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STEM OP ONS
DOOR PIETERJAN SCHEPENS
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Kort
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Als kind keek ik uit naar een toekomst vol rebelse daden.

Linkse Studenten, 30 april). Niet zelden staat rebellie

Als twaalfjarige dacht ik dat, eens terechtgekomen in

ook in de weg van elementaire beleefdheid. Ik zou

het hoger onderwijs, ik alle regels aan mijn laars zou

niemands gevoelens durven te kwetsen of niemand

lappen. Het zou een bestaan worden van feesten, mijn

schade berokkenen. Dat kan mijn brave hartje niet

lijf vol tattoos zetten en ‘rebelleren’, wat dat laatste ook

aan. Daarnaast is het ook een gebrek aan durf. Hoewel

mocht betekenen. Nu, nog eens twaalf jaar later, staat

ik me onder de douche vaak een ware Adele waan,

er nog geen tattoo op mijn lijf, en ook de feestjes zijn

vallen mijn optredens tijdens een Karaoké Night

dun bezaaid. Ik moet echt wel naar Bal Final (Vlaamse

(Vlaamse Geschiedkundige Kring, 3 mei) dik

Biomedische Kring, 1 mei) gaan. Het probleem met

tegen, gezien ze meestal onbestaande zijn. Ik vermoed

regels aan mijn laars lappen is veelvuldig. Ten eerste

dat het helpt om met kleine stapjes te beginnen. Ik

draag ik zelden laarzen. Ten tweede zie ik maar al te

zou een kano kunnen meebrengen bij het Kajakken

vaak in waarom regels gecreëerd zijn. Op een Traditi-

(Home Vermeylen, 30 april). Hoe lang de dromen

onele Cantus (Katholiek Vlaams Hoogstudenten-

van rebelse daden ook geleden zijn, die kleine kriebel

verbond, 30 april) zorgt het voor orde, bijvoorbeeld.

zit er echt nog steeds. Moet ik het rebelleren laten voor

In het leven van ware rebellen en revolutionairen is er

op het witte doek op een Filmavond (Home Astrid,

vermoedelijk geen plaats voor erg strikte regels, of wel?

7 mei), of gooi ik het vanaf morgen allemaal los?

Misschien moet ik me er toch eens over informeren

Starting tomorrow, it’s a New World (Gents Univer-

op de ALS Vormingsdag: 200 jaar MARX (Actief

sitair Symfonisch Orkest, 10 en 11 mei).

Just ~UGent~ things: Japans gemak
FOTO EN TEKST DOOR WOUT VIERBERGEN

Onze universiteit zet graag in op internationalisering
en steekt dat niet onder stoelen of banken, maar in
toiletten. Speciaal om onze Aziatische medestudenten
op hun gemak te stellen, zijn er in Kantienberg enkele
Japanse toiletten terug te vinden. Uitgerust met drie
standen van toiletbrilverwarming, een massagefunctie,
een waterstraal die met verbluffende nauwkeurigheid je
aars terugvindt en een luchtblazer, bieden deze toiletten
je de kans om in alle luxe je behoefte doen. Wees gerust,
een rolletje wc-papier is er ook nog steeds voorhanden.
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ON THE ORIGIN OF

Het MIAT

DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Gent telt negen grote musea, maar waar het MSK en het Huis van Alijn al eens
ideale datelocaties zijn, lijkt het MIAT onbekend en onbemind. Wat schuilt er achter
die torenhoge gevel aan Minnemeers?

Het MIAT staat voor ‘Museum over industrie, arbeid en textiel’.

145 jaar later, bleef de weverij draaien. Ze wist de crisis in de

Het neemt je mee op een historische trip die begint bij het Gent

katoenindustrie ten gevolge van de Amerikaanse burgeroorlog en

van het einde van de 18de eeuw. De eerste industriële revolutie op

een fusie met acht andere spinnerijen aan het begin van de Eerste

het vasteland koos toen Gent als uitvalsbasis, toen al een belang-

Wereldoorlogte te overleven. Er werd uiteindelijk een einde aan

rijke ambachtelijke stad. De geschiedenis van de industriële

het verhaal gesponnen toen beslist werd de afdeling te sluiten,

samenleving bepaalde voor een zeer groot deel het DNA van de

ondanks hevige betogingen van de drie grote vakbonden.

stad zoals we ze nu kennen. Daarom verdient het verhaal enige

Vandaag is de grote bedrijvigheid verdwenen uit het Manches-

aandacht en werd het MIAT in 1991 gevestigd in de voormalige

teriaanse fabrieksgebouw. Je kan er nu rustig verkennen hoe

katoenspinnerij 'Desmet-Guequier'.

de industrialisatie (met betrekking tot textiel, maar ook andere
sectoren) in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Het museum

AMPER BETAALD WERKEN

wil ook aandacht schenken aan de hedendaagse textielindustrie.
Vorige week vond er het 'Fair Fashion Fest' plaats. Dit project

Oorspronkelijk was het MIAT een katoenspinnerij met een

van 'Gent Fair Trade' wil tonen dat duurzame mode niet saai

stoommachine. In 1830 kwam daar ook een weverij bij. Die

hoeft te zijn, en klaagt de wantoestanden in sweatshops in

eerste activiteit werd na een overname losgelaten. Tot in 1975,

lageloonlanden aan.

