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ANONIEM KOEKJE
DOOR ARTHUR JOOS

We zien ze steevast rijkhalzend tegemoet,

luidsprekers van een laptop aan de andere

onze wekelijkse anonieme brieven. Ons

kant van de stad, het land, of de wereld.

archief omvat verschillende mappen

Doorheen de geschiedenis van Schamper

met anonieme post uit vervlogen tijden.

hebben

Vergeelde hand- of machinegeschreven

redactie vaak op het pad naar de

briefjes, door het veelvuldig vouwen dun

waarheid gezet. Die anonimiteit is een te

geworden. Aangezien dertig jaar geleden

respecteren recht, al moet het gezegd dat

zorgvuldiger

anonieme

werd

omgesprongen

zo

“

kostbaar papier, blijkt
geschriften historisch

de

die anonimiteit niet

met

de achterkant van de

whistleblowers

is als ten tijde van

Anonimiteit is niet meer

significanter dan de
voorkant.

vanzelfsprekend

zo vanzelfsprekend

Vandaag is alles een

de enveloppen. De
informatie
computer

die

je

meestuurt

met een e-mail vertelt
de

ontvanger

vaak

stuk eenvoudiger. Je maakt een anoniem

heel wat. Je e-mail verzenden via een

e-mailadres aan, al dan niet tijdelijk van

tijdelijk e-mailadres, via een ketting aan

aard, je put de frustraties uit het diepste

VPN-verbindingen of via the dark web,

van je ziel en je klikt op 'verzenden'. Het

het zijn allemaal mogelijkheden. Maar

charmante geluid dat een zorgvuldig

zorg toch vooral dat ook de auteursnaam

dichtgekleefde

als

in de wordbestanden die je als bijlage

hij op een onmenselijk uur onder

verzendt niet zomaar zichtbaar is. Toch,

een

anoniem koekje?

envelop

redactiedeur

weerklinkt

nu

maakt

geschoven
elektronisch

wordt,
uit
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Kort
DOOR ELENA DE BACQUER

Het is zonde dat je hier niet bent. Spijtig, dat er schrijvers

doen vergeten, kan je met een gerust hart naar huis en

zijn die hun hart geven aan mensen die niet kunnen

naar bed, deze keer zonder de volle twee uur wakker

lezen. Het is zonde, wanneer je een dure smaak hebt en

te liggen en je hele leven te zien ineenkrimpen. Of

geen economische talenten. Zoals ik. Maar als dat niet

toch minder. Fictie zal er altijd zijn om dit leed te

zo was, scheelde er vast wel iets anders. Zo gaat het leven

verzachten. Daarom ziet de koninklijke familie er

voorbij, ook zonder jou. Waarvoor anders te leven,

altijd zo gelukkig uit. Dat weten ze op Cultuur: King

dan voor anticipatie? Gelukkig is een gemis makkelijk

Dalton (Vlaamse Geneeskundige Kring, 28 maart)

opgevuld. Zo kan je er gewoon van weglopen, zoals

en Film marathon dag (Home Astrid, 2 april) ook.

op Filologica gaat lopen! (Filologica, 27 maart) en/

De realiteit is anders ook niet mis. Ingenieurs bouwen

of grote reis: Moskou (Vlaamse Geschiedkundige

bruggen, fascisten beweren dat ze het niet zijn en

Kring, 28 maart), je kan een redelijke imitatie van

over het algemeen weet niemand echt waar hij mee

iets beters produceren, zoals in de les Modelstudies

bezig is. “Goed,” zeg je dan uiteindelijk, “maar nu zit

(Atelier Modelstudies, 29 maart), of als een kinderlijk

ik hier met mijn verwachtingen.” Vertel dat maar aan

ongeduldige overal één grote bacchanaal van maken,

de mannen van Batteries - When will they meet

zoals op de Nacht van de Bronstige Paters (Sd'A

our expectations? (IEEE Student Branch Gent, 27

Gent, 29 maart). Er zijn er die hun leven laten

maart). Zij weten er alles van. Ik zocht mijn heil in

opslorpen door een ongezonde competitiedrang, of

veel zoetere zaken op de Pannenkoekenverkoop 2

het nu op het Nageltoernooi (Geografica, 29 maart)

(Laetitia, 30 maart) en betrapte mezelf erop dat ik je

of het Karten@Yeti (Dentalia, 30 maart) is, zolang

toen niet eens miste, of toch niet meer dan ik je altijd

onschuldigen sneuvelen om je existentiële angsten te

al gemist had.

Just ~UGent~ things: Eremologie
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

De woestijn wordt niet enkel in de Sahara zelf
bestudeerd. Eremologie, of woestijnkunde, beoefent
men ook aan de UGent. De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft een International Centre for
Eremology dat geprezen wordt voor haar internationale samenwerking. In 2008 kon het dan ook de titel
van UNESCO-Leerstoel voor Eremologie in ontvangst
nemen. Dit centrum bestaat al sinds 1991 en werd
opgericht door een wereldautoriteit in de bodemfysica,
Marcel De Boodt, als reactie op de zware droogtes die
zich in de jaren 70 hadden voorgedaan in de Sahel. Het
centrum heeft als gadgets een twaalf meter lange winden regentunnel die erosie moet nabootsen en een aantal
regenvalsimulatoren.
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ON THE ORIGIN OF

Het Patershol

DOOR ELENA DE BACQUER

Niet groter dan dertien straten en een pleintje, komt het Patershol tot ons vanuit de
middeleeuwen. Al vijf eeuwen schippert het tussen welstand en marginaliteit.

KEI GRAAF

interbellum herbergde het Patershol grote namen, en vandaag
is Herman Brusselmans er gehuisvest. Er kan dus van een

Ook in het prille begin was de buurt the place to be, en wel

continue artistieke bezetting gesproken worden.

voor niemand minder dan de graven van Vlaanderen die er een

militair domein hadden. In de 13de eeuw bleek het dan weer de

KEI BEWOGEN

uitgelezen plek voor vroomheid, toen paters zich in het gebied
vestigden. Het klooster dacht aan uitbreiding, maar de goede

Toch is de buurt ei zo na aan de vernieling ontsnapt toen het

mannen dreigden hiervoor de sloot te moeten dempen die de

Gentse stadsbestuur begin jaren 70 de buurt plat dreigde te

hele wijk van water voorzag. In de pragmatische monnikengeest

gooien. In die periode had het Patershol net ruimere bekendheid

vertaalde dat zich in een extra gebouw met een poort voor de

verworven als decor van ‘Malpertuis’, een film die genomineerd

dorstige bewoners. De onfortuinlijke naam van de wijk hebben

werd voor de Gouden Palm in Cannes in 1971. Dat was het

ze dus volledig aan zichzelf te danken. Aan het einde van de 15de

begin van een tienjarige strijd om het voortbestaan van de wijk.

eeuw zetelde de machtige Raad van Vlaanderen in het nabijge-

Vrijwilligers van de anarchistische commune Aktiekomitee 13

legen Gravensteen. De raadslieden brachten een heel legertje

hadden er het behoud van de buurt voor haar oorspronkelijke

aan loyale bureaucraten met zich mee die zich in de omgeving

bewoners tot doel. Ze deden sociaal werk voor de volwassenen

vestigden. Zij trokken met hun flappen dan weer de lokale

en de buurtkinderen, en organiseerden natuurlijk de eerste

middenstand aan. Leve de welstand! Toen Gent in de loop van de

Patersholfeesten. Leve de anarchie!

19de eeuw echter verkrotte tot een industrieel getto,
werden er veel gebouwen afgebroken of opgedeeld
in kleine arbeiderswoningen. Leve de marginaliteit!

KEI KUNSTIG
Met haar schilderachtige gevels, authentieke stratenpatroon en huurprijzen die zelfs artiestenlonen
konden dekken, werkte de wijk vanaf het einde
van de 19de eeuw als kattenkruid voor Boheemse
kunstenaars. Leden van de Eerste en Tweede school
van Latem, zoals Frits Van den Berghe en Georges
Minne, vonden er hun thuis. Ook tijdens het

onderwijs
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Na achttien jaar opnieuw
vrouwelijke decanen
BREEKT DE UGENT HET GLAZEN PLAFOND?

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, ARTHUR JOOS
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

Het heeft achttien jaar geduurd, maar er zijn eindelijk weer vrouwelijke decanen aan de UGent. De Faculteit
Wetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen geven het goede voorbeeld. Is het
glazen plafond hiermee gebroken?
Internationale

Vrouwendag

voelt

altijd een beetje wrang aan. Enerzijds zijn
we blij dat het vrouwelijke deel van de
bevolking een eigen dag heeft gekregen,

een grote kans maken. Time to smash the
patriarchy?

WHERE U @?

anderzijds is één dag natuurlijk niet

niet toegelaten om een hoge functie te
bekleden. We mogen dan niet meer in
de 19de eeuw leven, dat voel je vandaag
wel nog. Vandaag de dag zijn er nog
steeds veel meer mannen dan vrouwen in

genoeg om het doel van gendergelijkheid

We zouden ons allereerst natuurlijk de

dienst aan de UGent. Slechts één op vijf

te bereiken. Dezelfde bedenking kunnen

vraag kunnen stellen waarom het achttien

docenten is een vrouw, en onder de

we maken bij de feestelijke bekendma-

jaar geduurd heeft voordat er weer

hoogleraren is de kloof zelfs nog groter,

kingen die dag. De decaanverkiezingen

vrouwen aan het roer stonden. Deze vraag

met een verschil van één op de tien. Dat

zijn weer begonnen, en de eerste winnaars

wordt nog dringender als we beseffen dat

verschil op zich zorgt er al voor dat er

waren toen alvast bekend. Onder hen

het niet enkel achttien jaar geleden is dat

weinig vrouwen zijn die zich überhaupt

vielen twee namen sterk op: Isabel Van

we een vrouwelijke decaan hebben gehad.

kandidaat kunnen stellen voor de functie

Driessche is decaan van de Faculteit

Van de 423 decanen die de UGent in haar

van decaan.

Wetenschappen

Ann

meer dan tweehonderdjarige bestaan

De echte vraag luidt natuurlijk hoe het

Buysse die van de Faculteit Psycho-

heeft gekend, waren er slechts vijf van het

komt dat de universiteit nog altijd zo'n

logie en Pedagogische Wetenschappen.

vrouwelijke geslacht.

testosteronbastion is, zeker als je weet dat er

Ook in de verkiezingen die nog moeten

In de vroege jaren van de universiteit

intussen meer vrouwelijke dan mannelijke

komen, zijn er vrouwelijke kandidaten die

was het voor vrouwen nu eenmaal

studenten zijn en dat overgewicht ook

6
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al is doorgeschoven naar de assistenten.

vrouwelijke decanen, en zijn er ook bij

Waar wachten de vrouwen op? Als we

de

deze vreemde weerhoudendheid willen

vrouwelijke kandidaten in de race.

begrijpen, kunnen we natuurlijk niet

Zelf zeggen de twee nieuwe decanen dat

anders dan speculeren, maar in een artikel

de genderquota een erg positief effect

van vorig jaar gaf Lore Goovaerts een

hebben gehad op hun overwinning.

mogelijke verklaring. Als geschiedenisstu-

Door de quota, die in verschillende raden

dentente schreef ze haar masterproef over

werden opgelegd en de inzet van de

het glazen plafond aan de UGent. "Het

universiteit op een sterke 'vervrouwe-

feit dat er zo weinig vrouwelijke decanen

lijking', worden vrouwen er volgens hen

zijn, is onder andere gelieerd aan het feit

eindelijk op aangesproken en er zelfs toe

dat vrouwen sneller de neiging hebben

aangespoord te mikken op hogere posities.

om te denken dat ze niet goed zullen

Wel benadrukken ze beiden dat de quota

presteren in een bestuursfunctie. Het

slechts een tijdelijke maatregel mogen

idee dat vrouwen minder goed de leiding

zijn. Na verloop van tijd moet het de

kunnen nemen, is volgens mij bepaald

bedoeling zijn dat vrouwen op zichzelf

door de maatschappij. Als vrouwen die

verkozen worden, zonder hulp van het

mening verkondigen, worden ze al snel

systeem.

arrogant bevonden. Mannen worden daar

Niet enkel de quota hebben echter

veel minder mee geconfronteerd."

geholpen. Belangrijk om te weten is

bio-ingenieurs

en

letterkundigen

DAN TOCH #WETOO?

bijvoorbeeld dat Ann Buysse, de nieuwe
decaan van de psychologen, de decanen-

En natuurlijk mag een verwijzing naar

mantel overneemt van Geert De Soete,

de #MeToo-beweging niet ontbreken in

haar partner. Professor De Soete heeft deze

ieder lichtjes feministisch getint artikel.

De vraag die rest is wat deze vrouwelijke

positie overigens ook een lange achttien

Of de beweging een grote invloed heeft

decanen en kandidaten betekenen voor de

jaar bekleed. Dat Buysse steevast in een

gehad op deze verkiezingen, valt moeilijk

toekomst van gendergelijkheid aan onze

adem met De Soete genoemd wordt, valt

te

universiteit. Is het probleem hiermee plots

natuurlijk te betreuren. Toch speelde het

indicatoren voor. Enerzijds heerst er

opgelost? Aan de ene kant kunnen we niet

netwerk dat haar echtgenoot doorheen de

natuurlijk een sterk feministisch klimaat

anders dan concluderen dat er duidelijk

jaren opbouwde meer dan waarschijnlijk

sinds

iets veranderd is. Waar er vroeger vrijwel

een rol bij de verkiezingsstrijd aan de

een vrouwelijke tegenreactie in gang

geen

faculteit Psychologie en Pedagogische

heeft

Wetenschappen.

twee vrouwen zichzelf nu niet bepaald

PYRRUSOVERWINNING OF PAARD VAN
TROJE?

vrouwelijke

kandidaten

waren,

laat staan kandidaten die kans maakten
om te winnen, hebben we nu plots twee

zeggen.

Daar

Harvey
gestoken.

zijn

Weinstein
Anderzijds

directe

onbedoeld
zien

de

als de volgende Simone de Beauvoir
of Virginia Woolf.

onderwijs

geen
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House of C/\rds?
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, ARTHUR JOOS

In tegenstelling tot de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
hebben de overige negen het decenniaoude stigma voorlopig niet doorbroken. Toch kent elke faculteit haar
eigen intriges.

