft de chirurg hier geen onherstelbare

beeld aan dat indien je niet in vrije

fout begaan?

wetenschap

27

Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR ARTHUR JACOBS

DREMPELVREES
Grote bruggen zitten vol gaten. Terwijl

niets beters op dan dilatatievoegen, gaten

je de oranje golven bewondert op

in ingenieurstaal, aan te leggen als buffer.

het

word

Niet getreurd: het lijkt erop dat Weense

je ritmisch door elkaar geschud. Niet

ingenieurs ons uit ons lijden zullen

de onkunde van architecten, maar de

verlossen. Ze ontwikkelden een techniek

koppigheid van de natuurwetten is de

om de uitzetting over de hele brug heen

schuldige. Het principe dat materie uitzet

op te vangen met behulp van glasvezel-

bij hitte en krimpt bij koude veroor-

draad. De eerste schokvrije brug wordt

deelt ons tot een leven vol morsen op de

momenteel aangelegd in Oostenrijk.

viaduct

van

Gentbrugge,

achterbank. Hierdoor zouden bruggen
’s winters kunnen scheuren door de
betonkrimp. Tot nog toe vonden we er

U STUPID?
De neanderthalers hebben een gigantisch

eerder dan de vroegste schilderkunst

imagoprobleem. Ze worden afgeschilderd

van de Homo sapiens. Naast de abstracte

als stompzinnige barbaren die elk vleugje

wandschilderingen

cultuur het liefst de schedel inkloppen.

neanderthalensis ook open voor figura-

De etnocentrische media contrasteren

tieve werken. Schelpenkettingen, die

dat beeld natuurlijk graag met de scherp-

allicht werden beschilderd in expressionis-

zinnige en fijnbesnaarde Homo sapiens.

tische stijl, werden eveneens aangetroffen

In werkelijkheid is het misschien wel

in de Spaanse grotten. Het wordt tijd

andersom, legt een nieuwe studie bloot.

dat de neanderthalers opkijken van hun

Neanderthaler-schilders

schildersezel en hun PR beginnen te

lieten

hun

creativiteit 65.000 jaar geleden al los op

stond

de

Homo

verzorgen.

de grotwand. Dat is ruim 20.000 jaren

NA-APEN
Bonobo’s en chimpansees zijn twee

betekenen ‘klim op m’n rug’. Hun grote

handen op één buik. In het parlement der

affiniteit is geen toeval: het is maar een dik

primaten zouden ze gegarandeerd een

miljoen jaar geleden dat de diersoorten

grote coalitie vormen. Ze begrijpen elkaar.

zich van elkaar afscheidden. Toch hoeft

Letterlijk dan, ontdekten Japanse en Britse

de mens zich niet al te veel uitgesloten te

wetenschappers. Het was al geweten

voelen door zijn harige neefjes. Sommige

dat ze grotendeels dezelfde gebaren

van de onderzochte tekens komen immers

gebruiken, maar nu is het duidelijk dat ze

ook bij mensenbaby’s terug.

aan die gebaren ook dezelfde betekenis
toekennen. Een klap in het gezicht is
bijvoorbeeld voor beide aapjes het signaal
om op te hoepelen, uitgestoken armen
28
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Cultuuragenda
DOOR LUNA NYS

EEFJE DE VISSER

JONGE WOLVEN
15/03, NTGENT

20/03, VOORUIT

CONCERT – Voor het eerst sinds haar prachtige derde plaat

DEBAT – Onder het motto ‘Hoe kijken jonge politici naar

‘Nachtlicht’ zal de Nederlandse popzangeres Eefje De Visser

de wereld?’ nodigt 11.11.11 op dinsdag 20 maart maar liefst

helemaal alleen het podium betreden doorheen België en haar

zeven vertegenwoordigers van Vlaamse jongerenpartijen uit.

thuisland. De tweede stop van haar tour is de schouwburg van

Zij gaan zo’n twee uur lang met elkaar in debat over de actuele

NTGent, de ideale locatie voor de innemende nummers die

thema’s migratie en eerlijke fiscaliteit. Dit alles zal gemode-

ze zorgvuldig uitkoos uit haar gehele repertoire. Hoewel ze

reerd worden door buitenlandjournaliste Mieke Strynck.

vasthoudt aan het eigenzinnige en dromerige, belooft ze wel

De avond wordt ingeleid door de directeur van 11.11.11,

een performance neer te zetten die dansbaarder zal zijn dan

Bogdan Vanden Berghe. Het is compleet gratis, dus haast

ooit tevoren.

je naar www.11.be/jongewolven en schrijf je in voor deze
ongetwijfeld boeiende avond.