BETALEN OM TE MOGEN WERKEN
Het kan zijn dat observeren hoe andere mensen
werkten terwijl jij rustig kennis opdoet nogal
elitair overkomt. Geen nood, je krijgt er ook de
kans om in een aantal workshops zelf de handen
uit de mouwen te steken. Je kan leren katoen
bewerken, letterzetten of drukken om vertrouwd
te raken met de manier waarop kranten en
allerlei ander drukwerk vroeger in productie
werd gebracht. Voor de workshops moet je wel
meestal een aardige som geld neertellen. Wat
zouden die arbeiders daarvan gevonden hebben,
betalen om te mogen werken?

onderwijs
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Internationaal PROTEST XL
Al dertig jaar protest tegen
zilvermijn
UGENT-STUDENTEN NIET WELKOM
Al ruim dertig jaar protesteren de bewoners van Imider, Marokko, tegen de zilvermijn die hun water
afneemt. Zeven jaar nadat ze uit protest de kraan dichtdraaiden, bezetten ze de waterbron nog
steeds. Toen vijftien UGent-studenten er veldwerk wilden doen, bleken ze plots minder welkom.
FOTO’S EN TEKST DOOR LOÏS SAVAT

'Imiter Metallurgic', de grootste zilvermijn

koninkrijk ironisch genoeg haar imago

de bevolking zich aan. De waterleiding op

in Afrika, zorgt al decennialang voor heel

op vlak van duurzame ontwikkeling

Mont Alban wordt tot op heden continu

wat ellende in de regio ten oosten van de

een boost geven. Naast de impact op

bewaakt door de bewoners. De protest-

Marokkaanse stad Marrakech. Smeltwater

het milieu, vermoeden de bewoners

actie is intussen uitgedraaid tot de langste

dat van de bergen naar beneden stroomt en

dat de mijnbouw ook de oorzaak is van

sit-in in Marokko.

vroeger de lokale Amazigh-bevolking

andere gezondheidsproblemen, en zijn

Mijnbouwbedrijf

bevoorraadde, wordt nu voornamelijk

er ook sociale spanningen doordat lokale

maakt deel uit van Managem, een

gebruikt voor de mijnbouw.

inwoners amper tewerkgesteld worden

onderneming waarvan de Marokkaanse

in de mijn. Hoewel de regio op vlak

koninklijke familie de grootste aandeel-

van grondstoffen duidelijk erg rijk is,

houder is. Met de sit-in hopen de bewoners

dragen de inwoners hier vooral negatieve

druk te kunnen zetten op de overheid.

gevolgen van.

Op die manier hopen ze het buiten-

HAY HO, SILVER!
De mijn verbruikt dagelijks zo’n twaalf
keer meer water dan de bewoners van
Imider (Imiter is de naam van het bedrijf,

een halt toe te roepen. Daarnaast willen ze

HISTORISCHE SIT-IN

ook dat de overheid aan de slag gaat om

alleen voor dat de lokale bevolking wordt
maar ook met vervuild water
en

vervuilde

Metallurgic'

sporige waterverbruik en de vervuiling

Imider die van de regio). Dat zorgt er niet
geconfronteerd met een watertekort,

'Imiter

Tijdens de protesten in 1986
werden

al

werkgelegenheid te verhogen en sociale

opstandelingen

voorzieningen voor de lokale bevolking

gevangen genomen. In 1996 werd een

uit te bouwen. Er werden onderhan-

eerste

waarbij

delingen opgestart met de provincie en

bewoners van Imider anderhalve maand

met het mijnbouwbedrijf, maar intussen

lang een toegangsweg naar de mijn

zijn die weer opgeschort. Hoewel er de

wisten te blokkeren. Die

laatste jaren al een dertigtal personen

gebeur-

politiek gevangen werden genomen,

sit-in

gronden,

enkele

georganiseerd,

wat dan weer tot grote
gevolgen leidt voor de landbouw

worden mensen die hun steun betuigen

en huishoudens. Het is een kwestie die

door tijdelijk in het protestkamp

sterk doet denken aan de impact van de

tenis

Dakota Access Pipeline op de inwoners

de beweging de naam

van het Standing Rock-reservaat in de

'Movement on the Road ‘96'. In 2011

Verenigde Staten.

ging de bevolking opnieuw over tot actie:

Terwijl de zilvermijn toen al dagelijks voor

deels geïnspireerd door de Arabische

doorgaans

moeilijkheden zorgde, vond eind 2016,

Lente draaide de bevolking van Imider

zwaar aangepakt. Zo zouden

zo’n driehonderd kilometer verderop, de

letterlijk de kraan dicht voor 'Imiter

de

klimaatconferentie van de Verenigde

Metallurgic'. De jeugd nam het heft in

vermijden dat de kwestie buitenlandse

Naties plaats. Daar wou het Marokkaanse

handen, maar al snel sloot ook de rest van

aandacht krijgt.
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© ROSANNE VAN DE VIJVER

Hoe UGent-studenten bijna het land
werden uitgezet

DOOR ARTHUR JOOS

De vakgroep Conflict en Ontwikkeling van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert
jaarlijks een veldwerkreis met de studenten uit de ManaMa-opleiding Conflict en Ontwikkeling. Medebegeleider professor Koenraad Bogaert bestudeert het conflict al jaren, en op de planning van de reis rond
ongelijke ontwikkeling stond ook een driedaags bezoek aan het protestkamp op de berg. Dit bezoek verliep
echter niet zoals gehoopt.