De faculteiten Economie en Bedrijfs-

door Mia Eeckhout. Zij is op dit

Aan de Faculteit Letteren en Wijsbe-

kunde en Geneeskunde mikken vrij

moment academisch secretaris van de

geerte is spanning ook niet uitgesloten,

waarschijnlijk op verderzetting. Studenten

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen.

want de blandino's moeten er na zes jaar

aan deze twee faculteiten hoeven dus

Initieel

tegenkandidaat

afscheid nemen van de huidige decaan,

geen nieuw gezicht aan het hoofd van

verwacht. In de Faculteit Farmaceutische

historicus Marc Boone. Als grootste

de faculteit te verwachten. De Faculteit

Wetenschappen is het op dit moment

kanshebber wordt op dit moment de

Politieke en Sociale Wetenschappen en

eerder stil, er werden nog geen namen

onderzoeksdirecteur

Ingenieurswetenschappen en Architectuur

genoemd. Ook aan de Faculteit Recht

op de Blandijnberg, Stef Slembrouck,

kozen al voor die continuïteit: Herwig

en Criminologie kan het nog verschil-

genoemd. Ook filosofe Gertrudis Van de

Reynaert zet zijn mandaat als decaan der

lende kanten uit. Naar verluidt zou huidig

Vijver zou de toekomstige decaan kunnen

pol en soccers verder, en ook Patrick De

decaan Michel Tison zijn mandaat

worden. Zij zou zelfs door huidige decaan

Baets blijft decaan bij de ingenieurs. De

niet verderzetten. Wie hem dan wel wil

Boone aangepord zijn om hem op te

Baets nam nog maar net de fakkel over van

opvolgen? In de wandelgangen wordt

volgen. Tot slot zou ook historica Gita

zijn voorganger - en intussen rector - Rik

alvast de naam van professor Internationaal

Deneckere meedingen naar het decanaat.

Van de Walle. Hij werd zoals verwacht

Strafrecht Gert Vermeulen gefluisterd.

Deneckere zetelt op dit moment in het

unaniem herverkozen.

Ook

Diergenees-

Bestuurscollege van de Gentse univer-

Bij

de

bio-ingenieurs

zou

werd

aan

de

geen

Faculteit

van

de

faculteit

daaren-

kunde in het verre Merelbeke waren

siteit. Of de faculteit een tweede geschied-

tegen een onverwachte wissel kunnen

het spannende verkiezingen. Daar haalde

kundige op rij in het decanaat zal dulden,

plaatsvinden: de huidige decaan, Marc

huidig decaan Frank Gasthuys het van

valt nog af te wachten.

Van Meirvenne, wordt er uitgedaagd

zijn uitdager met slechts één stem verschil.

ADVERTENTIE

ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
CVBA ACCO
Blijde Inkomststraat 22, 3000 LEUVEN
Ondernemingsnummer 0403 547 615
Algemene vergadering ter zetel op 24/04/2018 om 19u. Agenda:
Jaarverslag. Verslag Commissaris. Goedkeuring Jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders en commissaris.
(Her)Benoemingen en ontslagen.
Aanwezigheid bevestigen via algemenevergadering@acco.be
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"Pak uw pillen toch eens, man"
DOOR JESSIE VAN CAUTER

Freelancejournaliste, archeologe en ex-Schamperredactrice Jessie Van Cauter kroop in haar pen. Ze schreef
over het stigma dat ook vandaag nog aan psychische problemen kleeft: "Psychisch leed is even reëel en
even pijnlijk als fysieke pijn. De scheiding tussen beide is een absurditeit."

Een paar weken geleden las ik enkele

mijn moeder en vader geen enkel aandeel

preken veelal voor de eigen parochie van

tweets van een hooggeplaatste politica ter

hebben in de kaarten die hen werden

hoogopgeleide,

rechterzijde: “Pak uw pillen toch eens man.

toebedeeld. U moet weten: psychisch leed

en veertigers. Het hoeft daarom niet te

(…)”, “Hoe ziek kan je zijn. Zoek eens

is even reëel en even pijnlijk als fysieke

verwonderen dat hun focus vaak ligt op

medische hulp (…)”. De context, namelijk

pijn. Meer nog, een scheiding tussen

acute depressie en burn-out. Ja, dat is ook

de modderpoel die Twitter vaak is, maakt

beide is een absurditeit. Maar het taboe en

belangrijk om dit taboe te doorbreken.

het onmiskenbaar duidelijk: allusies op

het stigma maken het nog veel zwaarder

Maar wat mij betreft, gaan zij niet ver

psychische problemen worden gebruikt

dan het al is. En wanneer leed van gelijk

genoeg. Ze brengen zo goed als geen

als scheldwoord, ad hominem.
vragen. Inderdaad, dit soort uitspraken

rond

psychische

aandoe-

pakweg een Luc Alloo.

niet meer lachen?

van opkijken. Zelf herinner ik me Tom

chronische

ningen. Dat laten we liever over aan

Mogen we nu ook al

komt zo vaak voor dat weinigen er nog

dertigers

verandering op vlak van beeldvorming

“

“Waar maak jij je druk om?” hoor ik u

links-liberale

“Zeg, mogen we nu ook al niet meer

Lenaerts die een dik jaar geleden tijdens

lachen?”

hoor

ik

u

verontwaardigd

een quiz makkelijke lachpunten scoorde

welke orde niet wordt erkend, wordt het

vragen. Natuurlijk wel! We moeten

door nog maar eens ‘de zotten van Geel’

bestendigd en plant het zich voort. Dan

lachen! Het alternatief is wenen. We

in hun hemd te zetten.

dijt het uit als een olievlek en kan het een

moeten op humoristische wijze taboes

Toch raakt dit me recht in mijn ziel.

hele samenleving schaden. In dit licht

doorbreken, maar niet bevestigen vanuit

Zowel mijn ouders als ikzelf hebben al

het schokkende cijfer dat ongeveer 1,2

een positie van blind, doof, en vaak zelfs

veel onnodig geleden onder het taboe dat

miljoen Belgen, waaronder ikzelf, antide-

goedbedoeld privilege. Daarom ben ik zo

op psychische kwetsbaarheid rust. Zelf ben

pressiva nemen.

aangenaam verrast, blij, ontroerd, zelfs een

ik hoogopgeleid, en mijn depressie was

Campagnes als 'Te Gek?!', maar ook

beetje extatisch over 'Taboe' van Philippe

slechts van tijdelijke aard. Dat maakt mij

belangenorganisaties

Vlaamse

Geubels. Op een te weinig geziene

nog aanvaardbaar voor de goegemeente,

Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

manier laat hij kwetsbare minderheden in

hoewel ook dat een recent fenomeen is.

en

hun waardigheid. Hij kleeft een gezicht

Similes,

hoe

als

de

goedbedoeld

ook,

Een medeschuldig stilzwijgen - vaak

op 'de armoezaaier', 'de zot'. Dat doet hij

eigen aan de succesvolle, witte, katholieke

met respect, met tact en vooral in een sfeer

middenklasse - maakte mijn schooltijd

van samenwerking en gelijkwaardigheid.

tot een pijnlijke, grotendeels eenzame

Die aanpak maakt het programma zo

periode.

taboedoorbrekend.

Bij mijn beide ouders ligt het anders. Zij

Ik maak me geen illusies. Er is meer nodig

worstelen al sinds hun jongvolwassenheid

dat dat. Het is slechts een begin, maar

met een chronische psychische ziekte.

laten we samen taboes - groot en klein -

Jawel, ziekte. Geen ‘gevoeligheid’, geen

doorbreken. Niet door grove, kwetsende

‘kwetsbaarheid’, geen ‘problemen’. Die

uitspraken, maar door tact, menselijkheid.

woorden dekken niet de ernst van hun

En oh ja, door humor.

aandoening, noch erkennen ze het feit dat

onderwijs
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Column
DOOR NICKY VANDEGHINSTE
FOTO DOOR SAM FEYS

Vrouwelijk. Zonder maar. Zonder meer.
spreken en schrijven.

Ik keek in de spiegel en vroeg
de mening van een vriendin.

De suggestie valt al eens dat ik mijn

“Je ziet er vrouwelijk uit,

kledingstijl zou kunnen aanpassen. Zo zou

maar professioneel”, zei ze. Ik

ik bepaalde gedragingen en opmerkingen

fronste. “Vrouwelijk is toch

vermijden. Het probleem is dat ik zo

goed, niet?” Ik ging akkoord,

ook vermijd dat ik me goed voel. Mijn

maar mijn frons bleef nog even

identiteit is inherent aan het lichaam

hangen. Als de delen van een tweeledig

waarin ik me bevind. Ik ben trots op wie

compliment vasthangen met een ‘maar’,

ik in de spiegel zie.

is het de ‘maar’ die blijft hangen. Het is

Doorheen de jaren heb ik leren aanvaarden

een woord dat duidt op een tegenstelling,

hoe ik eruitzie, en dat heeft mijn kijk op

alsof de twee leden niet samen horen.

de wereld bepaald. Mijn liefde voor mijn

Soms duidt het ook op een bedenking.

lichaam uit zich in de kleren die ik draag,

“Het is aantrekkelijk,
gaan

mensen

niet

staren?”

Als de delen van een tweedelig
compliment vasthangen

bleek

waarheid

te

bevatten.

met een ‘maar’, is het de

van

de

waarin

ik vind dat ik er

Deze bedenking

Naar het einde

10

kleren

“

maar

goed uitzie. Dit
deel van mij staat
niet in contrast
met andere delen,
maar vormt een

‘maar’ die blijft hangen

laag

avond

van

mijn

identiteit.

De

werd er gestaard, gekwijld en ongewenst

verschillende lagen kun je niet tegen

bepoteld. Ik hoop dat ik een open deur

elkaar uitspelen.

intrap als ik vertel dat de diepte van mijn

De manier waarop we over uiterlijk

décolleté en de golven van mijn heupen

praten,

hier geen excuus voor vormen.

we

Er is geen twijfel aan dat we van ver

en objectiveren - of het nu gaat over

komen wat kledij betreft. Wat we

gender, huidskleur of kledingstijl. Zo

vandaag graag doen en dragen, is veel

ook

minder verbonden met ons geslacht dan

hun borsthaar 'maar' heel gevoelig van

vroeger. Ons taalgebruik toont echter aan

karakter zijn. Mijn vrouwelijkheid, een

dat het toch nog niet zo vanzelfsprekend

ander zijn mannelijkheid, huidskleur of

is als we zouden hopen. Zinsconstructies

kledingstijl behoeven geen 'maar'. Mijn

die insinueren dat je het ene bent en 'toch'

lichaam is een deel van mijn identiteit,

het andere doet, je iets draagt 'maar' een

maar niet het geheel waarmee mensen

bepaalde hobby hebt, verraden ons. Ons,

me in een hokje moeten duwen. Ik ben

want ook ik ontsnap hier niet aan in mijn

vrouwelijk. Zonder maar. Zonder meer.

verraadt

anderen

kunnen

de

manier

benaderen,

mannen

waarop

beoordelen

pronken

met

www.schamper.be

Mode

DOOR JOLINE VERMEULEN

Hoe vaak en hoe trots we ook benadrukken dat 'we in de 21e eeuw leven', vaak zijn we minder progressief dan
we zelf willen geloven. Genderdichotomie blijft een feit, en daar is het taboe rond make-up bij mannen een
treffend voorbeeld van.
© JÉRÔME DEPRIESTERE

In het Gentse straatbeeld merken we

zijn hun ‘vrouwelijke’ kant te laten zien,

toners

zelden mannen op die make-up dragen.

gewoon graag met hun uiterlijk bezig

heden of vermoeidheid camoufleren is

Doen ze het niet, of doen ze het subtiel?

zijn of make-up bewust gebruiken om

de standaard, fond de teint of mascara

Een korte observatie.

gevestigde waarden te doorbreken. Aan

aanbrengen vinden ze onnatuurlijk en is

opvallende make-up wagen homosek-

dus eerder uitzonderlijk. Als ze toch meer

suele mannen zich vaak enkel uit artistieke

opvallende make-up willen uittesten,

"OUDERWETS LAND"

en

concealers.

Onregelmatig-

overwegingen. “Drag is een vorm van

krijgen ze het advies voor een natuur-

Wereldwijd is er een trend zichtbaar op

performance; je creëert een persona, een

lijke look te gaan; de teint moet in ieder

vlak

beautybloggers,

verhaal. Buiten drag ben je weer jezelf, en

geval afgestemd zijn op de huidskleur, en

maar in de dagelijkse realiteit verschilt

van

mannelijke

voel je die nood om extreem opgemaakt

een subtiele, bruinkleurige mascara past

hun invloed van land tot land. Zo komen

te

wellicht het best.

er in Nederland, Portugal, het Verenigd

Depriestere uit.

Koninkrijk of de VS steeds meer mannen

Hoewel ook metroseksuelen vandaag

de straat op met make-up, en is dat in

vaker make-up inkopen, ligt de drempel

België nauwelijks het geval. Dat weten de

voor de gemiddelde heteroseksuele man

Het belang van die natuurlijke look wordt

dames van The Body Shop in de Veldstraat

bijzonder

cosmeticazaak

bevestigd door de heteroseksuelen die

me te vertellen. Op vlak van mannen en

binnenwandelen is voor hem een stap

zich nooit opmaken. De meerderheid

make-up bestempelen ze België als een

te ver. Doet hij dit toch, dan gaat zijn

die ik spreek heeft er geen problemen

conservatief en ouderwets land. Als het

entree met een zekere schaamte gepaard.

mee dat sommige mannen make-up

stigma hier al doorbroken kan worden, zal

Volgens de verkopers heeft hij dan ook

dragen, ‘zolang het niet zichtbaar is’. Als

het dus een proces van lange duur zijn.

steeds een excuus op zak: 'Het is voor mijn

redenen waarom ze zelf geen make-up

vriendin'.

dragen, geven ze aan dat het niet van hen

zijn

niet”,

hoog.

legt

student

Een

Jérôme

verwacht wordt of het overbodig lijkt.

"VOOR MIJN VRIENDIN"

Meer dan eens krijg ik te horen dat die

‘ONNATUURLIJK’
Wanneer cosmeticazaken mannen over

redenering ook voor meisjes geldt. "De

de vloer krijgen, gaat het in de eerste

Ongeacht

plaats om transgenders of homoseksuelen.

lijken mannen die make-up gebruiken

De reden hiervoor? Zij zouden niet bang

de voorkeur te geven aan producten als

onderwijs

“ZOLANG IK HET NIET ZIE”

hun

seksuele

geaardheid

meeste meisjes vind ik minstens even
mooi zonder." En maar goed ook.
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UGent zet personeel in mythologische
bloemetjes
PERSONEELSONDERSCHEIDINGEN ONDER DE LOEP

DOOR ARTHUR JOOS, AARICIA LAMBRIGTS
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Vorige week reikte de Universiteit Gent personeelsonderscheidingen uit aan personeelsleden die uitblinken in
hun taken. De meeste studenten hebben nog nooit van de onderscheiding gehoord, toch maakt de unief zich
sterk dat ook zij voldoende inspraak kregen.