NOT IN MY GOOD CHRISTIAN SUBURBS

EX MACHINA
21/03, SPHINX CINEMA

13/03, KASK

FILM – Voor de laatste keer kan je in Sphinx cinema terecht

EXPO – Vier jonge kunstenaars stellen op dinsdag 13 maart

voor een film die uitzonderlijk wordt vertoond als verlengstuk

hun schilderijen tentoon in het KASK. Alix De Jonge brengt

van de expo ‘Hello, Robot.’ in Design Museum Gent. Ze

in haar werk graag verschillende werelden samen en breekt

sluiten deze speciale filmreeks af met 'Ex Machina', een Britse

daarbij met de traditionele weergave. Drugsverslaafde zonder

sciencefictionthriller over de getalenteerde computerpro-

drugs Helena Ceuppens werd in haar dromen opgeroepen

grammeur Caleb. Hij wordt geselecteerd om een bezoek te

door de god Cher. De jongste van het viertal, Felix De

brengen aan het afgelegen landgoed van de CEO van zijn

Clercq, laat zich inspireren door zijn directe omgeving en

bedrijf, Nathan. Daar aangekomen blijkt hij deel te moeten

creëert zo een fictieve wereld. Daartegenover staat Jorik

nemen aan een experiment omtrent de aantrekkelijke

Dzobava, die gelooft aan de oude meesters en de gecompli-

vrouwelijke robot Ava. Zijn taak is om uit te zoeken of het

ceerde techniek. Elk hun eigen stijl presenterend, nodigen

een geslaagd experiment is, maar al na het eerste gesprek met

ze uit om op ontdekking te komen naar een groter geheel,

Ava veranderen zijn plannen compleet.

complete tegenstrijdigheden of alles wat daar tussen ligt.
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W

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE
FOTO DOOR JOLINE VERMEULEN

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.

De familie Busch bakt al 140 jaar lang oliebollen op de

stand wel zien zitten?

Vlaamse kermissen. Zo staat ook Jean Busch weer met zijn

Cleopatra! Ik denk dat dat een heel machtige vrouw was die

kraam op het Sint-Pietersplein. Naar eigen zeggen zijn zijn

je moeilijk kon bereiken. Of anders met Madonna (lacht).

oliebollen de beste van de halfvastenfoor. Die uitspraak kan ik

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw

ondertussen volmondig beamen.

reïncarnatie onder handen nemen?

Op of in welk Gents gebouw zou men u een ballade
mogen brengen?
In de Kiosk op de Kouter. In de winter sta ik altijd op dat plein,
en jaren geleden gebeurde het vaak dat mensen er plots kwamen

(denkt lang na) Pablo Picasso. Ik heb de film gezien en ik ben wel
fan geworden.

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

zingen. Ik vond dat altijd zo schoon, maar de laatste jaren is dat

Brussels, hè. Da's prachtig, de mooiste taal van de wereld. Half

een beetje weg. Doe het dus maar daar, dan zet ik mij op dat

Vlaams, half Frans, heel schoon.

bankje ervoor.

Kim Jong-un en Trump zitten rond een tafel: welk
Welk lied mag absoluut niet door de boxen schallen boek deelt u uit/welke muziek legt u op/naar welke
tijdens uw begrafenis?
tentoonstelling sleurt u ze mee om de twee onrustige zielen met elkaar te verzoenen?
Voor mij mogen het gewoon feestnummers zijn. Wat ze zeker
moeten spelen, is een nummer van Jean Gabin, 'Maintenant je

Oh, manneke toch. Eén antwoord: Disneyland. (luid) Fout

sais'.

antwoord! Stel de vraag opnieuw. (we stellen de vraag opnieuw) Ik
pak ze mee naar de kermis.

U bent (weer) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur bekeert u/uw vroegere zelf zich?
Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie
of wat wordt schromelijk onderbelicht?
Hipsters. Die mensen proberen hun eigen ding te doen. Soms
ben ik er zelf dan wel tegen, maar ze doen tenminste hun eigen

De kermis. Op het dorpsplein kwam vroeger de kermis één of

ding.

twee keer per jaar, maar met al hun politiek maken ze het ons

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute
schijf doet uw dansbenen telkens onbeschaamd
alle richtingen uitslaan?
Foute schijf? Mijn lievelingszanger is Barry White. Als het
Barry White is, ja dan is het go hè!