KOM VAN DIE BERG AF!
Nadat alle papieren in orde waren gebracht, trokken vijftien studenten van de UGent met even veel
collega-studenten van de Marokkaanse Mohammed V-Universiteit richting Mont Alban. Enkele minuten
na aankomst volgde er echter al telefoon van de lokale autoriteiten. Als de groep niet binnen het uur van de
berg af kwam, zouden de Belgische studenten meteen het land worden uitgezet. Zowel de Marokkaanse als
de Belgische studenten verlieten teleurgesteld het protestkamp.
De Gentse studenten hadden hoogstens een diplomatiek relletje te vrezen, maar de Marokkaanse studenten
van de Mohammed V-Universiteit vreesden naar eigen zeggen ergere gevolgen: als er een procedure
opgestart zou worden, zouden er nog een lange tijd gevolgen kunnen zijn. Niet enkel voor hen, maar
misschien ook voor familieleden die bijvoorbeeld voor de overheid werken.
Toen de groep de berg had verlaten, leek het probleem opgelost. De autoriteiten waren vriendelijk en
wensten iedereen nog een aangename - weliswaar uitsluitend toeristische - reis toe. Tijdens de laatste dagen
werden alle studenten op straat naar eigen zeggen in de gaten gehouden, en moest ook de buschauffeur
verplicht de locatie van de groep doorgeven.

onderwijs
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Op stap met de dix-huitards
© AFP
DOOR HENDRIK TAELMAN, PIETERJAN SCHEPENS
FOTO’S DOOR HENDRIK TAELMAN

Als je je universiteit niet bezet hebt tijdens je studententijd, ben je dan wel
student geweest? Geen idee, wij hebben de onze alvast nooit bezet, maar wel
een Franse. Een waarheidsgetrouw verslag van een dagje betogen in Parijs.

Woensdagavond,

Laatste

“Er zijn veel dingen die niet werken

poorten van hun universiteiten open

plannen. Comac gaat met Studenten

links

café.

aan Franse universiteiten. Macron maakt

te laten. Dat volstaat uiteraard niet, we

Troef, een groep progressieve studenten

daar gebruik van om zijn hervormingen

moeten de regering ook overtuigen. Er

die opkomen tijdens de stuververkie-

door te drukken, maar die zullen de

zijn dus twee stappen nodig, maar dat er

zingen, betogen in Parijs. Wij mogen

situatie enkel erger maken. Wij eisen een

al rectoren vragen of president Macron

mee. Onze eerste betoging!

aanpassing van de wet, een herinvestering

de dialoog opnieuw aan kan gaan, is al

in het hoger onderwijs. We willen een

goed nieuws. Dat moedigt ons aan.”

LES MÊMES MESURES,
LE MÊME COMBAT
Afspraak

DE INTERNATIONALE

tische vrijheden op een universiteit.

We

Het recht op onder meer vereniging en

Waarin het Franse onderwijslandschap

politieke actie zijn de laatste jaren op het

misschien het meest van het Belgische

Het begint goed. De Comac is te laat.

spel komen te staan. Er zijn politie-in-

verschilt, is de positie van de verschil-

Het is warm. Twee volwassen pubers

terventies geweest op de faculteiten. Dit

lende universiteiten op de prestige-

met gemotoriseerde blowhorns passeren

is een beweging om te herbevestigen

ladder. Helemaal vanboven pronken in

Spoorwegarbeiders,

dat we op een universiteit zitten, dat we

Frankrijk de 'Grandes Écoles': in instel-

studenten, onderwijspersoneel. De sfeer is

volwassen zijn, en dat we ons op een plek

lingen als Sciences Po en École Polytech-

een combinatie van een boombal en een

bevinden waar er democratische vrijheden

nique komen studenten pas na een zeer

anarchistische revolutie.

moeten zijn.”

strikte selectieprocedure binnen. Heeft dit

We vinden de Comac. Ze verbroederen

Guerrero is intussen al getuige geweest van

een effect op het verzet dat Guerrero en

met hun Franse kameraden. Onder het

enkele successen. “We hebben al enkele

consorten voeren tegen Macron? “In de

scanderen van "France, Belgique, les mêmes

gedeeltelijke overwinningen geboekt. We

grote universiteiten is er natuurlijk een

mesures, le même combat" - wij niet, wij zijn

hebben ons het recht weer toegeëigend

veel sterkere mobilisatie dan in de kleine

embedded edoch objectieve journalisten

om ons te verenigen en te bepalen hoe

instellingen, maar ook Sciences Po ligt op

- worden we voorgesteld aan Antoine

we actie voeren. Bovendien hebben al

dit moment plat. Die andere instellingen

Guerrero. Hij is nationaal secretaris van

meerdere rectoren aangekondigd dat ze de

kennen trouwens al lang een selectie-

de Union des étudiants communistes en legt

selectievoorwaarden niet zullen toepassen.

systeem, en ze zien welke gevolgen dat

ons uit waarom het bont allegaartje op

De strijd die we voeren, gaat erom zo

heeft. Je spendeert vaak meer tijd aan de

straat komt.

veel mogelijk rectoren te overtuigen de

voorbereiding op het ingangsexamen dan

Veel

volk.
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Montparnasse.

en respect afdwingen voor de democra-

stappen de metro uit, een bom ontploft.

ons.