Sinds 2011 worden personeelsleden van

door hun collega's en/of studenten, als

lening.

de UGent jaarlijks extra in de bloemetjes

door het universiteitsbestuur naar voren

De deelname bij de nominatie voor

gezet voor hun inzet: wie uitblinkt in

gebracht", staat te lezen in het persbe-

de

onderwijs, maakt kans op de Minervaon-

richt dat de UGent naar aanleiding van

onderzoek lag iets hoger: 172 personen

derscheiding. Uitmuntende onderzoekers

de personeelsonderscheidingen lanceerde.

brachten hun stem uit. Niet zo bijster

dingen mee naar de Prometheusonder-

“

veel dus, voor een onderneming die 9.000

Ik had de uitdaging

Hoe groot de overlap is tussen de drie

scheiding, en wie uitzonderlijke prestaties
leverde op het vlak van maatschappelijke
en

wetenschappelijke

dienstverlening,

kan hopen op een Hermesonderscheiding.

iets te rooskleurig
ingeschat

Opvallend: zelfs de meeste genomineerden hadden nog nooit eerder van de
onderscheidingen gehoord.

Hoeveel

mensen

een

Prometheusonderscheiding

voor

personeelsleden en 41.000 studenten telt.
onderscheidingen is niet duidelijk. Wel
is duidelijk dat het aandeel studenten dat
meestemde bijzonder klein is.

personeelslid

MINERVA

voordroegen? Respectievelijk 150 en 152

DEMOCRATISCH HOOGSTANDJE
"De

genomineerden

12

werden

zowel

UGent'ers stemden voor de Minerva-

Geert Van Hove en Hilde Van Keer

onderscheiding voor onderwijs en de

werden samen genomineerd voor de

Hermesonderscheiding voor dienstver-

Minervaonderscheiding.

Van

Hove

www.schamper.be

reageerde: “We worden beloond voor

hun zesjarige opleiding, met als doel een

kan zijn: "De academische wereld is een

onderwijs, daar ben ik zeer trots op.

continuïteit te creëren in hun professi-

beschermde wereld, maar het is hard

Daarnaast is het voor mij fijn om samen

onele

met Hilde genomineerd te zijn. Het

De mentoren kunnen

teamwerk is naar mijn mening onderbe-

ook

licht in het hoger onderwijs.” Hij ziet

een

de nominatie als een extra motivatie

voor

om universiteitsbrede keuzevakken uit

studenten die wat extra

te bouwen. Het duo is onder meer de

ondersteuning kunnen

drijvende kracht achter het nog piepjonge

gebruiken. Op die manier hoopt men een

keuzevak Coaching en Diversiteit, waarbij

meer persoonlijke begeleiding te bewerk-

je voor drie studiepunten een eerstejaars-

stelligen.

ontwikkeling.”

“

persoonlijk
toeverlaat

zijn

beginnende

werken. Je moet jezelf
constant

bewijzen

De concurrentie

en meten aan andere

binnen de academische

het extra deugd om op

wereld is heftig

student kan ondersteunen en wegwijs

onderzoekers. Dan doet
deze manier gesteund
te worden."

HERMES
Steve Stevens en zijn team rond 'Durf

maken aan de UGent.

Ondernemen!' werden dan weer genomi-

PROMETHEUS

Professor Van Keer reageerde evenzeer

neerd voor de Hermesonderscheiding,

aangenaam verrast: “Ik ben net terug

Ilse Derluyn maakte dan weer kans

net als Ingrid Merchiers van UGent

van

op de Prometheusonderscheiding voor

Tech Transfer en Koen Aerts van de

co-teaching’en de opportuniteiten en

onderzoek.

de

Vakgroep Geschiedenis. Aerts is de man

meerwaarde ervan een van de belang-

Faculteit Psychologie en Pedagogische

achter de veelbesproken documentaire-

rijke topics waren. Het spreekt dan ook

Wetenschappen, Vakgroep Sociaal Werk

reeks 'Kinderen van de Collaboratie'. “Ik

voor zich dat ik zeer tevreden ben dat

en Sociale Pedagogiek. Ze voert er voorna-

heb het geluk dagelijks te mogen werken

we met het keuzevak en het schitterende

melijk onderzoek rond vluchtelingen uit.

met zeer dynamische collega's en ongelo-

team waarmee we samenwerken genomi-

“Ik vind het heel fijn dat mijn streven naar

felijk gedreven studenten. Studenten die

neerd zijn. Het doet goed te merken

maatschappelijke impact in de verf wordt

er naast hun studies in slagen ook nog een

dat

wordt.”

gezet, zeker omdat mijn werk rond en

eigen zaak of ondernemend project uit te

Zowel Van Hove en Van Keer gaven aan

met CESSMIR enerzijds en vluchtelingen

bouwen”, zegt Stevens. “Vanaf dat ik aan

niet te weten hoe de nominatie verloopt.

anderzijds hiermee ook eens in the picture

UGent begon te werken, vijf jaar geleden,

komt", zegt ze. "Maar natuurlijk ben ik

was het mijn persoonlijke ambitie om de

Reniers werden genomineerd voor de

zelf ook heel trots op de internationale

UGent meer ondernemend te maken, in

Minervaonderscheiding. Reniers kende de

waardering die mijn onderzoekswerk

de breedst mogelijke zin van het woord.”

een

buitenlands

teamwerk

bezoek

geapprecieerd

waar

Ook professoren Peter Dawyndt en Jan

onderscheidingen nog
door

deze

onderscheiding

en

wist

het

ook

van

bestaan ervan niets af.
Het zijn mijn collega's
van

het

Het doet goed te
merken dat teamwerk
geapprecieerd wordt

Skillslab

werkt

aan

ontvangt,

“

niet: “Ik was totaal
verrast

Derluyn

zeker

“'Durf Ondernemen' leek me daarom

ook rond het thema

een schitterende uitdaging, al had ik het

vluchtelingen.”

misschien net iets te rooskleurig ingeschat.”

Naast Derluyn zijn

Toch is Stevens trots op het aantal succes-

ook

bio-ingenieur

volle ondernemingen dat het initiatief

Els Van Damme en

voortbrengt. Daarnaast is hij dankbaar

ingenieur

Lieven

voor de nominatie, omdat het project zo

genomi-

onder de aandacht gebracht wordt, en

die vorig jaar in mei een mail hadden

neerd voor de Prometheusonderscheiding.

het harde werken van de student-onder-

gelezen over deze onderscheidingen en

Eeckhout reageert: "Het is mooi om ook

nemers beloond wordt. Het project werd

mijn kandidatuur hebben ingediend met

intern, binnen de UGent, erkenning te

al eerder beloond: oprichter Koen De

het nu gekende gevolg.” Reniers dankt

krijgen. Het doet ook enorm deugd dat

Bosschere kreeg een aantal jaar terug al

zijn nominatie aan het mentorensysteem

ik erkend wordt voor de manier waarop

een personeelsonderscheiding. "Sindsdien

binnen de gezondheidswetenschappen:

ik mijn onderzoeksgroep leidt." Daarnaast

had ik er lang niets meer van gehoord",

“Een arts-mentor begeleidt een vaste

haalt Eeckhout aan dat de concurrentie

zegt Stevens nog.

groep van negen studenten gedurende

en de competitie tussen academici heftig

onderwijs

Eeckhout
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Zeker geen vriendjespolitiek
DOOR ARTHUR JOOS, AARICIA LAMBRIGTS

te schuiven, hoeft het niet te verbazen dat

faculteit? Rector en voormalig decaan van

weinig studenten op die oproep ingingen.

de

De mail werd immers verstuurd op 31 mei

en Architectuur Rik Van de Walle, zo

Wanneer we de universiteit vragen

2017, de eerste week van de examenpe-

blijkt. Naar verluidt zou de goede man

hoe de nominatie doorgaans verloopt,

riode.

een heilige schrik gehad hebben partijdig

luidt het antwoord: "De personeels-

Na de nominatie werd een commissie

over te komen, en zou hij opgedragen

leden worden door hun collega's en de

gevormd om de personeelsleden die

hebben niet al te veel medewerkers van

studenten genomineerd als antwoord op

uiteindelijk genomineerd werden uit

zijn faculteit te nomineren.

een open oproep. In dit geval werd dat

de

deze

De UGent wenst ten slotte te benadrukken

vlak voor de zomer van 2017 gedaan. Alle

commissie zetelt ook een student. In 2017

dat de nominaties niet als verkiezingen

personeelsleden en studenten die op dat

was dat Dylan Couck", zegt de UGent

gezien moeten worden. De genomi-

moment aan de UGent verbonden waren,

hierover. Volgens Merlier werd zeker

neerden zijn volgens de Afdeling Interne

hadden de kans om zelf personeelsleden te

ook rekening gehouden met de input van

Communicatie dan ook niet 'de beste'

nomineren voor elk van de drie catego-

studenten. Couck beschrijft de zitting als

medewerkers: "De UGent wil met de

rieën", onderstreept Jochen Merlier van

volgt: "We zijn eenmalig samengekomen

onderscheidingen al haar personeelsleden

de Directie Communicatie en Marketing

om de nominaties te bespreken. Ik heb wel

danken voor de dagelijkse inzet die van

nog. Zijn studenten dan gewoon niet

enige inspraak gehad voor de Minervaon-

de universiteit een bloeiende instelling

voldoende geëngageerd, zoals zo vaak

derscheiding, maar mijn rol was eerder

maakt. De genomineerde medewerkers

herhaald wordt in universitaire kringen?

miniem."

zijn elk op hun manier illustratief bezig

GEBREK AAN INTERESSE?

shortlist

te

selecteren:

"In

Vorig jaar stuurde toenmalige rector
Anne De Paepe nog een afzonder-

Faculteit

Ingenieurswetenschappen

met het behartigen van de drie functies

VOGELS VAN DIVERSE PLUIMAGE

lijke mail om de oproep tot nominatie te

van de universiteit: onderwijs, onderzoek
en dienstverlening." Een pluim op ieders

verspreiden. Dit jaar maakte de oproep

De initiële selectie gebeurde dus vooral

hoed dus, behalve voor de ingenieurs dan.

slechts een klein onderdeel uit van een

door collega's, maar ook in de commissie

Zij hebben in de verste verte niets met

bredere

titel

die de uiteindelijk genomineerden op

pluimen te maken.

'Veel succes met de examens!'. Hoewel

de shortlist plaatste, stond collegialiteit

de Dienst Communicatie de studenten dus

centraal. Wie zou tenslotte niet mee aan de

wel opriep om hun favorieten naar voren

kar trekken voor een collega van de eigen

informatiemail
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met

als
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ACHTERKLAP

BLOODY MARY

DOOR ARTHUR JOOS

DON’T LET THE BED BUGS BITE

Op de faculteitsraad van de Faculteit

"Schurft! In de homes!" Even lijkt het alsof

Ingenieurswetenschappen en Architectuur

professor Krinkel onze redactie binnenstormt.

werd beslist om de toegang tot het gebouw

Dezer dagen teisteren niet alleen voyeurs

in de Jozef Plateaustraat voortaan strenger

de studentenverblijven van de UGent, ook

te controleren. De beslissing volgde op een

zouden verschillende studenten plots rooie

reeks vandalismestreken. Naast ontrolde
rollen WC-papier werd recent ook een

plekskes gekregen hebben. Geen paniek, 't is

waarschijnlijk geen schurft, maar het resultaat

dronken medewerker aangetroffen. Eén

van een beet van een doodnormale bedwants.

mysterie is echter nog niet opgehelderd:

Hoe vervelend de beestjes mogen zijn, ze

verschillende dagen op rij werd tomatensap

zijn niet zo gevaarlijk. Naar verluidt zitten ze

gevonden

beeldschermen.

massaal in New Yorkse bedden, en brengen

Telkens wanneer het goedje opgekuist was,

op

enkele

Europese toeristen ze even massaal mee uit de

werden de schermen opnieuw besmeurd.

Amerikaanse grootstad. De insecten uitroeien

Vers herverkozen decaan Patrick De

is bovendien een lastig werkje; ze verstoppen

Baets moet nu op zoek naar de illustere,

zich graag in kleine hoekjes en hen uithongeren

nachtelijke Bloody Mary-drinker.

kan meer dan een jaar duren. Beddengoed dien
je minstens op 50°C te wassen om eitjes en
wantsen te doden.

ADVERTENTIE

onderwijs
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Internationaal
“Denk je dat ik hier ga zitten
tot ik 100 ben?”
DE RUSSISCHE VERKIEZINGEN
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Het bovenstaande antwoord kregen de journalisten die Poetin bestookten met vragen vlak voordat hij de
verkiezingen had gewonnen. Een luchtige manier om niet te hoeven toegeven dat hij op het punt stond aan
zijn vierde termijn te beginnen. Of toch?
Wie Rusland zegt, zegt Poetin. Dat is ook

vooraleer de Sovjet-Unie zou imploderen.

meest bekwame man om een jong Rusland

niet gek. Poetin is er al aan de macht sinds

In 1989 was de Berlijnse Muur al gevallen

te leiden in een wereld na de Koude

1999, lang voordat de meesten van ons

en

satelliet-

Oorlog. Maar door een samenloop van

zich met politiek bezig hielden. Het idee

staten zich los te maken uit het grote

interne samenzweringen en Amerikaanse

dat hij het nog nodig acht verkiezingen

netwerk van gebieden dat de communis-

hulp was hij het die in 1991 bovenop een

begonnen

steeds

meer

te organiseren, lijkt dan

tank een speech gaf die we

ook een beetje dwaas.

zouden kunnen zien als

Maar ondanks het uiterst

het begin van een nieuw

ondemocratische karakter

Rusland. De speech bleek

dat ook de laatste verkie-

al gauw uit loze woorden

zingen weer gekenmerkt

te bestaan en Jeltsin, die

heeft, zijn dit de perfecte

vooral bekend stond als

momenten om de figuur

een zatlap die uit pure

van Poetin eens onder de

desinteresse vaak dronken

loep te nemen. Wie is deze

op televisie te zien was,

man die schijnbaar iedere

was een uitermate zwakke

verkiezing kan winnen?

leider waarin Rusland een

En dan heb ik het niet

reflectie kon zien van

enkel over de Russische ...

hun dalende rang in de
wereldorde.
In 1999 kwam hier een

STERKE POETIN

einde aan toen een ex-KGB
Aan de ene kant is het

agent, de geheime politie

vreemd dat mensen Poetin beschouwen als

tische

hadden

van de Sovjet-Unie, benoemd werd tot

een van de meest bedreigende figuren in

gesprokkeld. Te midden van deze chaos

eerste minister van Rusland. Vladimir

de internationale politiek, maar aan de

rees in 1991 vrij letterlijk een nieuwe

Poetin, toen nog onbekend, maakte al

andere kant is de eerste foto die we van
hem vinden er eentje waarop hij knuffelt
met honden, de fles geeft aan geitjes
of rijdt op een beer. Om de figuur van
Poetin op dit vlak te begrijpen is het nodig

dictators

bij

elkaar

“
Jeltsin was een uitermate
zwakke leider

om Poetins voorganger te kennen: Boris

snel een naam voor zichzelf door met de
harde hand korte metten te maken met
een opstand in de regio Tsjetsjenië. Al
snel werd Jeltsin gedwongen af te treden
en nam de populaire Poetin zijn plaats
over. Poetin deed er toen alles aan om

Jeltsin.

zich zo ver mogelijk te distantiëren van

In de vroege jaren 90 was het duidelijk

leider naar de top. Jeltsin was niet geliefd

zijn voorganger, en dat heeft de rest van

dat het slechts een kwestie van tijd was

in de communistische partij, noch de

zijn carrière sterk bepaald. Jeltsin was een
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dronkaard, Poetin een geheelonthouder

zijn dochter. Dat laatste incident heeft

die je vaak op foto's kan zien sporten of

opvallend genoeg geleid tot een diploma-

spelen met dieren, een echte natuurmens.

tieke strijd met het VK, iets wat in het

Het was aan deze verkiezingen te zien dat

Jeltsin was een zwak figuur in zowel

verleden onmogelijk leek.

het na achttien jaar allemaal een beetje

binnen- als buitenland, Poetin maakte

Wat echter vooral opvalt is Poetins

begint te wegen op de leider van Rusland.

van Rusland opnieuw een wereldspeler

groeiende persoonlijke fortuin. De man

De cijfers liegen niet, hij wint nog

en sloot verbonden met de binnenlandse

die zichzelf wil voorstellen als onbaat-

altijd met 77 procent van de stemmen.

oligarchen. Jeltsin kwam goed overeen

zuchtige vader van zijn land wordt ervan

En toch waren de verkiezingen heel wat

met de Amerikanen, Poetin daarentegen

verdacht een 'geheime' multimiljonair te

meer ingetogen. Poetin zelf toonde geen

voedt een anti-westers Koude-Oorlogs-

zijn en een van de rijkste staatshoofden

greintje enthousiasme tijdens de campagne

sentiment onder zijn bevolking. Vandaar

in de wereld. Niet alleen wekken zijn

en heeft zelfs maar twee grote rally's

zijn populariteit.

luxueuze privé-bezittingen dit idee op,

gehouden, waarvan één in de Krim om

maar ook werden er meerdere links naar

de verjaardag van de annexatie te vieren.