Met welke historische figuur zou u een onenightcultuur

nu wel erg moeilijk. Ze zetten nieuwe bomen en bankjes, maar
de kermis stond er al 200 jaar en kan dat nu niet meer. Er zijn
natuurlijk uitzonderingen, maar over het algemeen vergeten ze
ons een beetje.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
"Non, je ne regrette rien."
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NE(S)T niet de strafste?

DOOR LOÏS SAVAT

FOTO’S DOOR TOM ANTONISSEN

De nominatie voor De Strafste Gentenaar kon helaas niet worden verzilverd, maar dat NEST een waardige
concurrent is van Pierke Pierlala, wordt duidelijk zodra we er een bezoekje brengen.
Voor wie nu nog niet weet wat NEST

ze de nominatie ook niet: er worden in

NEST zich ook aan aan. Alles wat binnen

is: NEST is de oude bibliotheek waar

het gebouw veel verschillende initia-

NEST ontstaat, komt er puur uit goesting

een hoop mensen met ambitie zijn

tieven gegroepeerd, en iedereen kan er

om een wild plan aan te vatten. Geef toe:

ingetrokken om er een tijdje hun eigen

naartoe. Het is een huis met open deuren,

dat is wel straf.

ding te doen. Je vindt er schitterende

wat ervoor zorgt dat ook mensen die

feestjes, workshops, meubelmakers en fair
food, maar ook dingen die niet altijd bij
het grote publiek bekend zijn, zoals Het
Werkhuis en een heus plantenasiel. NEST
brengt deze projecten met een hele reeks
andere samen in één gebouw. Dat weet
An Dours ons te vertellen.

“

Alles wat binnen NEST
ontstaan, komt er puur
uit goesting om een wild
plan aan te vatten

HOOGTEPUNTEN
NEST opende zijn deuren in juni vorig
jaar, en sluit ze weer eind mei. In die
tijd zijn er behoorlijk wat wijze dingen
gebeurd: zo trad Milo Meskens er
bijvoorbeeld op tijdens het openingsweekend en maakte NEST ook deel

anders in de buurt zouden rondhangen

uit van Drawing Days. Wouter van

langskomen, en het is er nu eenmaal

Ne Studio ziet als hoogtepunt van zijn

De bezielers van NEST voelden zich

warmer dan in de vrieskou buiten. Ook

typologie vooral het begin ervan: hij deed

vereerd om voor De Strafste Gentenaar

die mensen maken er voor een deel hun

een oproep aan muzikanten uit het Gentse

genomineerd te zijn. Onterecht vinden

plek van, maar daar passen de bezielers van

om te brainstormen en mee uit te denken

EEN WARM NEST
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T

N

wat zij er allemaal bij wilden doen. Die

TIJD OM HET NEST TE VERLATEN

samenwerking was dan ook belangrijk
voor het verdere bestaan van Ne Studio.

Wie een dezer maanden nog een bezoekje

Voor Sofie, die we in Het Werkhuis

wil brengen aan een concert of een

achter een naaimachine terugvinden, is

workshop, kan best de evenementen

het mooiste aan NEST vooral dat mensen

opvolgen via Facebook. Verder kan je

er worden samengebracht

om

iets

te

maken. Zo kan je
dan zien hoe en door
wie vanalles gemaakt
wordt, terwijl ze er
voordien vaak totaal
geen

voeling

mee

“

Wie nog op zoek is naar

altijd

terecht

in

Bar Wilson en is
er

elke

dinsdag

fancy meubels of juwe-

een jamsessie. Ook

len met beton, kan best

is naar wat fancy

nog eens binnenspringen

wie nog op zoek
meubels

voor

LUK ‘PIERKE PIERLALA’ DE BRUYKER IS
STRAFSTE GENTENAAR

op

kot of juwelen met

hadden. Wat volgens An fijn was, was dat

beton kan er het best nog eens binnen-

mensen elkaar er leerden kennen. Ideeën,

springen. Wat er gaat gebeuren na afloop

idealen, ambities of al dan niet commer-

van NEST, staat nog niet helemaal vast.

cieel denken kwamen er samen in één

Momenteel is men op zoek naar nieuwe

gebouw. Soms zorgt dat al eens voor een

tijdelijke invullingen, vaste gebouwen of

uitdaging, maar het schiep vooral een

bestaande projecten om bij aan te sluiten,

warm verhaal.