13u30,

plaats geven aan alle nieuwe bachelors,

www.schamper.be

het volgen van de lessen. Niet het beste

voorbereiden op een namiddagje knokken

niet halfnaakt, neemt aanstoten aan het

onderwijs krijgen, maar een goed logo

met de politie. Zwarte handschoenen,

gebrek aan dialoog vanuit het Elysée,

op je diploma hebben, is waar het om

sjaals, gasmaskers en glasbrekers zijn plots

zowel met de studenten als de arbeiders.

draait.”

de rigueur. Later spotten we ook een bijl.

Ze steunt dan ook iedere staking.

Onze vrienden van Comac mogen zich

Het ideale moment voor interviews,

Goed, de betoging trekt op. Onder luid

ook verwachten aan steun van

gezang marcheren we in de val.

hun Franse broeders: “De proble-

De police nationale, milice du capital,

matiek is dezelfde in heel Europa.

wacht ons op met wapenstok en

De liberale regeringen kunnen

gasgranaten. Onwetend als we

zich ook op elkaar afstemmen

zijn doen we niets om ons tegen

in de Europese Unie, dus als we

de aankomende wolk traangas te

een alternatief willen voorstellen,

beschermen, en strompelen we

moeten we het op Europees

uiteindelijk uit de betoging met

niveau doen. We blijven ook daar

een brandend gevoel in de keel,

gemobiliseerd.” Of hij ook naar

mond, neus. Onze ogen tranen.

Brussel zou komen? “Ja, pas de

In de rookwolken zien we de

Dat betogen dezer dagen een

die gechargeerd wordt door de

internationale

politie.

Antifa - veel beter voorbereid -

soucis.”

aangelegenheid

Lijf-aan-lijfgevechten

is, wordt ons snel duidelijk.

breken uit. De rest van de

Een

organisatie

betoging steunt de helden met

maakt ons twee euro afhandig

de leuze “Tout le monde déteste la

internationale

voor het magazine Révolution,

police”. Het moreel wordt uitein-

en het spandoek van de Turkse

delijk hersteld met opzwepende

communistische partij - mooie

muziek. Terug voorwaarts.

snorren - vliegt trots aan de kop

De Antifa viert deze eerste victorie

van de betoging. Lichte faux

door de volgende straat volledig in

ons aanklampt: “Nee, er zijn

Bushokjes

pas wanneer een illegale migrant

frieten te slaan. Frustration much.

grenzen”, was misschien niet de

worden bespoten, en de voorruit

beste manier om zijn pamflet te

van een bank wordt ingeslagen.

weigeren.

Enigszins onthutst vragen we aan

sneuvelen,

muren

de Comac waar dit soot gratuit
geweld vandaan komt. “Onze

ANTI-, ANTI-, ANTIBUSKOTJE

kameraden ter plekke verzekeren
Na meer dan een uur dromen

ons dat het om provocateurs gaat.

van het waterkanon in de blakende

dus. Lucie weet ons te vertellen dat ze

De politie doet dat al langer dan vandaag.”

zon, koesteren we even de hoop op

tevreden is over de organisatie. Verder

De verborgen marxist en cultuurminnaar

regen wanneer enkele zwarte K-ways

is ze tegen Macron en voor de staking.

in ons denkt even aan Pier Paolo Pasolini,

worden

we

Guillaume, halfnaakt, bewondert vooral

volgens wie de politieagenten in 1968 de

bevinden ons in het blok van de Antifa en

bovengehaald.

de eenheid van de betoging. Iedereen

werkelijke proletariërs waren.

mogen aanschouwen hoe ze zich ritueel

samen. L’union fait la force! Claire, helaas

Vastberaden trekt de betoging verder.

onderwijs

Helaas,

9

De politie heeft een nieuw chokepoint

en spoeden ons naar een metrostation, met

gevonden. Een zijstraat biedt mooie

twee traangasgranaten en progressieve

mogelijkheden

in

literatuur als souvenir in onze zakken.

verschillende stukken op te splitsen. De

Die zullen we gebruiken om aan onze

Antifa gooit huisgemaakte bommetjes.

kleinkinderen over dix-huit te vertellen.

om

de

betoging

De politie reageert met traangas. Als
zelfuitgeroepen veteranen doet het ons

What a time to be alive.