RIJKE POETIN

hem aangetoond in
de Panama Papers.

OUDE POETIN

Zelfs

“
Jeltsin was niet geliefd in de

voor

zijn

overwinningsspeech

Hoewel Poetin nog steeds razend populair

Als dit klopt, zou

is in zijn thuisland, heeft hij Rusland

dat een gigantisch

onherkenbaar veranderd. Allereerst heeft

verraad betekenen

hij een duidelijke autoritaire staatsstructuur

tegenover

zijn

doorgevoerd, waardoor het hedendaagse

volk

dat

Rusland op sommige vlakken steeds meer

momenteel kampt

begint te lijken op zijn voorganger uit de

met

20e eeuw. Een eerste voorbeeld hiervan

economische

de

kiezers was het enthousiasme grotendeels

is Poetins fascinatie voor gif. De dood

Sovjet-Unie. In 2010 was 60 procent van

weg, en het Kremlin moest zelfs gratis

van tientallen Russische politici, en nog

de Russen in de hoogste inkomensklasse

iPhones weggeven om de mensen naar de

veel andere moordpogingen, zijn op de

tevreden met de levensstandaard, vandaag

stemlokalen te lokken.

één of andere manier toegewezen aan

is dat nog slechts 20 procent. Dat zijn

Maar het meest opvallende is zijn reactie

de figuur van Poetin. Dat imago van

de laagste resultaten van alle ex-USSR

op de liberale oppositieleider Alexei

gifmenger kwam recentelijk weer in de

landen. En als je dit combineert met een

Navalny. Hoewel hij nooit echt kandidaat

kijker bij de moordpogingen op Sergei

drie jaar lange economische depressie en

was om president te worden, was Navalny

Skripal, een ex-dubbelspion die nu in

groeiende ongelijkheid, heb je pas echt

uitermate populair bij de jongere kiezers

het Verenigd Koninkrijk woont, en

problemen.

en stond zijn passioneel betoog in schril

de

kon hij maar vijf

communistische partij, noch

minuutjes

de meest bekwame man om

de tranen die hij nog

een jong Rusland te leiden

grootste
problemen

sparen,

heel wat anders dan
wegpinkte
zijn

tijdens

overwinning

in 2012. Ook bij de
sinds

contrast met de apathie van Poetin. Zijn
succes moet kennelijk zo bedreigend zijn
geweest dat Poetin hem net voor de verkiezingen liet oppakken wegens 'fraude',
zodat hij niet meer mocht deelnemen. Dat
is een vreemde zet, aangezien Navalny in
alle polls slechts verwacht werd 3 procent
van de stemmen te halen. Dan misschien
toch geen honderd jaar?

onderwijs
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Le Monde Stuveresque
§

DOOR TIMME CRAEYE

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.

Dinsdag 13 maart was een belangrijke
dag

voor

de

studentenvertegen-

woordiging. Een afvaardiging van de
Gentse Studentenraad zakte af naar de
hoofdstad om deel te nemen aan een
hoorzitting in het teken van studentenparticipatie in het Vlaams Parlement.

GSR IN BXL
Het initiatief voor de zitting kwam van
de VVS, de Vlaamse Vereniging van
Studenten. Vorig academiejaar zorgde de
VVS er al voor dat er vanuit de VLOR, de
Vlaamse Onderwijsraad, een advies kwam
dat pleitte voor meer middelen. Vooral
infrastructurele
van

dan,

om

het

studentenvertegenwoordigers

werk

ADEQUAAT RESULTAAT?

te

Volksvertegenwoordiger

voor

Open

Vld Ann Brusseel, hadden punten van

vergemakkelijken. Doordat de werkdruk

Hoewel een deel van de aanwezigen blij

kritiek. De extra ondersteuning voor

voor stuvers tegenwoordig zo hoog ligt,

was met het resultaat van de zitting, had

stuvers is volgens Brusseel geen prioriteit,

kunnen ze hun taken niet langer naar

onder andere onze studentenraad het

want ze is van mening dat het voor

behoren uitvoeren. Omdat intreden in

gevoel wat op zijn honger te blijven zitten.

studenten tot nog toe geen verplichting

een orgaan als de studentenraad nogal

“We hadden het idee dat er vooral in holle

is om een mandaat in een studentenraad

hoogdrempelig blijkt te zijn, valt ook

termen werd gesproken”, vertelt Dylan

op te nemen en daar tijd voor op te

de instroom van nieuwe stuvers tegen.

Couck. “De concrete problemen binnen

offeren. Ondanks de inhoudelijke tekort-

Aan de hoorzitting zelf namen heel wat

het onderwerp van studentenparticipatie

schietingen van de hoorzitting vinden

studenten van de verschillende Vlaamse

werden onvoldoende aangekaart. Verder

de verschillende studentenraden het wel

universiteiten

deel.

kregen we niet te horen hoeveel mandaten

positief dat die heeft plaatsgevonden. Het

Natuurlijk mocht de Gentse Studentenraad

en

er momenteel niet ingevuld raken. Ik heb

initiatief toont dat er vanuit de regering

niet ontbreken. Naast enkele prominente

het gevoel dat er wordt afgewacht tot

inspanning geleverd wordt om geënga-

ministers waren ook de studentencoach

juni, wanneer het nieuwe, aangepaste

geerde studenten te steunen en aan te

van hogeschool Artevelde en de NVAO

VLOR-advies er komt.” De reacties

moedigen. Nu is het vooral afwachten wat

(Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgani-

bleken dus niet unaniem positief te zijn.

het VLOR-advies van juni zal inhouden.

satie) aanwezig.

Ook de aanwezige politici, onder wie de

Wordt sowieso vervolgd ...
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Bruno Goddeeris
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Proffen op zondag
DOOR KASPER VAN PARYS

Het is professor emeritus Bruno Goddeeris die de handschoen opneemt voor de Faculteit Diergeneeskunde. De
man kweekt kalkoenen, maar ook de Walen en het Leuvense studentenblad Veto passeren de revue.
Zijn

heeft

Goddeeris verder. "De Walen waren natuurlijk

Goddeeris duidelijk overgeërfd. "Van jongsaf aan

belangstelling

voor

kalkoenen

niet gevleid, dat was hun produit d’origine. 'Produit

had mijn vader, een geneesheer, een voorliefde
voor pluimvee. Hij had wel driehonderd duiven,

d’origine, produit d’origine, ge had er geen enkele en
deed er niets aan', zeiden we dan tegen de Walen.

maar ook kalkoenen, eenden en ganzen. Met de

'Ge krijgt er dertig om zelf te kweken.' We waren

sierduiven (Cauchois, Ijsduif, Hongaarse Krulduif)

meer uit op de verspreiding dan op het geld."

bezochten we exposities in het Citadelpark te

En dat lukte. "Na zeven jaar was de Ronquiè-

Gent. Later had ik als prof in Leuven had zelf een

res-kalkoen de meest verspreide landkalkoen in

labo met pluimvee, en in Gent een met varkens.

België. We plaatsten zelfs een annonce die het volk

Daar deed ik onderzoek naar immunologie en
vaccins", legt Goddeeris uit.

opriep om gratis kalkoenen te komen halen. En
toen stond iedereen hier. Ik heb er ook eens 300

gekweekt voor de boerenbond, toen de boeren
wilden beginnen met diepgevroren landkalkoen.

EEN BONT RAS

Zelfs Duitsers en Zwitsers mailden ons. De tijden
Het kweken leerde hij van zijn broer. "Mijn

waren echter niet altijd zo voorspoedig. Zo is

broer, een keurder van pluimveerassen, schreef

er ooit een vos langsgekomen die al de kalkoenen

ooit een artikel over de Ronquières-kalkoen, die

doodbeet. Toen moest ik er zelf halen bij iemand

niet meer te vinden was in België. Na de Eerste

die ik er ooit gratis gegeven had, en ik moest

Wereldoorlog was die wellicht verdwenen. Een

ervoor betalen. Verschrikkelijk."

jongeman van zestien, Andy Verelst, reageerde
op het bericht van mijn broer. Later is hij trouwens

OF TOCH EEN DINO?

dierenarts en voorzitter van de Nationale

“
We waren
meer uit
op de
verspreiding
dan op
het geld

Pluimveebond van België geworden. Destijds

Belangstelling hebben ze met de kalkoenen altijd

vertelde hij dat de Ronquières-kalkoen op de

gewekt, legt de man uit. "Het bladje Veto kwam

markt in Geel had gevonden. In '93 is mijn broer
dan die soort beginnen kweken."

ook eens af: "Ge hebt een dinosaurus terugge-

bracht." "Waar komen jullie nu mee af?" reageerde

"We meenden dat die donkere dieren verbasterd

ik. Ze maken het daar zo interessant als ze willen.

waren",

kwamen

Ook zijn we eens op tv gekomen met Zondag

echter verschillende kleurvarianten uit voort:

Josdag. Het poppemieke dat de drank rondbracht,

vertelt

witgezoomd,

hij

verder.

vaalbruin,

wit,

"Er

hermelijn

en

sprak me aan: "Ik heb een vraag. Als er twee

patrijs. Verrassend genoeg was er zelfs een

mannelijke kalkoenen zijn, kan de ene dan niet

zesde: de geelschouder. Die troffen we ook

gewoon paren achter het kot in plaats van ruzie

aan op een schilderij uit de 16de eeuw, van de

te maken?"

Vlaming Joachim Beuckelaer. Na de ontdek-

Daarop zei ik: "Gij zou dat misschien doen, maar

kingsreis van Cortés was die kalkoen vanuit

bij de kalkoenen doen ze dat niet". Vergeleken met

Mexico in Antwerpen beland."

de haan is de kalkoen dan ook een gentleman, en
geen verkrachter. Paren bij de haan duurt 2 à 3

'PRODUIT D'ORIGINE'
"Na één jaar haalden mijn broer en ik de
standaard bij het ministerie van landbouw", gaat

onderwijs

seconden. Als hij een kip ziet, springt hij erop. Bij
de kalkoenen is het een gans ander balletspel: het
mannetje paradeert en paart niet zolang het wijfje
niet neerzit."
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“
De kalkoen is
een gentleman,
geen
verkrachter

Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR ARTHUR JACOBS

SO YOU THINK YOU CAN JUDGE
Hoe vaker we oordelen over iets, hoe

aan een hogere kwaliteit. Omgekeerd

minder kritisch we dat doen. Zo luidt de

resulteert een moeilijk evaluatieproces

conclusie van Amerikaanse onderzoekers

vaker in een buis. Hoewel het waarge-

van de universiteit van Virginia. Ze

nomen effect relatief klein is, kan het geen

vergeleken de quoteringen van drie

kwaad om het zekere voor het onzekere te

juryleden uit twintig seizoenen 'Dancing

nemen. Als het even kan, stel je je presen-

with the Stars'. Die werden steeds lovender,

taties het best uit naar het einde van het

hoewel de kwaliteit van de dansers niet

academiejaar. Met enig geluk heeft de

steeg. De routine is de schuldige: hoe

prof het beoordelen tegen dan zo goed in

meer we recenseren, hoe beter we erin

de vingers dat hij je er door laat.

worden. Onbewust schrijven we een
eenvoudige beoordeling vervolgens toe

MOORDLUSTIGE GANS
In de wereld van de paleontologie moet

staart en messcherpe klauwen. Italiaanse

je steeds op je tellen letten. Er circuleren

paleontologen toonden recent echter aan

een hele hoop nepskeletten op de zwarte

dat het skelet authentiek is. Dat deden ze

markt die het resultaat zijn van creatief

op basis van synchotronische röntgen-mi-

knip- en plakwerk. Chimaera's worden

crotomografie - een erg lang term, dus

die in de vaktaal genoemd, naar de

de bevindingen lijken vrij betrouwbaar.

mythologische kruising tussen leeuw, geit

De vreemde dino zou een carnivoor zijn

en slang. Ook de Halszkaraptor escuilliei

geweest die zowel in het water als op het

werd lang beschouwd als een chimaera, en

land uit de voeten kon.

een amateuristische nog wel. Het dier in
kwestie wordt geadverteerd als dinosaurus,
maar ziet eruit als een gans met vinnen, een

PALE BLUE DOT
Weinig ruimtesondes spreken zo tot de

NASA heeft plannen om hun nieuwe

verbeelding als Voyager 1. De reiziger

wonderkind New Horizons het record te

werd in 1977 samen met zijn broertje

laten breken. Het overmoedige jonkie –

Voyager 2 op een ‘Grand Tour’ langs de

het heeft 9/11 niet eens meegemaakt – zal

buitenste planeten van het zonnestelsel

begin 2019 kiekjes van de aarde maken die

gestuurd. In 1990 nam de ruimtesonde de

nog 50 miljoen kilometer verder weg zijn

verste foto van de aarde ooit. Het familie-

dan die van Voyager 1. Als alles tenminste

portret, waarop onze blauwe bol samen met

goed gaat, want foto’s nemen in de ruimte

zes andere planeten van het zonnestelsel

is aartsmoeilijk: iets te veel naar de zon

verbleekt ten opzichte van de allesop-

gekeerd, en de camera gaat stuk.

slorpende leegte, werd op slag wereldberoemd. Helaas, er zijn kapers op de kust:
22
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Hoe ecologisch zijn uw schoenen?
DOOR LUNA NYS, ELLA DE SMET

De Gentse Kristel Peters wil de klassieke leren schoen omvormen tot een ecologisch alternatief. Ze gaat hiervoor
op zoek naar duurzame materialen zoals ananasleer of mycelium. Hoe komt het dat de ecologische voetafdruk
van leer zo groot is, en worden paddenstoelen het nieuwe petroleum?
Het is altijd fijn als iemand zich wil

besefte ik dat leer zoals wij het produceren

schoenen maken. Ik heb een modelschoen

inzetten voor de belangrijke dingen in

en gebruiken gigantisch schadelijk is

ontwikkeld die bestaat uit twee delen.

het leven, zoals vechten voor een meer

voor het milieu. Ik dacht: ik ben hier deel

Enerzijds heb je een 3D-printmodel dat

ecologische toekomst of voor mode. Maar

van maar ik vind schoenen een fantas-

op maat van je voet gemaakt kan worden,

waarom zou je tussen de twee moeten

tisch product, dus ik wil mijn job blijven

anderzijds heb je de 'upper' of het jasje dat

kiezen?

doen. Zo besloot ik dat er iets moest

je erover trekt. Dat is de combinatie die ik

het

veranderen. Ik moest zelf op zoek gaan

wou brengen, want dan heb je een schoen

ontwerpen van duurzame schoenen en

naar een duurzame schoen, zodat ik toch

op maat die je langer draagt, maar ook

was zo vriendelijk ons hier wat extra

mijn ding kon blijven doen, maar dan op

een wisselbaar jasje omdat we snel iets beu

informatie over te verschaffen.

een positieve manier."

zijn. Dat was het idee achter de schoen

Peters

Schoenenontwerpster
houdt

zich

bezig

Kristel
met

IF THE SHOE DOES NOT FIT
U ontwerpt ecologische schoenen,
maar hoe bent u daar eigenlijk bij
terechtgekomen?