maar nu al wordt er nostalgisch terugge-

Naast NEST waren in de categorie
van de cultuursector ook de nieuwe
stadsbibliotheek De Krook en Luk
De Bruyker genomineerd. Die laatste haalde het uiteindelijk. De acteur
en poppenspeler (bekend van de
vertolking van het satirisch figuurtje
Pierke Pierlala) mag zich dit jaar
dus de Strafste Gentenaar noemen.

blikt op de kans die ze konden grijpen in
Gent.

cultuur
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"Het heeft niks te maken met
vreemd te willen doen"
VEELBELOVENDE GENTSE NOISEPOPBAND SHHT KOMT IN 2018 MET DEBUUTPLAAT
DOOR LUNA NYS, TOM ANTONISSEN

Het vijftal van ‘Shht’ is voor veel muziekliefhebbers in Gent geen onbesproken naam meer. Met wat volgens de
ene intelligente noiserock is en volgens de andere vermoeiend gejengel, werken ze aan een live-reputatie die
alleszins niemand onverschillig laat.

Wie hen al eens aan het werk zag, kan dat

Wouter: "We doen dat om de boodschap

gezegd, maar het gaat vooral een beetje

ongetwijfeld beamen. Wie het nog niet

uit onze muziek te versterken. Het is dus

over ..."

aan den lijve ondervond, hoeft binnenkort

niet puur om over the top te gaan, maar om

Mathijs Steels (toetsen): "De tijdgeest."

een soort van boodschap, die ook in de

Wouter: "Inderdaad. En ook over het

maken met de moeilijk in woorden te

tekst zit, duidelijker te maken. Al vinden

afstand nemen van de problematiek

vatten eigenheid van de groep: in het

we zelf dat we daar nog niet supergoed in

waarin we lijken te zitten, en die dan met

najaar verschijnt hun eerste plaat.

slagen."

een beetje relativisme bekijken. Een van

Knack Focus omschreef jullie stijl
eens als Kanye West, Jane's Addiction, Zombie Nation en Raketkanon die botsen op een kruispunt
in Absurdistan. Hoe zouden jullie
het zelf beschrijven?

Hoezo?

Wouter Van Asselbergh (drums): "Voor

Nathan: "In ons hoofd lijkt

ons klinkt het doodnormaal, aangezien

een idee vaak goed, maar

het de muziek is die we zelf maken. Het is

achteraf

er dan ook niet per se om gedaan dat het

we soms toch dat het niet

raar klinkt."

geworden

Nathan Ysebaert (gitaar, zang): "Live

wouden."

gaan we soms wel op zoek naar van die

Wouter: "Dat groeit gewoon.

stukken, maar de nummers op zich zijn

We gaan proberen daar nog

voor ons gewoon popmuziek. Al kan ik

veel verder in te gaan, zeker

er ook wel inkomen dat het voor mensen

voor ons optreden in de AB.

die ons voor de eerste keer zien wel wat

Het heeft dus niets te maken

veel kan zijn."

met vreemd te willen doen.

Wouter: "Het is een afgeleide van waar

We proberen gewoon een

we naar luisteren, en dat bloeit gewoon

soort van totaalbeeld over

samen."

te brengen van de filosofie

niet eens buiten te komen om kennis te

Jullie zetten erg in op jullie
live-performance: huisfilosofen en
acrobaten passeerden al de revue.
Zien jullie die extra elementen als
essentieel voor een optreden?
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de belangrijkste pijlers is dat de wereld
niet rondom een unieke persoon draait, of

Nathan: "Dat op een juiste manier

zo. Dat we allemaal een beetje meespelen

brengen is gewoon een lange zoektocht."

op het wereldtoneel, zeg maar."Nathan:

Wouter: "Een zoektocht naar het ultieme

The world is a play.

middel om dat te communiceren, of zo."

bekeken
is

merken

zoals

we

waarin we geloven."

Welke filosofie is dat
dan?
Wouter: "Dat is natuurlijk
niet

op

een-twee-drie
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Wouter: "Voilà. Er wordt in het algemeen

Gent?

waarden bezwijken. Van die onaantastbare

te veel gefocust op het 'zelf', vinden

Wouter: "Het zit daar ook in vervat,

figuren, zoals Harvey Weinstein, vallen

we, waardoor we vaak tot belachelijke

uiteindelijk. Als je beseft hoe groot het

van hun sokkel, en dat brengt echt veel

conclusies komen. Dat proberen we een

universum is, dan besef je ineens ook hoe

teweeg. Niet enkel in de entertainmentin-

beetje te abstraheren, op die manier."

nietig alle wereldproblemen zijn."

dustrie, maar ook binnen de bedrijfsstruc-

Nathan: "'Abstraheren’, dat is het woord
wel."