intussen weinig: zakdoek voor de mond
en terug naar achteren. Een lokale
parkourheld - we hadden hem voordien
al op een bushokje opgemerkt - klimt
op een vensterbank en roept: “Paris,
debout, soulève toi”. Rond ons merken
we lonkende vrouwenblikken. Hij slaapt
niet alleen vanavond.
We

schuifelen

verschillende

keren

naar voren en achteren. Plots duikt een
frontstrijder op en vraagt of we water
hebben. We geven hem een flesje en
vragen hem waarom hij hier is. “Ik wil
hier niet zijn, maar ik ben tegen Macron.
(Wijst naar een vlagje.) Zij zijn beter op
de hoogte.” Verfrist, maar nog steeds

betraand trekt onze jonge vriend terug
ten strijde.
Na een uur geraken we eindelijk voorbij
de politie. We zijn het eens dat het ons te
link is geworden en besluiten te wachten
op onze kameraden van de Comac. Als de
politie nog eens chargeert, vluchten we
achter een hek. Net op tijd: het waterkanon
wordt ingezet. Ons beeld over dergelijk
waterkanon blijkt te romantisch: betraand
vervoegen betogers ons achter het hek.
Na een resem zwarte vlaggen duikt
eindelijk de Comac-vlag op. Dit deel
van de betoging is veel beter georganiseerd. De Comac en hun Franse vrienden
hebben ervaren betogers rondlopen die
ons vertellen wanneer we moeten stoppen
en terug verdergaan. De Internationale
wordt gezongen.
We naderen Place d’Italie, het eindpunt
van de betoging. Het wordt ons welletjes,
we willen de metro niet delen met al die
andere betogers die net als ons de hele
dag hebben lopen zweten. We nemen
afscheid van de kameraden van de Comac

10
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Brandhaard in Nicaragua
DE PROTESTEN: DRIE DOZIJN DODEN LATER

DOOR ARTHUR JOOS, DAAN VAN CAUWENBERGE

Nicaragua is een klein land gelegen in Midden-Amerika, waar de Belgische
student maar zelden aan denkt. Toch haalde het land recent het internationale
nieuws met gewelddadige protesten. Wat is er precies aan de hand in het land
van meren en vulkanen?

Nicaragua is niet bang voor een beetje

kon het zo ver komen?

tumult: het land heeft een geschiedenis van
protesten en revoluties. Zo is de huidige

een zogenaamde junta met politici ter
linker- en rechterzijde. In 1984 volgden

THE DAY AFTER THE REVOLUTION

president, Daniel Ortega, nog altijd lid

presidentiële verkiezingen, waarna de
junta opgedoekt werd. Ortega werd in

van de ‘Frente Sandinista de Liberación

Tijdens de protesten vergeleken manifes-

januari 1985 president van Nicaragua.

Nacional’, of FSLN als je niet zo houdt

terende Nicaraguanen huidig president

van lange Spaanse namen. Die FSLN is

Ortega vaak met voormalig Nicaraguaans

In 1990 kwamen de Sandinistas in de

een revolutionaire sociaaldemocratische

leider Samoza. Daniel Ortega kwam aan

Ortega er opnieuw president.

partij die werd opgericht bij wijze van

het einde van de jaren 70 immers zelf aan

De voormalige vicepresident, Sergio

verzet tegen de oude dictator Samoza.

de macht na een burgeroorlog, waarbij

Ramirez, liet zich recent ook kritisch

De dictator is nu echter al zo’n veertig jaar

zijn Sandinistische partij (vernoemd naar

uit over het bewind van Ortega. “De

dood en van veel revolutionair gedach-

een Nicaraguaans verzetsleider uit de jaren

afgelopen

tegoed is er bij de Sandinistas geen sprake

30) de zittende president van de macht

guanen gedood op straat, terwijl ze voor

meer. Dat werd maar al te duidelijk toen

verjaagde. De familie Samoza voerde

democratie

de regering besloot op gewelddadige wijze

gedurende ruim veertig jaar een schrik-

teren. Ze willen dat Nicaragua opnieuw

studentenprotesten te onderdrukken. Hoe

bewind. In 1979 vormde Ortega's FSLN

een republiek is”, zei Ramirez in The

onderwijs
© JORGE TORRES/EPA/SHUTTERSTOCK

oppositie terecht, maar sinds 2007 is

dagen
en

werden

gerechtigheid
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Nicaraprotes-

Financial Times over de protestacties van

en om hun algemene frustratie over het

'Wie

de afgelopen week.
is

dan

de

huidige

ZWIJGEN ALS EEN GRAF

bewind tot uiting te brengen. Een dag

vicepre-

later zendt de regering echter al de

Het duurde niet lang voordat de eerste

sident?' vraag je je misschien af. Ortega's

‘Juventud Sandinista’ uit. Deze groep

dode viel tijdens één van de confron-

vrouw, Rosario Murillo, die niet zo

wordt naar verluidt wel vaker gebruikt

taties tussen de protestanten en de troepen

geliefd is bij het volk. Volgens een lokale

om protesten de kop in te drukken. Op

van de regering, een student genaamd

protestleider minimaliseert ze de protest-

enkele kleinere protestacties na leek op

Darwin Manuel Urbina. Sindsdien zijn

acties. Zo noemde ze de protesterende

dit moment de strijd tussen student en

er langs beide kanten van het conflict al

Nicaraguanen vandalen van de rechter-

regering gestreden, tot de regering op 16

zo’n drie dozijn doden gevallen, een cijfer

vleugel. Murillo schreef de teksten van

april besloot om onverwacht de sociale

dat dagelijks grotere proporties aanneemt.

de campagneliederen van de Sandinisten,

zekerheid te hervormen.