De schoenen die u ontwerpt zijn
designschoenen. Wil dat zeggen
dat ze niet op grote schaal worden
geproduceerd?
"Ik heb tijdens het artistieke onderzoeksproject 'Rethinking High Fashion Shoes'

"Ik ben schoenenontwerpster van achter-

(gefinancierd

grond, dus alles wat ik tegenkom of doe,

fonds van de School of Arts, KASK

link ik bewust of onbewust aan schoenen.

en HoGent, red.) gewerkt aan een

Op een bepaald moment in mijn leven

wetenschap

door

het

onderzoeks-

project dat 3D-printen combineert met

die ik Alice heb genoemd (lacht). Daar zat
ik dan een beetje vast omdat de theorie

er wel was, maar de praktijk niet. Het is
dus bij een idee gebleven, maar volgens
mij gaan we evolueren in de richting van
3D-geprinte schoenen."

Waarom moet de gemiddelde
leren schoen vervangen worden
door een ecologisch alternatief?
Wat is er zo slecht aan?
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"Leren schoenen op zich zijn niet heel

Daar zijn mensen zo arm dat industrie

leer. Ananasleer, druivenleer, appelleer en

slecht, op voorwaarde dat je ze lang

alles is wat ze hebben, en leer is daar een

paddenstoelenleer zijn producten die je

genoeg draagt. Leer is een materiaal

van die vele industrieën."

al op de markt kan vinden. En er is ook

dat duurzaam is omdat het erg lang
meegaat. Alleen is het op dit moment
een feit dat wij tegenwoordig heel
veel schoenen weggooien, waar we
ze vroeger lieten herstellen omdat dat

een leer in ontwikkeling dat gebaseerd is

PASSIE VOOR PADDENSTOELEN
Wat zijn dan de mogelijke alternatieven?

goedkoper was dan een nieuw paar te

op mycelium. Mycelium is de wortel van
een paddenstoel. Er wordt daarnaast zelfs
leer gekweekt in labo’s dat oorspronkelijk
dierlijk is. Alleen is het dan niet de koe
die groeit, maar enkel het vel dat wordt

kopen. Dat heeft twee redenen: aan de

"Je hebt andere manieren van leerlooien.

ene kant zijn we verwend en hebben we

Zo is er bijvoorbeeld een procédé waarbij

graag snel nieuwe dingen, aan de andere

je minder water nodig hebt, wat al heel

kant worden schoenen nu ook op zo'n

positief is aangezien je om leer te looien

manier gemaakt dat we ze bijna niet

gigantisch veel water nodig hebt. Een ander

meer kunnen herstellen. Het is daarnaast

alternatief is dat het leer wordt getraceerd,

ook een product geworden dat snel kan

gekweekt."

Is er een bepaald alternatief waarin
u het meest toekomst ziet?
“Ik zie heel veel toekomst in de nieuwe
bio-based materials. Dat zijn materialen

worden gemaakt, terwijl leren schoenen,

die worden gewonnen uit levende of

of schoenen in het algemeen, vroeger

voorheen levende organismen en die veel

een

moesten

sneller hernieuwbaar zijn dan bijvoor-

doorlopen. Voordat leer bij de schoenen-

beeld hout of koeienleer. We kunnen ze

fabrikant kwam, waren er 40 handelingen

zelf kweken en ze groeien relatief snel in

nodig. Een paar schoenen passeerde

vergelijking met bijvoorbeeld bomen of

dus 40 paar handen, dat was nog echte

dieren. Ze kunnen ook gemaakt worden

handarbeid. Een ander probleem van

op basis van afvalstromen uit de voedings-

het leer op dit moment is dat we er heel

industrie en andere industrieën die natuur-

erg veel van gebruiken. Vroeger was het

lijke materialen verwerken. Een voorbeeld

een duur product, terwijl nu alles uit leer

hiervan is PNA, wat wordt gebruikt in

gemaakt wordt en we er heel gemakkelijk,

3D-printers en afkomstig is van aardap-

snel en goedkoop aan kunnen geraken.

pelzetmeel. Zo zijn er nog heel veel

Het meeste leer dat wij gebruiken is van

andere materialen in ontwikkeling die als

koeien en in principe duurt het drie jaar

suikers als basis hebben. Voor ons lichaam

lang

productieproces

tot een koe volgroeid is. Die tijd krijgen

zodat je kan achterhalen waar het vandaan

zijn geraffineerde suikers niet goed, en

die dieren tegenwoordig niet meer, want

komt en je ook daar de voetafdruk van

daarom vind ik het heel interessant om

zowel vlees als het bijproduct leer moeten

kan meten. Nog een ander alternatief

die te gebruiken in een andere industrie.

sneller worden geproduceerd. Het heeft

zijn andere soorten leer, zoals visleer,

Zelf werk ik met mycelium, een materiaal

dus allemaal te maken met de hoeveelheid

dat een minder grote impact heeft dan

waar ik heel sterk in geloof.”

en de manier waarop we consumeren.

koeienleer. Een laatste strategie is gewoon

Om alles te versnellen worden koeien

geen leer meer te gebruiken. Er zijn heel

volgepompt en leer gelooid met heel wat

veel stoffen en synthetische materialen die

chemicaliën. De regelgeving hier in het

op leer lijken, maar er zijn ook nieuwe

westen is erg streng geworden op vlak

alternatieven die nu in de onderzoeksfase

van milieubelasting. Hierdoor verhuist

zitten. Zo heb je bijvoorbeeld fruitleer,

“Naar mijn gevoel zit er nog heel veel

alles naar arme landen in Azië, waar de

gebaseerd op afval van fruit. Dit is geen

potentieel in. Ontwerpers zijn vandaag

regelgeving maar niet wordt verstrengd.

echt leer, maar het gedraagt zich wel als

al bezig met het maken van producten
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Is het mogelijk om mycelium
nog voor andere doeleinden
te gebruiken dan als vervanger
van leer?

www.schamper.be

uit mycelium, het is ook een opkomend

dit probleem?

materiaal. Zo vind je bijvoorbeeld al

is, maar ik denk dat het nog steeds maar
het topje van de ijsberg is.”

bouwblokken en isolatiemateriaal uit

“Ik denk dat consumeren iets heel gevoels-

mycelium. Er wordt veel onderzoek

matigs is, vaak zelfs iets om jezelf even

gedaan naar de verschillende toepassingen

terug goed te voelen. We gebruiken te

en eigenschappen. Deze toepassingen zijn

weinig ons hoofd op dat moment en gaan

nog niet allemaal te koop, maar stilaan

niet nadenken over wie dat T-shirt van

worden ze verder ontwikkeld en klaarge-

vijf euro eigenlijk gemaakt heeft of wie er

maakt om op de markt te worden gebracht.

de grootste winnaar is van heel de cyclus.

“Ik vind dat wel. Zij zijn gestart met

Zowel mycelium als algen zijn materialen

Door al de schandalen denk ik wel dat we

enkel stoffen schoenen, maar het voordeel

waar we nog heel veel andere dingen mee

al meer wakker zijn geschud en harder

is dat leer ademt. Het geeft veel meer

kunnen maken, zoals plastic. Er is nu net

beseffen dat er heel wat schuilgaat achter

comfort aan je voet en het is er al altijd

een plastic ontwikkeld op basis van algen

het maken van kleren. Al denk ik dat we

geweest voor schoenen. Het heeft zijn nut

in plaats van petroleum. In heel erg veel

nog steeds te weinig de tijd nemen om ons

en zijn dienst, dus denk ik dat ze gegroeid

producten die wij in het dagelijkse leven

dingen af te vragen: vanwaar komt dat,

zijn door terug leer te gaan gebruiken.

gebruiken, zit petroleum. Mycelium en

hoe zit dat? Anderzijds is er tegenwoordig

In het hoofd van de consument zijn

algen hebben de mogelijkheid om plastic

het internet, waar je veel informatie vindt.

goede schoenen leren schoenen. Volgens

te vervangen, dus volgens mij zijn dat

Ik denk dat wij dankzij het internet op

mij is de stap zetten naar het compleet

de toekomstige bronnen die we nodig

een bepaald moment ook zullen evolueren

veganisme nog te groot, omdat er nog te

hebben.”

naar een meer transparante manier van

weinig gelijkwaardige producten op de

consumeren en produceren. Zo heb ik ook

markt zijn. Wat ze ook erg goed doen,

het gevoel dat de jongere generatie er zich

is informeren. Je vindt de schoen mooi,

stilaan bewust van is en ook veel kritischer

je koopt hem en als hij ook nog eens op

is dan de gemiddelde consument. Ik voel

duurzame wijze gemaakt wordt, creëert

dus wel dat het bewustzijn aan het groeien

dat bewustzijn, en dat vind ik super.”

BEWUST MODEBEWUST MET VEJA
Hoe komt het volgens u dat de
consument zich niet bewust is van

wetenschap

Een merk dat momenteel steeds
populairder wordt is Veja. Zij
gebruiken biologisch leer. Denkt
u dat zij echt een verschil hebben
gemaakt?
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Liefdadigheid tot bloedens toe
DOOR NICKY VANDEGHINSTE
FOTO’S DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Elk semester strijkt een karavaan van het Rode Kruis neer in het UFO. Ook deze keer meldden heel wat
studenten zich aan om een bloedoffer te brengen voor een hoger doel.

Vorig jaar nog had het Rode Kruis een

gaat, namen we de proef op de som en

teleurstelling. Ik mag haar niet vergezellen

campagne met de slogan ‘Vervang mij’.

gingen we binnen de redactie op zoek naar

voor steun en moet geduldig aan de

Elk jaar zijn er ongeveer 40.000 donors

twee vrijwilligers. De ene vrijwilliger zou

kant wachten. “We moeten al op genoeg

die wegvallen omdat ze te oud zijn, ziek

zich aanbieden op de Bloedserieus-actie in

letten met die studenten zonder dat er nog

worden

verandering

het UFO voor haar eerst donatie ooit. De

extra volk bij zit”, klinkt het. Ik krijg een

ondergaan. Ook daarom blijven de acties

of

een

andere

tweede klopte aan in het donorcentrum in

lolly als troost, maar onze vrijwilliger krijgt

voor studenten heel belangrijk.

de Sint-Pietersnieuwstraat en had het al

voorlopig niets. Uit haar mondelinge

Voor sommigen lijkt het een enge

enkele keren eerder gedaan.

ervaring, met net iets te veel naalden.
Anderen doen het al jaren. Om voor onze

DE EERSTE KEER IS ALTIJD SPANNEND

lezers te kunnen getuigen hoe dat precies
Vrijwilliger één is in een nerveuze

“

We kletsen wat en voor we
het weten, is de zak vol

bui. Ze besluit haar eigen beweegredenen nog eens te willen horen:

verslag blijkt het geen positieve ervaring.

“Waarom doe ik dit toch?” Ze

Halverwege het vullen van de zak is haar

overhandigt

identiteitskaart,

bloed gestopt met stromen en zelfs met

laat zich registreren en begeeft zich

al het knijpen in de wereld heeft ze het

naar het hokje om de vragen op

niet meer op gang gekregen. Op een

te lossen. Men mag hopen dat ze

ietwat botte manier heeft de verpleegster

op examens iets vlugger is, want

de bloedafname stopgezet en de donor op

ze zou een extra half uur vanwege

wandelen gestuurd.

faciliteiten wel kunnen gebruiken.

We ronden af met een promotalk voor

haar

De verklaring blijkt al snel dat -
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plasmadonatie

en

de

ontvangst

van

net als op een examen - sommige

een goodiebag met alcoholvrij bier en

vragen

geformuleerd

condooms. Het Rode Kruis is hard op

zijn of op het eerste gezicht weinig

verwarrend

zoek naar plasmadonors. Dit is minder

relevantie hebben.

belastend voor de donor, omdat een deel

Na een bezoekje aan de dokter lopen

van je bloedcellen terug wordt gegeven

we verder naar een tafel waar we

nadat het plasma van je bloedcellen is

een bakje met bloedzakken, tubes,

gescheiden

buizen en ander materiaal krijgen.

Dit kan je ook vaker dan een gewone

Daarmee moeten we ons naar de

bloeddonatie doen, maar is enkel mogelijk

bedden begeven. Hier volgt de eerste

in de bloeddonatiecentra verspreid over

met

een

bloedcentrifuge.

www.schamper.be

heel Vlaanderen.