Maar het is dus geen onzin?

Wouter: "Ook in het kunstcircuit wordt

Nathan: "Nee nee, dat is effectief zo. Bij

er vaak dat er extreem veel belang gehecht

Armand Pien, ondertussen al een paar

aan een soort persoonlijke visie, en we

jaar geleden."

proberen dat een beetje te doorbreken."

Wouter: "Dat is nog een probleem

Dat hadden we niet meteen zien
aankomen.
Wouter: "Dat is wat ik bedoelde toen ik
zei dat we daar nog niet helemaal in slagen,
en we nog verdere stappen proberen te
zetten."

“
We proberen een totaalbeeld
over te brengen van de
filosofie waarin we geloven

Nathan: "Het lijkt alsof we jullie gewoon

turen. Die titel past voor ons perfect in die
context, om dat dan ironisch te zeggen."

Sommige mensen beschouwen
jullie songs als steengoed en intelligent, anderen vinden het studentikoze lolbroekerij. Is het een dunne
lijn, waar jullie op balanceren?
Mathijs: "Het is sowieso een dunne lijn.
Ik denk ook dat het samenhangt met
het feit dat we nog niet genoeg hebben
nagedacht over onze liveshows, en het
nog niet overkomt zoals we zouden
willen. Op zich zetten die recensies wel

in de war willen brengen, maar eigenlijk,

waarmee we zitten: niemand gelooft ons

aan tot nadenken."

hé … (lacht)"

op den duur nog als we dat zeggen."

Nathan:

Hangt dat samen met het feit
dat jullie elkaar zouden ontmoet
hebben bij de sterrenwacht hier in

In 2018 komt ook jullie eerste plaat
uit. Is daar al een datum op geplakt?
Wouter: "30 september."

ook

een

muziekwebsite, had een review geschreven
over een optreden van ons. Zij schreven
eigenlijk ongeveer hetzelfde als dat artikel
over studentikoze lolbroekerij, maar dan

Nathan: (verrast) "Ah, 30

veel genuanceerder en meer onderbouwd.

september?"

Daar kunnen we eigenlijk echt veel uit

Wouter: "Ik denk het wel, dat

leren. Zij schreven ook effectief over die

lijkt mij realistisch."

dunne lijn, en dat ze begrepen dat door

Nog steeds met de werktitel ‘Let Us Now Praise
Famous Men’?

die dualiteit sommige mensen het ofwel
keigoed vinden en anderen bagger. Ze
gaven ons bijna tips."
Wouter: "We zijn dus heel ontvankelijk

Wouter: "We weten het niet

voor negatieve recensies, maar graag

goed. Er zijn al veel titels

onderbouwd."

gepasseerd, maar dat is toch

Nathan: "Uiteindelijk zijn de zwakke

eentje die blijft toch hangen.

punten in onze liveshows voor ons niet

Onze visie zit er alleszins in

altijd makkelijk om te zien. Negatieve

vervat. Het is puur ironisch

recensies tonen ons dat wel, waardoor we

eigenlijk, omdat we er in

dat wel zien als positief, want we voelen

geloven dat wat er nu aan het

wel aan waar het nog beter kan."

gebeuren is, de verandering
van de machtsverhoudingen
en zo, een groot historisch feit
is."
Nathan: "#Metoo past daar
toevallig ook in."
Wouter:

cultuur

"Enola.be,

"Alle

© WILLIAM MASSY

gevestigde

Over recensies gesproken, ook Evil
Superstars is een naam waar jullie
wel eens mee vergeleken worden.
Verhoogt die fraaie vergelijking de
druk?
Wouter: "Het zou heel fijn zijn om in hun
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voetsporen te treden - we zijn allemaal

en we hebben een script uitgedacht samen

Wouter: "Dat kan eender wie zijn in de

super grote Mauro-fans - maar we zijn

met de makers, Lion Beach heten die, dat

beginfase. Ik denk ook dat het alleen maar

eigenlijk nog harder geïnspireerd door

die visie hopelijk volledig weergeeft. Het

kan omdat onze persoonlijkheden vrij

Gruppo Di Pawlowski, het project

nummer gaat ook echt over het ego in

gelijk zijn, dat je niet echt kunt merken

dat hij daarna had, eerder dan door Evil

het algemeen: elke keuze van de mens is

wie dat initiatief genomen heeft."