Intussen werd zelfs een journalist gedood

letterlijke vonk: sinds januari heeft het

De onpopulaire hervormingen, die er

tijdens een livestream op Facebook.

land te kampen met hevige bosbranden

gekomen zijn als poging om de oplopende

die zich ondertussen verspreid hebben

staatsschuld van het land het hoofd te

Opvallend is dat el presidente het pas na

over het zuiden en westen van het land.

bieden, eisen dat de Nicaraguanen een

spreken. Volgens sommige theorieën

De regering weigerde echter om haar

hogere maandelijkse bijdrage leveren en

zou dat zijn omdat de zeventigjarige de

de pensioenen met zo’n

laatste jaren zwaar te kampen heeft met

5

verlaagd

zijn gezondheid. In zijn vertraagde speech

worden. Op 18 april

sprak de vader van de revolutie zijn land

kwamen de studenten

erg traag toe en noemde hij de protes-

voor de eerste keer

tanten extreemrechtse terroristen, een

gezamenlijk op straat

claim die later herhaald zou worden in de

april het vuur Indio Maíz, een beschermd

om te protesteren tegen het voorstel en

media, die overigens op één na allemaal in

natuurgebied, bereikte, was de maat vol.

begonnen ze de levensbomen neer te

het bezit zijn van de familie Ortega. Ook

Op 9 april kwamen de studenten voor

halen, als een symbool van hun protest.

zwijgen diezelfde media in alle talen over

de eerste keer op straat om te protes-

Vanaf dat moment kwamen de acties in

de oplopende hoeveelheid gevangenen die

teren tegen de inactie van de regering

een stroomversnelling.

gearresteerd werden tijdens de opstand.

bepaalt de dresscode van de partij en liet in
2015 meer dan 100 lichtgevende metalen
bomen bouwen in de stad. Deze “levensbomen” of Arboles de la vida moesten het
nationale symbool van Nicaragua worden,
maar botsten al vroeg op heel wat kritiek:
de kostprijs was ongeveer drie miljoen
euro, en de elektriciteit die de bomen van
licht voorziet kost jaarlijks ook ruim een
miljoen. Tijdens de protestacties van de
afgelopen weken werden meerdere van de
bomen door manifestanten neergehaald.

DE VONK IN HET VAT
De Nicaraguanen zijn dus wel gewend
aan de nodige portie autocratie, maar wat
deed de emmer dan juist op dit ogenblik
overlopen? In dit verhaal was de vonk die
het kruitvat deed ontbranden ook een

eigen volk te hulp

“

te schieten of om
buurland Costa Rica
humanitaire hulp te
laten bieden. Toen

Nicaragua heeft geen
échte oppositiepartijen

in het begin van

12
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procent

vier dagen nodig achtte zijn volk toe te

www.schamper.be

Volgens Kelvik Pinera, een Nicara-

er meerdere getuigenissen van mensen

Ángel Gahona die om het leven kwam

guaanse student die nu aan de UGent

die bestolen werden door soldaten en het

toen hij een reportage probeerde te maken

studeert, heeft dat monopolie op nieuws

oplopende dodental spreekt boekdelen.

over de protesten.” Hij sluit zijn betoog

tot veel misinformatie geleid: “Toen dit

Is er nog wel een kans op verandering?

toch af met een positieve noot. “Ortega is

allemaal begon, heb ik vooral geprobeerd

Kelvik is sceptisch: “Op dit moment zijn

ondertussen al zeventig en velen zeggen

nauw contact te houden met mijn vrienden

er onderhandelingen tussen de regering

dat het steeds slechter gaat met zijn

in Nicaragua. Ik heb nog gestudeerd aan

en de demonstranten met de kerk als derde

gezondheid. Met een beetje geluk geeft

partij. Enkele kerken

hij er snel de brui aan. De Ortega’s hebben

hebben

de universiteit die nu

“

het centrum van de
protesten vormt, dus
veel van mijn vrienden

We staan er alleen voor

tijdens

hun
de

in de afgelopen elf jaar de staat zo gestructureerd dat enkel zij alle macht hebben. In

voor

dat proces hebben ze een hoop vijanden

gewonden en de macht

gemaakt. Geen enkele van de president-

conflict. Aangezien Ortega bijna alle

van de katholieke kerk is er één die zelfs

skinderen is oud genoeg om hun vaders

media bezit, werden mijn vrienden al

Ortega moet respecteren. Die onderhan-

rol over te nemen en zijn vrouw wordt

gauw geconfronteerd met veel fake news.

delingen worden echter gedomineerd

gehaat door het volk. De toekomst ziet er

Daarom heb ik, samen met een paar andere

door de regering en de enige eisen van de

niet zo rooskleurig uit voor de Ortega's.”

Nicaraguanen die hier in Europa studeren,

studenten zijn dat de mensen die gevangen

besloten om te proberen de protesten van

zijn genomen tijdens de protesten worden

hieruit mee te coördineren. Wij proberen

vrijgelaten.”

vooral informatie te verzamelen waar zij

“Nicaragua heeft echter geen échte opposi-

geen toegang meer tot hebben, en op die

tiepartijen", vult Kelvik aan. “Daarom zie

manier het protest in kaart te brengen.”

je ook geen politieke vlaggen op onze

zitten

middenin

het

opengezet

deuren
protesten

betogingen. We staan er alleen voor,

EL PUEBLO UNIDO

zonder politieke of juridische hulp. En de
weinigen die proberen te helpen worden