ZACHTE ZETELS EN LOTUSKOEKJES
Onze tweede vrijwilliger heeft dit al vaker
gedaan en staat ontspannen aan de deur te
wachten. Ze biedt zich aan de balie aan en
een vriendelijk gezicht legt ons nog eens
uit hoe het werkt in dit bloeddonatiecentrum. De lijst met vragen is iets korter
dan diegene die je krijgt bij je eerste keer
en dit gaat dan ook vlotter. Na het gesprek
met de dokter vervolgt ze haar tocht naar
de ruimte met bedden.
Je hoeft er niet op te gaan liggen om te
weten dat de zachte rode bedden comfortabeler zijn dan de veldbedden die staan
opgesteld in het UFO. Ernaast staan er
krukjes voor steunende vrienden, gezellig.
We kletsen wat met de verpleegster, die
ons vertelt dat studenten niet echt andere
donoren zijn dan anderen. We maken het

“WTF NOOIT MEER”

volgens haar zelfs net iets leuker. We
kletsen wat, kijken naar het nieuws op
tv en voor we het weten, is de zak vol

mening over wat ze hebben doorstaan.

en de eerste ervaring lijkt doorslaggevend.

en mogen we ons verplaatsen naar de

Waar de geschreven ervaring van de

Wie de eerste keer een onvriendelijke of

laatste ruimte. Daar staan bekers water

eerste samengevat kon worden in 'WTF

fysiek slechte ervaring had, ging niet meer

en mandjes vol Lotus-koeken op ons te

NOOIT MEER', stond de tweede open

terug voor een tweede keer. Van degenen

wachten.

voor een zoveelste vervolg aan haar

die nog nooit gedoneerd hebben, wil

Wat best verrast in de verschillen tussen

donorverhaal.

iets meer dan de helft het wel doen. Zij

onze twee vrijwilligers is dat het net de

Om te kijken hoe het zat met de

zijn er gewoon nog nooit toe gekomen.

bloedinzamelactie is die minder gastvrij

ervaringen van andere studenten, namen

Voor hen zijn de vele affiches, acties en

overkomt. De laagdrempeligheid van het

we een kleine enquête af. Ongeveer zeven

het centraal gelegen bloeddonorcentrum

donorcentrum is een groot voordeel. De

op tien studenten mag volgens de gestelde

in de Sint-Pietersnieuwstraat niet genoeg

mensen zijn er vriendelijk, alles is duidelijk

regels bloed geven. Niet mogen geven

om hen eraan te herinneren dat er in

en je vrienden mogen bij je blijven om je

vindt vaak zijn verklaring in verrassend

hun drukke schema nog tijd nodig is om

(andere) handje vast te houden. Wat je

brave

levens te redden.

natuurlijk niet krijgt, is een goodiebag.

tekenbeten komen het vaakst voor. Ook

Wie het nooit of te nimmer zou doen,

Je krijgt een spaarkaart en een koekje.

ons liefdesleven durft al eens in de weg te

heeft vaak angst voor naalden. Er is nog

zitten, vooral bij homoseksuele studenten.

een zonderling die beweert dat “Bloed

Sinds kort mogen zij een jaar na het laatste

prikken met naalden voor seuten is. Echte

homoseksuele contact doneren, maar zou

mannen doen het met een mes boven een

Bloed geven vormt dus geen universele

jij een jaar vrijwillig droog staan om bloed

kom.” Dit zou dan weleens de verklaring

ervaring.

te kunnen geven?

kunnen zijn voor de bewering dat echte

Iets minder dan de helft gaf al eens bloed,

mannen aan het uitsterven zijn.

ZIEKTES EN TEKEN

Onze

twee

redactieleden

verschilden als dag en nacht in hun

wetenschap

redenen.

Zieke

kindjes

en
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Jodiumpillen
EEN KERN(RAMP)ACHTIGE SAMENVATTING

DOOR ARTHUR JACOBS, TIMME CRAEYE

Elke Belg heeft voortaan recht op gratis jodiumpillen die hem beschermen in geval van een kernramp. Criticasters schreeuwen dat de regering geld verspilt om het signaal te geven dat onze kerncentrales onveilig zijn.
Maar wij zijn pragmatisch: hoe (goed) beschermen de jodiumtabletten ons tegen een nucleaire catastrofe?

Het nucleaire noodplan dat sinds begin

kerncentrales aan de grens geposteerd

maart actief is, verandert enkele zaken

zodat werkelijk heel het land zich in de

grondig. Tot voor kort hadden enkel

gevarenzone bevindt. Helaas dus geen

De rest van België is bij een nucleaire ramp

zwangere vrouwen, kinderen en mensen

Europese solidariteit te bemerken op dit

echter aangewezen op de jodiumpilletjes.

binnen een straal van 20 kilometer van

vlak. Enkel Antoing, een stadje in het

Dat die sommige gevolgen van radioac-

een kerncentrale recht op de kaliumjodi-

uiterste westen van Henegouwen, valt

tieve neerslag kunnen verminderen, lijdt

detabletten. Die straal is nu uitgebreid tot

buiten de perimeter en wordt zo op slag

geen twijfel. Hun werking is even simpel

100 kilometer, waardoor ze quasi het hele

het ultieme toevluchtsoord voor ieder die

als elegant. Wanneer er een kernramp

land bestrijkt. De Fransen en Nederlanders

de radioactieve neerslag vreest.

plaatsvindt, komt er radioactief jodium

hebben immers, net zoals België in Doel,

28

HET HELPT

in de lucht en in ons eten terecht. Zo kan

www.schamper.be

het onze interne organen besmetten. “In

van de schildklier zou je ze drie uur

op die leeftijd een blokkering van de

ons lichaam heeft vooral de schildklier

voor de besmetting moeten innemen.”

schildklier opleveren en dan zit je met

jodium nodig”, wordt ons verteld in de

Toch hoef je geen orakel te zijn om een

grotere problemen achteraf.” Het zijn

Gentse apotheek Ter Platen. “Als die op

kernramp te overleven. “Als je nu hoort

sowieso kinderen die het meest kwetsbaar

het moment van besmetting nog jodium

dat er ergens een kernramp gebeurd is,

zijn. Bestraling tijdens de vroege jeugd kan

kan opnemen, komt dat radioactieve

kan je ze nog steeds innemen. Dan ben je

leiden tot de ontwikkeling van schildklier-

jodium in de klier vast te zitten. Op die

ook nog steeds goed beschermd."

kanker tot 30 jaar na de bestraling. Ook

manier ontstaat er een constante bron van

Ondanks hun gedeeltelijke werking is een

zwangere vrouwen moeten extra goed

straling die in je lichaam aanwezig blijft.”

groot aantal mensen overtuigd van het nut

opletten omwille van de gezondheid van

Wanneer je de jodiumpillen tijdig hebt

van de jodiumtabletten. “Er zijn al veel

hun ongeboren baby. Daarnaast moet de

ingenomen, sta je er echter veel beter voor.

mensen langsgekomen om gratis pillen te

dosis ook aangepast worden aan de leeftijd:

“Het jodium in de tabletten verzadigt de

halen”, gaat de apotheker verder. “Die

volwassenen nemen er best twee in, baby’s

schildklier volledig waardoor het slechte

mensen willen zeker zijn dat als er iets

hebben al voldoende aan een kwartje. De

jodium niet in het lichaam kan blijven

gebeurt morgen, ze voorzien zijn van de

apotheker geeft nog een gouden tip mee

zitten. De schildklier kan het jodium

jodiumpillen. Het is natuurlijk ook goed

voor wanneer armageddon echt toeslaat:

gewoon niet meer gebruiken.” Het risico

in de media geweest, dat helpt.”

“Het is essentieel dat je de pillen oplost in

op schildklierkanker daalt dus sterk bij
inname. Dat de pillen geen overbodige

water. Niet gewoon inslikken als pil dus,

EN ONDER VOORWAARDEN

luxe zijn, blijkt uit cijfermateriaal van de

dan werken ze onvoldoende.”
Als de radioactieve wolken neerslaan uit

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Hoewel het jodium erg handig is als er

de hemel mag het jodium dan wel van

Na de kernramp in Tsjernobyl steeg het

effectief iets misloopt, neem je ze het

goudwaarde zijn, voorlopig kan je het

aantal gevallen van schildklierkanker bij

best niet zomaar. “Als apothekers moeten

goedje moeilijk waardevol noemen. Wie

Wit-Russische kinderen bijvoorbeeld van

we er goed bij zeggen op welke manier

cynisch hoopte om al ’s lands apotheken

één kind per miljoen vóór de ramp naar 36

en in welke omstandigheden het moet

af te schuimen om jodium te hamsteren

gevallen erna.

ingenomen worden. Het is echt niet de

en voor een hoge prijs te exporteren naar

bedoeling dat je de tabletten preventief

het buitenland, is eraan voor de moeite.

inneemt, want dan kan het best zijn dat

Online betaal je 2800 Indiase roepies,

ze je meer kwaad doen dan goed.” Het is

ongeveer 35 euro, voor een kilogram

Toch zijn de tabletten niet helemaal

niet omdat ze gratis zijn, dat het ‘jodium-

kaliumjodide. Dat is de wetenschappelijk

zaligmakend. Bij een kernramp komen

pillen à volonté’ wordt dus. “Enkel als er

meer correcte naam voor de inhoud van

er immers nog andere radioactieve stoffen

echt iets gebeurd is, kan je ze eventueel

de tabletten. Gezien de lage hoeveelheid

vrij, zoals cesium-137. Daartegen biedt

slikken. Eerst en vooral is het belangrijk

per pakje, ben je al snel 1500 apothekers-

het goede jodium geen bescherming.

om beschutting te zoeken. Dat is de eerste

bezoekjes verder vooraleer je je 35 euro

“Ook nadat je je pillen ingenomen

stap. Dan moet je via de media goed in het

gecasht hebt. Ondanks het duidelijke

hebt, moet je zeker niet op straat gaan

oog houden of je eventueel de jodium-

medische nut, is het dus weinig interessant

rondlopen en denken dat je niets meer

pillen moet innemen.” Enig voorbehoud

om een jodiumhandeltje op te zetten. Het

kan overkomen. Je moet het eerder zien

is dus aangewezen bij het gebruik.

klinkt ook erg illegaal.

als een bescherming om op lange termijn

Zeker voor mensen op leeftijd gaat de

de risico’s van een kernramp te vermin-

inname van de pillen gepaard met risico’s.

deren”, waarschuwt de apotheker. Een

“Mensen die ouder zijn dan 40 jaar

ander heikel punt betreft de timing van de

wachten het best nog wat langer om ze

inname. “Voor een optimale bescherming

in te nemen. Een teveel aan jodium kan

ZONDER HUBRIS

wetenschap
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Cultuuragenda
DOOR MAXINE DE WULF

AVANT-PREMIÈRE: READY PLAYER ONE

MOONAI PEOPLE: EP-RELEASE

26/03, KINEPOLIS GENT

29/03, CHARLATAN

FILM – Op 26 maart gaat de nieuwe film van Steven

CONCERT – De Gentse band Moonai People treedt twee

Spielberg in première. Het verhaal speelt zich af in 2045,

jaar na zijn debuut met een tweede EP naar buiten. In

wanneer de wereld op het punt van instorten staat. Mensen

maart stellen ze ‘Does This Make Us Human’ officieel voor

zoeken hun toevlucht in OASIS, een virtual-reality-uni-

in de Charlatan. In 2016 brachten ze hun eerste EP ‘On a

versum. Wanneer de maker van OASIS sterft, laat hij een

Sunday’ uit en in 2017 de single 'Whatever Comes First'.

fortuin achter. Degene die als eerste het digitale Easter Egg

Hun stijl kan je het best omschrijven als after-surf indie pop.

vindt dat in OASIS verstopt is, erft alles en krijgt de volledige

Ze brengen zowel intieme liedjes als opzwepende muziek.

controle. Er ontstaat een ware jacht die zowel de virtuele als
de echte wereld in zijn greep houdt.

SYMPOSIUM/FABRICATING FUTURES

COMMON GROUND
5 & 6/04, NTGENT MINNEMEERS

30/03, DESIGN MUSEUM GENT

DANS – In deze dansvoorstelling gaan choreograaf

LEZING – In deze masterclass leren studenten een installatie

Benjamin Vandewalle en dansers Hannah Bekemans en

met robots bouwen. Die moet dienen als beginpunt van een

Kobe Wyffels op zoek naar hun raakvlakken. Ze kunnen

debat over de impact van robots op ontwerp en fabricatie.

qua leefwereld niet verder van elkaar liggen, maar ontmoeten

Sprekers hebben het over de mogelijkheden van computati-

elkaar in hun gedeelde passie voor dans. In de voorstelling

oneel design en robotic fabrication. Ze kijken naar de trends in

proberen ze elkaar via dans beter te leren kennen. Ze gaan op

dit gebied en naar de impact ervan op de designindustrie en

zoek naar zichzelf en naar elkaar, en vooral naar wat ze van

-architectuur. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag:

mekaar kunnen leren.

'Wat als design en productie robotisch zouden worden?'
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"Het is niet vreemd dat ik als
schrijver geëindigd ben"
DOOR KASPER VAN PARYS, SELIN BAKISTANLI

INTERVIEW MET HERMAN BRUSSELMANS
Als het op bekendheid van Gentse alumni aankomt, spant Herman
Brusselmans hoogstwaarschijnlijk de kroon. De schrijver geeft
binnenkort een literaire lezing in de Blandijn, maar sprak eerst nog met
ons over zijn studententijd, genderquote en waarom hij graag polemiek
en provocatie uitlokt.

“
Maanden aan mijn
thesis schrijven
beviel mij

“Doe kleren aan die naar sigaretten mogen

geen boeken. Toch waren ze trots dat een

gebuisd.” Achter elke man vinden we een

ruiken”, raadden onze collega’s ons aan

van hun zonen een diploma had”, klinkt

sterke vrouw: in zijn tweede jaar in Gent

wanneer ze horen dat we bij Herman

het. Veehandelaar wilde hij nooit worden.

kreeg hij een lief, later zijn eerste vrouw,

Brusselmans

mochten.