Superstars zelf."

ingegeven door ego. Uw lief verwennen,

Nathan: "Ik zou dat wel eens willen

aan liefdadigheid schenken … Dat draait

weten van iemand die ons echt kent, en

eigenlijk allemaal om het voeden van uw

die laten gokken wie achter welk nummer

ego."

zat. Ik zou dat interessant vinden."

Nathan: "Ik denk dat dat een vergelijking
is die gestart is bij onze Humo’s Rock
Rally-deelname van twee jaar geleden.
Onze allereerste review was dat, van ons
tweede optreden, en die hebben ons toen
met de grond gelijk gemaakt en gezegd dat
we Evil Superstars zonder humor waren
(lacht). Sindsdien hebben veel recensenten
dat overgenomen, denk ik. Bij sommige
nummers kan ik er wel nog inkomen, wat
de vergelijking betreft. ‘Satan is in my ass’
en zo: dat gaat ook zo wat overal naartoe.
Maar echt druk voelen, nee. Het is zoals
Wouter zegt: we zijn allemaal grote fans
van Mauro, dus des te beter wanneer we
er mee vergeleken worden."

Jullie laatste single ‘Mao’ is iets
cleaner dan de vuile, hardere
nummers
die
jullie
eerder
uitbrachten. Is dat een lijn die jullie
bewust gaan voorttrekken?
Wouter: "Wacht maar tot de volgende!
Voor elk nummer zoeken we gewoon de

Jullie zijn veel bezig met de gedachtegang rond jullie nummers.

“
Uw lief verwennen, aan liefdadigheid schenken … Dat
draait eigenlijk allemaal om het voeden van uw ego
optimale vorm en voor ‘Mao’ bleek dat
toevallig iets meer poppy en iets rustiger
te zijn. Maar het volgende nummer dat
we gaan uitbrengen, en dat zou normaal
niet te lang meer mogen duren, gaat
terug supervuil en smerig zijn. We zijn
daarvoor ook een videoclip aan het maken
die hopelijk onze visie al beter weergeeft.
Denken we."

Op welke manier?

Wouter: "Je moet met iets bezig zijn,
zeker (lacht). Het is ook vooral waarin
we zelf geloven. Iedereen heeft wel
zijn eigen levensfilosofie en bij ons en misschien daarom dat we een band
gevormd hebben - komt dat samen en
versterkt zich dat."
Als jullie een song schrijven, hoe
gaat dat dan in zijn werk?

© WILLIAM MASSY

Wouter: "Ik denk dat dat een vrij atypisch
schrijfproces is."
Nathan: "Dat komt ook voort uit die
productie-opleiding die iedereen volgt
behalve ik, denk ik. Gewoon demo’s
maken, en als dat al voor 80 procent af is,
er samen aan werken."

Wat de zomer betreft: mogen we
jullie noteren voor op Dour?
Wouter: "Dat weten we zelf niet. We
hopen er natuurlijk op, en achter de
schermen gebeurt er natuurlijk vanalles,
ge kunt u dat niet voorstellen (lacht)."
Nathan: "Echt, in die wandelgangen!
Daar wordt gelobbyd, worden deals
gesmeed … "
Mathijs: (terug heel nuchter) "Iedereen
wil op Dour spelen, natuurlijk."

Mathijs: "Meestal maakt één van ons een

Wouter: "Wie weet trekken we aan het

Wouter: "Via de boodschappen die erin

demo, en als we die goed vinden, werken

langste eind."

zitten. Het gaat een geanimeerde clip zijn,

we er samen aan voort."

Mathijs: "Het is vooral belangrijk om nu
veel te spelen."
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Recensies
CONCERT //

KENDRICK LAMAR IN HET SPORTPALEIS

DOOR ELLA DE SMET

Jawel, King Kendrick a.k.a. Kung Fu

en overtuigde, met verve. Lamar kreeg

Kenny passeerde met de DAMN.-tour in

vanaf opener ‘DNA.’ zonder enige moeite

Antwerpen, en dat bleef niet onopgemerkt.

het nog zittende publiek uit zijn stoel.