Kelvik vertelt ons dat dit soort protesten

meestal vermoord, zoals de journalist

niet nieuw zijn in zijn geboorteland:
“Toen ik nog in Nicaragua leefde, waren
er protesten tegen de regering omdat
die al eens beslist hadden een groot deel
van de pensioenen te schrappen. De
demonstranten bestonden eerst uitsluitend
uit gepensioneerden, maar een paar
studenten, onder wie ikzelf, besloten om
die mensen te gaan steunen. Die dag heeft
de politie ook met harde hand opgetreden.
's Avonds besloten enkele troepen wraak
te nemen op ons door onze auto’s te stelen
en enkele mensen te slaan. En dat gebeurde
allemaal voor de ogen van politieagenten,
dus die konden we al niet om hulp gaan
vragen. Ik was doodsbang en wou mijn
verhaal niet in de pers doen, aangezien
onze motieven al eerder verdraaid werden
in de media. We stonden machteloos.”
Kelviks verhaal lijkt zeer sterk op de
huidige situatie in het land; ook nu zijn
© WIKI COMMONS

onderwijs
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Zoals iedereen wel heeft gezien, of naar alle waarschijnlijkheid niet heeft gezien, zijn de tweejaarlijkse studentenverkiezingen weer helemaal terug aan de Universiteit Gent. Geen idee op wie je moet stemmen voor welk
mandaat? Geloof ons, je bent niet de enige.

Van 7 tot 9 mei kunnen alle UGent-studenten online hun stem uitbrengen voor
hun studentenvertegenwoordigers in de
Faculteitsraden, de Raad van Bestuur en

woordigers mogen zich tot de crème de

studenten worden rechtstreeks verkozen.

la crème van de universiteit rekenen. Elke

Ook deze raad is genderevenwichtig

kandidaat komt op in duo, waarvan één

samengesteld: opnieuw gaan twee zitjes

iemand effectief kandidaat is en de ander

mannelijke stuvers, twee naar vrouwe-

opvolger. De Raad van

lijke. Dit jaar strijden zes kandidaat-

Bestuur is gendereven-

duo's mee voor een zitje in de SoRa, drie

wichtig

vrouwelijke duo's en drie mannelijke.

samengesteld,

dit geldt dan ook voor
de

studentengeleding.

FACULTEITSRADEN

Twee zitjes gaan naar de
mannelijke stuvers, de

De UGent telt elf faculteiten, en elk van

andere twee naar stuvers

deze faculteiten heeft ook een eigen

van

Faculteitsraad waarin naast proffen en

het

vrouwelijke

geslacht. Dit jaar dingen

assistenten ook studenten zetelen.

er drie mannelijke duo's

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

en

zijn er vijftien zitjes te verdelen, waarvan

twee

duo's

mee

vrouwelijke
naar

een

felbegeerd RvB-zitje.
de Sociale Raad. Hoogstwaarschijnlijk heb
je ergens wel al een poster zien hangen

er minstens vijf door het minderheidsgeslacht ingevuld moeten worden. Er
dingen elf mannelijke en acht vrouwelijke

SOCIALE RAAD

van een kandidaat-stuver zonder goed te

kandidaten mee naar de verkiezingszege.
In

de

Faculteit

Farmaceutische

weten wat de bedoeling was. Wij bieden

De Sociale Raad maakt beslissingen over

Wetenschappen zijn er twee zitjes te

enige verlichting.

sociale voorzieningen voor studenten,

verdelen, maar komen er ook slechts twee

zoals studentenhomes en -restauranten. Ze

(vrouwelijke) kandidaten op.

maken adviezen voor de Raad van Bestuur

In de Faculteit Politieke en Sociale

en het Bestuurscollege van de UGent.

Wetenschappen zijn er drie zitjes te

De Raad van Bestuur is het hoogste

Naast afgevaardigden van de verschillende

verdelen, waarvan minstens één ingevuld

bestuursorgaan van de UGent. Naast een

diensten die voor deze voorzieningen

moet worden door het minderheidsge-

prof per faculteit, vinden we er onder

instaan, zetelen hier ook leden van de

slacht. Dit komt goed uit, want er komen

andere ook de rector en de vicerector

Raad van Bestuur en vertegenwoordigers

twee mannelijke en één vrouwelijke

terug.

van de verschillende geledingen in. Vier

kandidaat op aan de FPSW.

RAAD VAN BESTUUR

Ook

vier

14

studentenvertegen-

www.schamper.be

In de Faculteit Bio-Ingenieursweten-

geslacht.

Al bij al zal het geen heel spannende

schappen zijn er negen zitjes te verdelen,

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfs-

verkiezingsperiode

waarvan

ingevuld

kunde zijn er zes zitjes te verdelen,

faculteiten. Op slechts drie faculteiten

moeten worden door kandidaten van

waarvan minstens twee naar kandidaten

zullen er échte verkiezingen georgani-

het

van

moeten

seerd worden met voldoende kandidaten

exact zes mannelijke en vier vrouwelijke

gaan. Er komen zeven kandidaten op

kandidaten mee voor een mandaat in de

aan de FEB, waarvan slechts twee van

van beide geslachten (sorry dat we zo binair

Faculteitsraad.

het vrouwelijke geslacht. De vrouwelijke

In de Faculteit Recht en Crimino-

kandidaten zijn dus sowieso verkozen.