“Ik heb te veel dierenleed gezien. Op mijn

dat wel een blokbeest was en hem hierin

Hoewel de schrijver fors geminderd is

tiende al wilde ik uit dat milieu van slacht-

meetrok. “Daarna ben ik er simpel door

met roken voor zijn vriendin, onderbrak

huizen en veemarkten, maar dan kan je

gefreewheeld.”

hij het interview een aantal keer om een

het moeilijk thuis aftrappen. Soms vraag

nieuwe sigaret op te steken.

ik me af hoe mijn leven eruit had gezien

op

bezoek

DE POORT

als mijn vader een chirurg was en mijn

HEIMAT

moeder een professor. Wat als ik helemaal

De schrijver noemt zichzelf meer een

anders opgevoed was?”

man van de alfawetenschappen dan een

Brusselmans is een telg van twee veehan-

“Ik zat op een katholieke middelbare

bètaman, wat voor hem zijn studierichting

delaars uit Hamme. Hoewel zijn broer

school in de jaren 60-70, een heel andere

Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels

ook een poging heeft gedaan aan de

tijd”, blikt Brusselmans terug op zijn prille

verklaart. In zijn retoricajaar hadden ze

universiteit, is hij de eerste van zijn familie

jeugd. “Er werd nog les gegeven door

Brusselmans aangeraden om onderwijzer

met een universitair diploma. “Mijn

broeders en pastoors. De vrijheid, die je nu

te worden, maar toch is hij niet aan

ouders hebben zich van mijn studies nooit

veel meer aan de middelbare school hebt

Germaanse

veel aangetrokken. Het waren fantastische

dan vroeger, had je wel aan de univer-

dat beroep in gedachten. “Ik was meer

mensen, maar van een andere generatie.

siteit. Zelfs iets te veel. In mijn eerste jaar

bezig met voetbal en drummen dan met

Ze zaten in een harde branche en moesten

ben ik niet naar de les geweest, tot mijn

literatuur. Ik wilde professioneel voetballer

dag en nacht werken. We hadden thuis

scha en schande was ik toen ook compleet

worden.” Die droom moest Brusselmans

cultuur

filologie

begonnen
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met

“
Socialisten, wat
zijn we ermee?

opbergen

omdat

zijn

voetbalcarrière

iemand geweest die ergens bij wilde

niet te combineren viel met zijn studies

horen. Ik functioneer niet echt in groep.

en hij het voetbalmilieu intellectueel te

Het is niet vreemd dat ik geëindigd ben als

beperkt vond. Spijt heeft hij nooit gehad.

schrijver. Die hebben hoogstens contact

Brusselmans houdt van polemiek en

Brusselmans beweert nooit spijt gehad te

met redacteurs en uitgevers.” Zijn eerste

probeert met zijn werk te provoceren. Tot

hebben van iets, in alle bescheidenheid

vriendengroepje beschrijft hij als ‘vier rare

zijn ongenoegen wordt er niet genoeg op

natuurlijk. “Wat gebeurt, gebeurt. Zeker

gasten’. “We waren een soort cabaret-

gereageerd. “Ik heb zin om zaken in de

als je weloverwogen beslissingen neemt.”

groep, eigenlijk. Iedere dag op de banken

literatuur uit te schijten, maar er komt

Of zijn eerste jaar op café doorbrengen

van de Blandijn hangen tot het café open

geen reactie op. Dat is geen leuk spel,

een weloverwogen beslissing was, is

ging. Discussiëren en een beetje literair

hé.” Dat is tevens iets wat hij apprecieert

niet duidelijk. “Ik zat elke dag in mijn

bezig zijn met woordspelingen en zo.

aan politici als Bart De Wever. “De

stamcafé Ter Poorte, een bruine kroeg

De anderen hebben hun diploma nooit

meeste politiekers zeggen heel omfloerst

met een biljart en een kicker. Er stond

gehaald. In mijn tweede jaar leerde ik mijn

niets. Bart De Wever durft ten minste

een oude vrouw achter de toog, een soort

beste vriend kennen. Voor de rest had ik

iets zeggen. De Wever noemt joden

moederfiguur voor de studenten. Clubs

weinig vrienden of kennissen. Ik ben nog

bijvoorbeeld minder assertief, agressief of

of discotheken bestonden toen niet.”

steeds heel teruggetrokken. Ik drink al 25

offensief dan moslims. Dat zijn uitspraken

Ter Poorte is inmiddels vervangen door

jaar niet meer, dus een sociaal leven op

die je dubbel kan opvatten en waarover je

de Cuba Libre en is nauwelijks nog een

café is niet meer aan mij besteed.”

kan nadenken of discussiëren. Het Vlaams

bruin café te noemen. “Ik heb twaalf jaar

Hij

bijdragen

Belang zegt gewoon: ‘Alle buitenlanders

op een jongensschool gezeten. Meisjes

aan

bijvoorbeeld

buiten’. Daar kan je niet over discussiëren,

waren iets exotisch dat ik pas aan de unief

aan de Germaniak, het tijdschrift van

dat is gewoon bullshit.” Daarnaast stoort

leerde kennen. Ter Poorte zat toen vol

zijn studierichting. “Ik schreef onder

Brusselmans zich aan typisch links. “De

met brossers.”

diverse schuilnamen, waaronder ‘G.H.L.

Morgen geeft bijvoorbeeld enorm veel

Bustenhouwer’ en ‘Herman Frodiet’, de

stemmen aan mensen van allochtone

woordspeling van de eeuw. We moesten

afkomst, maar dat is allemaal preken

DOPEN

leverde

wel

geregeld

studentenbladen,

SOSSEN

opletten met schrijven onder onze eigen

voor eigen kerk. Links zegt wat er niet

Het aantal vrienden tijdens zijn univer-

naam. Tom Lanoye heeft ooit nog zware

klopt, maar pakt de problemen niet aan.

siteitsjaren kon Brusselmans op twee

problemen gehad met een artikel over

Socialisten ook, wat zijn we ermee? Dat

handen tellen. Zo waren studentenclubs

Ada Deprez, een professor Nederlandse

ze eens uitspraken doen waar ook echte

niets voor hem. “Ik kan me inbeelden dat

literatuur. Dat artikel had de titel ‘Ada,

discussies door op gang komen.”

mensen zich lieten dopen en ontgroenen

spring in uw Lada’ (Lada is een Russisch

om erbij te horen, maar ik ben nooit

automerk, red.).”
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SCHRIK VAN SCHRICKX

onale reputatie had op het gebied van

sarcasme in. Rappers zetten personages

Shakespeare. Hij sprak plat Antwerps en

neer.”

Anders dan het gros van de thesisstudenten,

kon eigenlijk geen Engels, sprak Engels

beviel het schrijven van zijn masterproef

in het Antwerp. Schrickx stelde totaal

hem het meest aan zijn universitaire

absurde vragen op examens en maakte

studies. Dit stuwde hem ook in de richting

mensen belachelijk. Studenten moesten

Brusselmans is een van de vele studenten

van de literatuur en het schrijven zelf.

bijvoorbeeld vooraan een gedicht van

die is blijven plakken in Gent. “Gent

“Ik heb mijn thesis geschreven over Jan

Shakespeare voordragen, en hij zat hen

was de grote stad, hé. Wat New York is

Emiel Daele. Dat was een schrijver van

dan uit te schijten."

voor vele mensen, is Gent voor iemand

37 die zijn zwangere vrouw doodschoot,
en daarna zichzelf. Met een kindje van

WIT EN BURGERLIJK

uit Hamme.” Na zijn studies is hij vijf
jaar in Iddergem gaan wonen, maar

ALL MALE PANEL

twee jaar in de kamer daarnaast. Die figuur

inmiddels woont de man al sinds ’86 in

intrigeerde mij, hoewel hij eigenlijk

We konden het niet laten om te polsen

de Arteveldestad. “Kleine dorpjes waar

een hele slechte schrijver was. De man

naar Brusselmans’ mening over all male

je al een allochtoon bent als je een ander

wilde overal bijhoren en werd alleen

panels. Hij laat ons snel weten dat zoiets

dialect hebt, zijn niks voor mij. Ik heb

niet meer van deze tijd is. “In een panel

ondertussen andere steden leren kennen,

een ongelooflijk mooie vrouw had. Dat

moeten mannen en vrouwen zitten. Een

mijn vriendin is van Amsterdam en woont

was uiteindelijk ook de reden waarom

paar maanden geleden werd ik in de

in Brussel, maar Gent is voor mij de ideale

hij haar vermoord heeft: ze zwanger was

AB uitgenodigd voor een avond over

stad. Het is geen wereldstad en het is hier

van iemand anders. Met zijn dood was

debutanten in de literatuur. Als ancien

niet echt druk, maar je hebt wel alles.”

zijn oeuvre dus afgesloten. Omdat hij een

mocht ik uitleggen hoe dat allemaal

Brusselmans verschilt hierin duidelijk van

derderangsschrijver was, had niemand er

in zijn werk gaat. Er waren zeven

zijn vriendin, die niet in Gent wil wonen

ooit een thesis over geschreven. Maanden

debutanten, allemaal vrouwen. Dat is

omdat het hier te wit en te burgerlijk is.

aan een stuk schrijvend werken beviel mij

ook bullshit. In 2017 debuteerden 25

“Vergeleken met Brussel, waar er 192

zodanig dat ik dat voor de rest van mijn

auteurs in Vlaanderen, 16 vrouwen en

nationaliteiten zijn, is dat inderdaad zo.”

leven wilde doen.”

9 mannen. Vraag dan op zijn minst één

Als afsluiter vragen we de schrijver naar

Wanneer we vragen naar zijn favoriete

of twee mannen.” Hij erkent wel dat er

een levensles voor ons, studenten. “Ik ga

prof, twijfelt hij niet. “Diegene waar

nog werk is aan de representatie van de

nooit iemand de les spellen”, antwoordt

iedereen schrik voor had, en zo tegelij-

vrouw. “Gisteren keken we naar 'Gevoel

hij meteen. “Natuurlijk, voor je studies

kertijd

aanvaard omdat hij, vreemd genoeg,

was:

voor Tumor', een nieuwe Vlaamse reeks.

moet je wel wat moeite doen en het is ook

Professor Schrickx. Een hele rare gast.

de

interessantste

prof

Je zag dat alle hoofdrollen weer mannelijk

belangrijk om iets te kiezen dat je echt

Een Antwerpenaar die een internati-

waren, en de vrouwelijke bijrollen vooral

aanstaat. Daarom vind ik het belangrijk dat

secretaresses en zo waren.”

er in de humaniora goede begeleiding is

Toch relativeert Brusselmans de hetze

over de mogelijkheden. Bij ons studeerde

rond Damso. “Men baseert zich op

je af en moest je je plan trekken.”

teksten van andere nummers. Wie weet
had hij een WK-nummer geschreven
dat wel vrouwvriendelijk was? Sowieso,
vrouwonvriendelijkheid in de hiphop
… Je moet die teksten eens goed lezen,
volgens mij zit daar veel parodie en

Herman Brusselmans en Els Moors zijn
de volgende sprekers op de voordrachtencarrousel

rond

literaire

alumni

aan de Blandijn. Hun lezingen vinden
plaats op dinsdagavond 27 maart.
cultuur
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"Sommige dingen horen gewoonweg
DOOR YOLAN DEVRIENDT

NIEUW GEPRINT MUZIEKBLAD '33-45' ZIET HET LEVENSLICHT

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

Op zondagavond banen we ons een weg door een klein groepje studenten dat de Sint-Pietersnieuwstraat naar
beneden stapt. Vanuit de snijdende koude gaan we de warme Vooruit binnen. Het drietal achter 33-45 Magazine
begroet ons. Hoe zijn ze in digitale tijden een muziekblad op papier gestart?
"Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft

graag door muziekverhalen gebanjerd.

hen?" vragen we ons op z'n Jambers

Boeken als 'Belpop' en fotoboeken van

af.

Oprichters

Quinten

EEN VODJE PAPIER(?)

Cormenier,

Rock Werchter waren een belangrijk

Wanneer

Gert-Jan De Baets en Anders Vranken

deel van zijn jeugd. Ze spraken tot

RifRaf-magazine,

vertellen ons dat hun magazine een

zijn verbeelding. Uiteindelijk pitchte

zucht. We waren niet de eersten die de

tegenreactie wil bieden op de typische

hij zijn idee aan Gert-Jan, die meteen

vergelijking maakten en zullen ook niet

recensieblogs waarop enkel verslagen van

verkocht was.

de laatsten zijn. Van die vergelijking

concerten, nieuwe albums en singles te

De drie zijn het erover eens dat een

willen ze af. "Een beetje ongelukkig,

lezen staan. Dat doen ze met een staaltje

muziekmagazine het summum is. Een

want een maand na ons begin ging

slow journalism. "We focussen vooral op

summum waarin zij hun voorliefde

RifRaf failliet. Het is echter zo dat wij

verhalen die zich afspelen in de muziek-

voor

volledig

wereld en proberen zo een persoonlijke

muziek konden samenbrengen. Gert-Jan

RifRaf was gewoon een vod, puur fysiek

insteek mee te geven, want dat misten we

hield zich meer bezig met de vormgeving,

dan, de artikels waren dik in orde. Ik las

zelf in het hedendaagse muzieklandschap",

Quinten met de concepten. Na anderhalf

dat tijdens mijn chemieles (lacht). Meer

vertellen ze. Over de keuze voor print zijn

jaar ligt hun eerste editie in de winkels,

dan een overzicht van de platen die die

de drie heren vrij straightforward. Op papier

maar daar ging heel wat denkwerk aan

maand uitkwamen, was dat eigenlijk

kan je volgens hen een stuk dieper ingaan

vooraf. Er werden ook een heleboel

niet. Je deed het boekje toe en het verhaal

op echte verhalen, en bovendien gaan

ideeën gegenereerd die de eerste editie

stopte, op lange termijn was het niet

die zo minder vluchtig aan je voorbij. Ze

niet gehaald hebben. Na dat anderhalf

meer relevant en de content was verre

leggen de focus grotendeelds op ervaring

jaar hebben de drie heren een eerste deel

van tijdloos. Net op dat punt zijn wij

en beleving, al willen ze wel aanvullende

uitgegeven van wat ze zelf 'hun ode aan

anders. Met 33-45 trachten we tijdloze

digitale inhoud brengen: "Bij artikels kan

de muziek' noemen. Daarmee hopen ze

content te brengen en die op papier vast

perfect een video of afspeellijst komen. Dat

een breed publiek te bereiken, van profes-

te leggen. Ze moet relevant zijn voor een

zijn leuke extraatjes die vaak ook relevant

sionele muzikanten tot amateurs, van

langere periode. We willen niet zo strikt

zijn voor de lezer. We zijn niet tegen het

managers tot cafégangers.

zijn als de typische vinylplaatluisteraar die

digitale verhaal, maar sommige dingen

taal,

foto,

vormgeving

en

we

het

de

link

leggen

weerklinkt

tegenovergestelde

met
een

zijn.

vindt dat vinyl sowieso beter klinkt dan

horen gewoonweg thuis op papier."

WERKLOOSHEID ALS INSPIRATIE
Net zoals zo veel goeie ideeën kwam
het idee voor 33-45 Magazine er toen
Quinten, de conceptenman van het
drietal, werkloos was. Zelf heeft hij altijd
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“
Als je alle delen zou
samenbinden, zou je
uiteindelijk een soort ode
aan de muziek krijgen

www.schamper.be

thuis op papier"

dat hij met een muziekmagazine bezig
was, op de tweede dag onthulde hij de
naam. Toen ging de bal pas echt aan het
rollen.

EN NU VOOR ECHT
Tijdens de Gentse Feesten kwam de
PR-campagne in een stroomversnelling.
De naam werd verspreid, merchandise
gedrukt en crowdfunding op poten
gezet. Nu hadden ze effectief een
deadline. Er lagen al enkele artikels vast
en de concepten lagen allemaal op tafel.
Voor hun schrijvers werd het toen ook
glashelder dat ze het meenden: een nieuw
muziekmagazine zou het daglicht zien.
"Eigenlijk is het ook de max dat alles
vrijwillig is. Iedereen die meewerkt, zijn
streaming. Streaming heeft ook relevantie,

brainstormen. "Er lagen veel ideeën op

mensen die net in de journalistieke

je moet ook naar een afspeellijst kunnen

tafel die er later uit gefilterd werden. We

wereld zitten of mensen met interesse in

luisteren. Daarom willen we naast ons

hebben een vliegende vaart genomen met

muziek die goed kunnen schrijven. Dat is

magazine ook starten met aanvullende

een twintigtal artikels, vaak echter zonder

geweldig en zorgt voor een groot deel van

digitale content en radio."

structuur. We hebben met heel veel

de voldoening."

mensen gepraat die in de sector zitten.