De geruchten die enkele dagen eerder

Een liveband had hij hier ogenschijnlijk

uit Amsterdam kwamen overwaaien,

niet voor nodig - of toch? Hoewel hij

werden dan ook bevestigd. Zijn unieke

het volledige concert moederziel alleen

stemgeluid,

kerstlichtjes

het publiek bespeelde, bleek de band

versierde kooi en een paar vreemde kung

achter hem in de coulissen te staan.

fu-filmpjes: meer had hij niet nodig om

Jammer, want wat zou er nog van Lamars

het hele Sportpaleis uit de palm van zijn

geweldige albums overblijven zonder de

hand te doen eten. Toegegeven, meer dan

geniale muzikanten die erachter zitten?

zijn hoofd te laten zien, hoefde hij ook niet

De

te doen om het publiek helemaal uit zijn

reserveerde de spotlight voor zichzelf,

dak te laten gaan. Wat niet wil zeggen dat

zoveel was duidelijk. Niettemin bleef het

hij het daarbij hield, integendeel. Het hele

optreden overeind, het publiek recht en

optreden lang was het Kendrick zelf die

het explosieve enthousiasme wederzijds.

de show aan de gang hield. Hij deed zijn

‘Bitch don’t kill my vibe’ – jongens, die

reputatie alle eer aan door elk nummer

vibe was niet te killen. Wat is er ook

met de gepaste energie te brengen, nu

leuker dan op een doodgewone dinsdag-

eens explosief rappend, dan weer rustig en

avond luidkeels met het hele Sportpaleis

meeslepend. De Amerikaan overweldigde

‘sit down, be humble’ te brullen?

SPEL //

een

met

meervoudige

Grammy-winnaar

RICK & MORTY - TOTAL RICKALL

DOOR MAXIM LIPPEVELD

In aflevering vier van seizoen twee van

uit. Het gegoochel met de kaarten is dat

repetitief. Naarmate het spel vordert,

de cartoonserie 'Rick and Morty' worden

echter niet. In de beginfase van het spel

verandert de dynamiek gelukkig wel:

de hoofdrolspelers belaagd door een

lijkt het alsof je simpelweg kaarten aan

enkele parasieten zijn reeds ontmaskerd

alienachtige parasiet die zich nestelt in

het verzamelen bent in verschillende

terwijl er meer en meer onschuldige, echte

hun gedachten. De parasiet kan zich

vrienden op het spelbord liggen, klaar om

vermommen als eender welk wezen en

per ongeluk neergeschoten te worden.

doet

gastheer

Het komt er nu dus op aan strategisch te

vervolgens geloven dat ze al jaren

spelen om onschuldige levens te sparen.

vrienden zijn. Om de parasiet te ontmas-

Oo-wee! Wanneer er vier niet-parasieten

zijn

nietsvermoedende

keren, moeten personages koelbloedig alle

worden geëlimineerd, eindigt het spel en

valse wezens neerschieten. In het kaartspel

zijn de parasieten gewonnen. Dit valt lang

'Rick and Morty: Total Rickall' is het de

niet altijd te vermijden met het beperkte

beurt aan de spelers om de parasieten te

aantal actiekaarten in je hand. Kortom,

ontmaskeren. Met behulp van actiekaarten

een spannend en strategisch spel eens je

ontdek je meer over de geheime identiteit

stapeltjes. De administratie per ronde

van de wezens op het spelbord en kan

overheerst het eigenlijke spelverloop.

je parasieten trachten uit te schakelen.

Strategisch spelen is bovendien nog niet

Het doel is dus simpel: roei de parasieten

nodig, en dat maakt de beginfase eerder

cultuur

door het iets mindere begin geraakt. Je
hoeft er trouwens heus geen Szechuan

sauce-vretende Rick and Morty-aficionado voor te zijn!
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De Liegende

. Reporter

Speciale statuten doorgelicht
DOOR HENDRIK TAELMAN
KLEURPLAAT DOOR SELIN BAKISTANLI (23) EN HENDRIK TAELMAN (23)

Het aantal studenten met speciale voorzieningen stijgt, net als de verschillende maatregelen die getroffen kunnen
worden. Sommigen spreken van een stortvloed aan speciale maatregelen wat een systematische verlaging van het
niveau inhoudt. Anderen hebben het dan weer effectief moeilijk met spreken, maar ook met schrijven, stilzitten,
bewegen en slagen.
Dieter V. getuigt: "Ja ik was dus met mijn

maar het is alteid in overeensteming met

op het vertrouwen van de werkgevers in

maten de avond voor da’k mij ging gaan

de nadellen die de studnet onvervindt. Ik

de diploma’s heeft Steven ook een gevat

inschrijven zwaar uit geweest, en kende da

begreip zeker dat voor somige studenten

antwoord: “Kunt u de vraag nog eens

als ge zo wat moet barfen en dat ge zo veel

met spesiale maatregel dat proffesoren hun

trager herhalen?”