Op het einde van de race naar de eerste

We waren toen bezig met de inhoud,

editie kwam er de eerste proefdruk. "Je

maar zolang we niet concreet bezig

had ons moeten zien. We waren net

De aanloop naar de eerste editie flitste

waren met productie, werd het nooit

kleine kinderen in een snoepwinkel. We

in een waas voorbij. Quinten, Gert-Jan

serieus genomen. In het begin stond het

wouden dat het er als een plaat uitzag,

en Anders spraken met enkele vrienden

concept niet vast." Een tijdje geleden deed

en dat is mooi gelukt met een tracklist

af in het park, kraakten daar een fles wijn,

Quinten mee aan 'Switch', een quizpro-

van artikels op de achterflap. Als je het

en begonnen losjes over het concept te

gramma dat hij zelf beschrijft als 'Blokken

wil zien, zie je het. Het is echt geworden

tijdens de zomer'. Hij won er twee afleve-

zoals we het voor ogen hadden." Uitein-

ringen op rij. Op de eerste dag dropte hij

delijk kwam er de release. "Die release

WIJN IN HET PARK

was enorm stressy", vertelt Anders. “Ik
heb het meeste op mij genomen die
avond, ook tijdens de voorbereiding
ervan. We kregen heel goeie reacties, en
niet alleen van bekenden. Vaak hoorden
we ook mooie woorden van mensen die
we van toeten noch blazen kenden. We
hebben die avond ook muzikanten laten
samenwerken

die

nog

nooit

samen

hadden gespeeld. Dat had gigantisch fout
kunnen lopen. Toch hadden we van zo'n
match enkel kunnen dromen: hun set was
onze visie, vertaald in muziek."

cultuur

35

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

Slechts 23 lentes oud is ze, wanneer ze zonder horeca-ervaring

John F. Kennedy, de president die werd doodgeschoten in

besluit café Salamander uit te baten in de Overpoort. Na 44 jaar

Dallas. Ik was toen dertien jaar en wij keken op naar Amerika,

kent Rita d’Haens niet enkel alle kneepjes van het vak, maar ook

dat was de tijd van de cowboy- en indianenfilms. Als kind was

een groot aantal studenten en oud-studenten. Als meter van tien

hij een gekende figuur en ik vond dat hij het niet verdiende om

verenigingen en konventen is ze ongetwijfeld een van de meest

vermoord te worden.

gekende en geliefde gezichten van onze populairste uitgaansbuurt.

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw
reïncarnatie onder handen nemen?

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

Mijn vriend van het SMAK hier, Jan Hoet.

Het Gravensteen. Aangezien ik een studentencafé heb, vind ik de

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

Gravensteenfeesten een heel leuk gebeuren.

Welk lied mag absoluut niet door de boxen schallen
tijdens uw begrafenis?
Dat ene Nederlandstalige nummer met "liever snel naar de hel
dan traag naar de hemel". Ik heb liever niet dat ze dat spelen.

U bent (weer) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur
bekeert u/uw vroegere zelf zich?
Ik ben gewoon traditioneel, niet hip of wat dan ook. Gewoon
klassiek, en dat is al erg genoeg, denk ik.

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf
doet uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen uitslaan?
Ongetwijfeld 'Simply The Best' van Tina Turner! En dat lied
van Ed Sheeran dat hij zingt met Beyoncé, 'Perfect'.

Met welke historische figuur zou u een onenightstand
wel zien zitten?
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West-Vlaams. Mijn man is van Roeselare, dus als ik iets anders
zeg, dan gaat het boel zijn. (lacht)

Kim Jong-un en Trump zitten rond een tafel: welk boek
deelt u uit/welke muziek legt u op/naar welke tentoonstelling sleurt u ze mee om de twee onrustige zielen met
elkaar te verzoenen?
Mocht ik ze tegenkomen, zou ik ze meenemen naar de
Salamander en allebei een pint geven aan mijn toog.

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of
wat wordt schromelijk onderbelicht?
Sowieso de inzet van alle studentenverenigingen en -vertegenwoordigers. Ik ken er heel wat, en die zetten zich in voor vanalles
en nog wat. Ik vind dat we dat niet mogen onderschatten.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
"Wij vrouwen zijn de architecten van de maatschappij."

www.schamper.be

Recensies
MUZIEK //

EDITORS - ‘VIOLENCE’

DOOR YOLAN DEVRIENDT

Dat het de Britten van Editors al jarenlang

en superhits als 'Papillon' en 'No Sound

we naar track twee, 'Hallelujah (So

voor de wind gaat, is algemeen geweten.

But The Wind' moet je de laatste tien

Low)'. Ook hier dekt de titel volgens ons

Met passages in binnen- en buitenland

jaar onder een steen geleefd hebben om

de lading. Veel lager dan dit hadden ze

Editors niet te kennen. De

niet kunnen zakken. Tot dusver hoorden

indierockers van over de grote

we twee platgeproducete poptracks die

plas zijn terug met een nieuwe
plaat,

naar

onze

noch met kop, noch met schouders ergens

mening

boven uitsteken. Derde keer goeie keer

waren ze echter beter thuis

denken we dan, wanneer we overgaan

gebleven.

naar de titeltrack. Niks is echter minder

Aftrappen doet 'Violence' met

waar: wanneer een dancebeat onze oren

het slome 'Cold'. "You were

binnenkomt, klappen we helemaal toe.

waiting for an answer, it was

Ondanks sterke punten als de goeie stem

the hardest thing to hear",

van Tom Smith, gecombineerd met het

zingt frontman Tom Smith.

betere synthwerk, zakken de Britten

Alsof hij onze gedachten leest,

met 'Violence' ver beneden hun eigen

want voor ons is 'Cold' niet

standaarden. Jammer, maar helaas! Met

aan te horen. Een aanrader

'Violence' zinkt Editors diep weg in het

voor mensen met een acuut

moeras

slaaptekort, je dommelt er zo

gerpop. Volgende keer beter, Tom?

van

generische

StuBru-bag-

bij weg. Vol hoop skippen

POP-UP //

NIET MET JE OGEN ETEN, DOUGH

DOOR TIMME CRAEYE, AARICIA LAMBRIGTS, JOLINE VERMEULEN

Op een druilerige donderdagnamiddag

heeft een romige textuur die smelt in de

smelt het gelukkig niet, en kunnen we

staan jongeren in groepjes te schuilen

mond en een subtiel aroma eens we door

onze porties meenemen naar huis. De

onder luifels in de Sint-Jacobsnieuwstraat.

de topping heen zijn. De brownies, zure

geïmproviseerde

Ze eten het ongebakken koekjesdeeg van

matten en MM’s domineren immers onze

papier beschermen onze magen tegen

de gehypte pop-up Dough It. De twee

smaakpapillen. We hebben weer gegeten

overbelasting.

studenten die de zaak runnen, nemen

met onze ogen. Gulzig hebben we het

handiger - en ook duurzamer - zijn. Een

minimalisme dus wel erg serieus: sober

‘maxi’-formaat inclusief topping besteld,

pop-up lijkt het ideale format voor het

hout, drie cactussen en amper twee banken

want dat doen we toch ook altijd? Al

concept; een bezoek is zeker een aanrader,

vormen het interieur, maar de pasteltinten

gauw betreuren we onze keuze, want

maar net zoals toen bij mama’s deegpot

weten ons te charmeren. Het concept is

koekjesdeeg valt best zwaar. Trop est trop.

maakt het sporadische de ervaring.

eveneens simpel. Onze potjes worden

doggybags
Al

zouden

In tegenstelling tot ijs of frozen yoghurt

gevuld met een van de vier soorten
deeg, daarbovenop komt een kleurrijke
topping naar keuze (en mits extra oplage,
uiteraard). De smaken nemen ons mee
naar vergane tijden waarin we moeders
potten uitlikten en daar maar niet genoeg
van konden krijgen. Heerlijk. Het deeg

cultuur

37

uit

roze

dekseltjes

De Liegende

. Reporter

Home Boudewijn zkt voyeur
UGENT MET DE BROEK OP DE ENKELS

DOOR HENDRIK TAELMAN
FOTO DOOR LUNA NYS

Opschudding

in

Home

Boudewijn,

want daar was deze week geen incident
van voyeurisme. Brent C., die op kot zit
in Home Boudewijn, licht toe. “Het is
voor niemand hier gemakkelijk, er zijn
zelfs bewoners die vier keer per dag gaan
douchen, maar het lukt ons niet het juiste
volk te trekken. De verslagenheid is dan

gewoon eens iemand een foto van mij

idee, maar is dus volledig in het honderd

nemen wanneer ik aan het kakken ben.”

gelopen”, vertelt een anoniem praesidi-

“
Het zijn altijd de meisjes die
met de aandacht gaan lopen"

ook groot. Sommige studenten op de lagere

umlid van Home Vermeylen. “Ik stuurde
een mail naar de drukkerij en legde daarin
duidelijk uit dat we een gebodsteken met
daarin een smartphone wilden. Sturen
die toch geen verbodsteken zeker? En nu
krijgen we die stickers dus niet meer van de
deuren." Voorlopig moeten de studenten

verdiepingen weigeren zelfs hun gordijnen

Dat de opkomst sinds enkele weken laag

daar dus geen aandacht meer verwachten.

nog dicht te doen, maar meer dan een paar

is, heeft mogelijk iets te maken met de

Alleen de HoGent heeft uitstekend gepres-

vieze blikken vanop straat heeft dat niet

stickers die aan de douches bevestigd

teerd en kan zichzelf dus op de borst

opgebracht.” De algemene verwachting in

zijn. “Die stickercampagne was een goed

kloppen. Een beleidsmedewerker reageert:

de home was dan ook dat - gezien

“Het nieuws dat onze kleedkamers

de reeks incidenten - zij ook eens

gebruikt

aan de beurt zouden zijn. Helaas

erotisch materiaal te schieten,

bleek dat niet het geval. “Zijn

kwam als een verrassing. Het is het

de meisjes van Home Vermeylen

gevolg van de inspanningen van

dan zoveel knapper, of houden die

een heel team van mensen. Twee

voyeurs altijd zo weinig rekening

jaar geleden hebben we nog overal

met

nieuwe

peroonlijke

gevoelens?”,

worden

deuren

om

illegaal

gestoken

met

vraagt een studente zich radeloos

smartphonevriendelijke

af.

gaten. Ik weet dat het duur was,

Het gras lijkt altijd groener aan

maar gezien de verhouding prijs/

de andere kant van de heuvel,

kwaliteit was dat echt te mooi om

want ook in Home Vermeylen

te laten liggen. We zetten ook de

is niet iedereen even tevreden

verwarming in de kleedkamers

over wat er de afgelopen weken

systematisch enkele graden hoger,

gebeurd is. Kinesitherapiestudent

zodat de bewoners het niet kou

Dominik D. getuigt: “Iedereen is

hebben, en net iets langer naakt

altijd bezig over meisjes onder de

rondlopen. Het zit in de kleine

douche, maar ik ga niet vijf keer

dingen. Het belangrijkste lijkt

per week naar de fitness om alleen

mij echter onze warme en open

naar mezelf te kijken in de spiegel.

houding. We stellen bijvoorbeeld

Het zijn altijd de meisjes die met

zeker geen vragen aan individuen

de aandacht gaan lopen. Ik zou

die rondhangen in de gang van

nu zelfs tevreden zijn mocht er

de kleedkamers.”
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sleutel-

avonturen

Rikkie

en

Miekske

Niet zo h ypocritisch doen Miexke, de pop mag Volgende week: wat brengt
het nieuwe vuurkamp? Blijblijven, maar, even eerlijk, ik ben verliefd op
ft er iets over van Ricky ‛s
jou en wil met jou trouwen. Snap je?
huisje-tuintje-kindje?

Temptationnnnn ...
Rikky is met de ogen
open in de val der
verleiding getrapt.
Een dappere strijd
van anderhalf uur,
en Rikky - toch niet
Rikky ! - zwicht voor
de blonde lokken en
de opgespoten lippen
van zijn temptation
Miexke.

Mensen mensen mensen mensen mensen mensen mensen
mensen mensen mensen mensen mensen mensen mensen

van

Fuck die pipo‛s met hun
dailymotion. Ik weet niet of
iemand klimop kent, maar
voor de mensen die klimop
kennen, dat kruipt zo overal
tussen. Hups, het hek over en
kijk daar eens ...

VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

De

Fuck you
spoilers.
Veel plezier met
bufferen!

De Liegende Stagiair
Klokken in Auditorium E

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Het is weer tijd om alle klokken een uurtje

over.

had immers geleid tot een achterstand

later in te stellen. Niet alleen moeten we

Onze geliefde rector stootte echter op een

die zo groot was dat we hem niet kunnen

hierdoor een uur vroeger uit bed, ook

probleem toen hij het klokkenspel van

omschrijven

komen de deadlines weer een uur dichterbij.

de Blandijn probeerde te verzetten. Het

termen. Al snel werden er enkele theore-

Het kan natuurlijk altijd erger. Denk maar

langdurige niet verzetten van deze klokken

tische fysici bij gehaald die zo ontsteld

in

ons

bekende

fysische

aan de arme man die de opdracht heeft

waren over de stand van de klokken dat ze

gekregen om alle klokken van de UGent te

besloten dat wat er in de Blandijn gebeurd

verzetten.

was heel onze hedendaagse visie op tijd zou

Het verbaasde dan ook niemand toen

veranderen. Bij het horen van deze ontdek-

de directie recentelijk ontdekte dat deze

kingen liet Stephen Hawking uit pure

persoon al enkele jaren op rij strategisch

ontzetting het leven.

een dagje vrijaf had genomen op deze

Wegens het grote gevaar dat deze kennis

toch wel erg belangrijke gebeurtenis. Om

inhoudt voor het voortbestaan van de

korte metten te maken met dit probleem

mensheid, heeft de universiteit ervoor

besloot Rik Van de Walle himself dit jaar

gekozen de welbepaalde klokken en de

zijn klokken te verzetten. Zoals verwacht,

kennis die ze bevatten te neutraliseren.

bleek dit ware sisyphusarbeid te zijn, maar

Aldus, de reden waarom de klokken in

dat heeft hij uiteraard voor zijn studenten

Auditorium E nog op winteruur staan.

satire
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WAT VOOR KANDIDAAT BEN JIJ?

KOM OP ALS
STUDENTENVERTEGENWOORDIGER
Raad van Bestuur | Sociale Raad | Faculteitsraad

Stel je kandidaat op:
stuver18.be/indienen

#STUVER18
Start indienen
kandidaturen
9 april - 9u

Bekendmaking
kandidaten
17 april

Meer informatie op
stuver18.be
fb.com/gentsestudentenraad

Einde indienen
kandidaturen
12 april - 12u

stuver

‘18