speeksel hebt, wel ja ik had

Volgens sommige professoren

da dus bij die inschrijving de

lijkt het allemaal wel enigszins

volgende dag waardoor ik zo

de spuigaten uit te lopen. Uit

wat aan het kwijlen was, en

vrees

toen deed da meiske achter de

het milieu wensen de meeste

balie zo wat een teken naar ne

professoren niet te reageren.

gast, en voor dat ik het wist

Enkelen wilden wel anoniem

zat ik in een kamertje en had

getuigen.

“Dat

ik een speciaal statuut." Dieter

studenten

langer

V., hoewel hij geen bijzonder

doorwerken aan een examen

wiskundeknobbel

kan ik nog begrijpen, maar

leek

te

voor

represailles

uit

sommige
mogen

bezitten in het middelbaar,

sommige

zit momenteel in zijn eerste

er

master Burgerlijk Ingenieur.

van. Vorig jaar had ik een

Zelf had hij initieel voor de

studente

opleiding Communicatiema-

statuut

nagement gekozen, maar zijn

zwaar ondervoed, haar examen

begeleiders verzekerden hem

kwam indienen. Ze had al haar

dat met de juiste hulpmiddelen

extra tijd gebruikt, de volle 60

alles mogelijk was. "Wat zeker

uur", getuigt een anonieme

handig is, is de mogelijkheid

assistent. Een professor klaagt

om compleet naast de vraag

dan weer de extra werklast aan

te mogen antwoorden, zonder

die kruipt in het opmaken van

consequenties.

ik

een aangepaste syllabus. "Dat

voor een paper van beton drie

het lettertype Comic Sans

gewoon uitgelegd waarom ik

moet zijn, met een minimum

Jamie Lee Six wel een echt

grootte van vijftien: tot daar

konijn vind."

aan toe. Maar dat het aantal

Zo

heb

studenten

gewoon
met
die

een

maken
weekend

een

speciaal

maandagavond,

Steven Pyck, master in de Taal- en Letter-

vragen op voorhandt moeten doorgeven

moeilijke woordjes per pagina beperkt is

kunde Nederlands - Engels en Praeses van

nogal ekstreem leikt, maar hoe verwachten

en er een leuke kleurplaat moet zijn op het

de studentenvereniging Fautilia die focust

ze anders dat we erdoor geraken?". Op de

einde van elk hoofdstuk, vind ik erover."

op studenten met een speciaal statuut,

vraag of het systematisch en individueel

nuanceert. "Het is zeker zo dat somige

naar beneden halen van de eindcompe-

maatregelen een vrij groot voordeel geven,

tenties geen blijvende impact zal hebben
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avonturen

van

Rikkie

en

Miekske

VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

De

De Liegende Stagiair

Kerkelijke bezorgdheden
In een publiek statement liet de Kerk weten

leeglopen van de kelders van de kerken. In

zich zorgen te maken over de moraal van de

Zwevegem werd het fenomeen al een tijd

Vlaamse bevolking. "We worden killer en

geleden vastgesteld. Priester Jos drukt zijn

afstandelijker", klinkt het. Te vaak zouden

spijt uit: "Onze wekelijkse BDSM-avonden

de volgers van de Heer de vers Prediker 3:7

in de kelders lokten gewoon geen volk meer.

vergeten: "Er is een moment om te scheuren

Nochtans was het de uitgelezen gelegenheid

en één om scheuren te naaien." We merken

om de instructies in Kolossenzen in de

het vooral aan al die klachten over de kou.

praktijk te brengen, waarin staat dat slaven

Goede praktiserende christenen hebben daar

hun aardse meesters moeten gehoorzamen en

geen last van. Zij volgen de Bijbel die zegt:

de meesters billijk moeten zijn." Tot enkele

"En als je met zijn tweeën slaapt, heb je het

jaren geleden werden die billijke straffen

warm" (Prediker 4:11). Extra bezorgdheid

dus in de kelders met zweep en touw in de

wordt geuit over het leeglopen van de

praktijk gebracht, maar sindsdien wordt er

kerken, en meer in het bijzonder over het

in de kelders enkel nog bier gebrouwen.

satire

DOOR NICKY VANDEGHINSTE
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WAT VOOR KANDIDAAT BEN JIJ?
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