wetenschappen en Architectuur en de

logie zijn er vier zitjes te verdelen,

Aan de Faculteit Geneeskunde en

Faculteit Psychologie en Pedagogische

waarvan minstens twee ingevuld moeten

Gezondheidswetenschappen worden er

Wetenschappen. Op drie faculteiten zijn

worden door kandidaten van het minder-

maar liefst dertien zitjes verdeeld, waarvan

er net exact genoeg kandidaten van het

heidsgeslacht. Aan de FRC komen er

er vijf naar kandidaten van het minder-

juiste geslacht, en zijn alle kandidaten de

weliswaar ook exact vier kandidaten op,

heidsgeslacht gaan. Er komen hier vijf

facto verkozen.

maar naar alle waarschijnlijkheid zal er de

mannelijke kandidaten op en zes vrouwe-

Hier gaat het om de Faculteit Farmaceu-

komende twee jaar toch een leeg zitje in de

lijke kandidaten. Twee zetels zullen de

tische Wetenschappen, Faculteit Politieke

Faculteitsraad zijn: van de vier kandidaten

komende twee jaar dus leeg blijven.

en Sociale Wetenschappen en Faculteit

zijn er drie van het mannelijke en slechts

De Faculteit Ingenieurswetenschappen

Bio-Ingenieurswetenschappen.

één van het vrouwelijke geslacht.

en Architectuur doet beter. Daar zijn

Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-

In de Faculteit Diergeneeskunde speelt

er zestien zitjes te verdelen, waarvan

wetenschappen zijn er tout court niet

hetzelfde probleem: er zijn vijf zitjes te

minstens zes voor kandidaten van het

voldoende kandidaten om verkiezingen

verdelen, waarvan twee ingevuld moeten

minderheidsgeslacht. De FEA mag een

te houden, aangezien er slechts twaalf

worden door het minderheidsgeslacht. Er

recordaantal van 23 kandidaten achter

kandidaten zijn voor dertien zitjes. Aan

komen wederom exact vijf kandidaten

haar naam schrijven. Zijn ingenieurs

de Faculteiten Recht en Criminologie,

op, maar dit zijn er vier van het vrouwe-

dan daadwerkelijk superieur? Er dingen

Diergeneeskunde, Economie en Bedrijfs-

lijke geslacht en één van het mannelijke

zestien mannen en zeven vrouwen mee

kunde en Wetenschappen tenslotte zijn

er

minstens

drie

minderheidsgeslacht.

Er

dingen

het

minderheidsgeslacht

naar een zitje.

worden

op

denken), namelijk de Faculteit Letteren en

Wijsbegeerte, de Faculteit Ingenieurs-

Op

de

er wel voldoende kandidaten, maar zal er

Aan de Faculteit Psychologie en

aan het einde van de rit alsnog een zitje

Pedagogische

onverdeeld blijven vanwege de gender-

Wetenschappen

zijn

er zes zitjes te verdelen, waarvan er

quota.

minstens twee gaan naar kandidaten
van het minderheidsgeslacht. Er dingen
vijf mannelijke en vier vrouwelijke

Vind de kandidaten en hun

kandidaten mee naar een zitje.

visies voor respectievelijk de

Aan Faculteit Wetenschappen ten

Raad van Bestuur, de Sociale

slotte zoeken ze ook dertien stuvers,

Raad en de faculteitsraad van

waarvan vijf van het minderheidsge-

jouw faculteit op schamper.

slacht. Hier dingen er elf mannelijke

be/stuver18.

en vier vrouwelijke kandidaten mee
naar een mandaat in de Faculteitsraad.
Een van de dertien zitjes zal dus de
komende twee jaar vacant blijven.

onderwijs

de
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Stuverdebat: Raad van Bestuur

Op 23 april vond het grote stuverdebat plaats. Het merendeel van de kandidaten voor de Sociale Raad had echter
andere plannen, dus werd gefocust op de kandidaten voor de Raad van Bestuur. Er volgde een debat over diversiteit, grensoverschrijdend gedrag en digitalisering.
FK-voorzitter Stijn Adams koos Michiel

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In de Raad van Bestuur van de Univer-

Haegeman als zijn opvolger. Haegeman

siteit Gent wachten er vier lege zitjes om

zetelde de afgelopen twee jaar al in de

De UGent moest recent korte metten

opgevuld te worden door studentenver-

Raad.

maken

tegenwoordigers. Volgens de genderquota gaan twee van die zitjes naar de

met

allerhande

vormen

van

grensoverschrijdend gedrag, zowel in
het professorenkorps, bij het personeel als

DIGITALISERING

mannelijke stuvers en twee naar de

onder studenten. Olivier Thas liet tijdens

vrouwelijke stuvers. Vijf duo's stellen

Net als vorig jaar is digitalisering een

het debat optekenen dat hij een hand wil

zich dit jaar kandidaat om de studenten

belangrijk thema. Naast de voorziening

uitsteken naar structurele oplossingen

de komende twee jaar te vertegenwoor-

van draadloos internet in alle gebouwen

voor grensoverschrijdend gedraag aan

digen in het hoogste bestuursorgaan

van UGent, willen vier van de vijf duo's

de UGent. Volgens Stijn Adams ligt

van de UGent. Drie van deze duo's

expliciet ijveren voor meer lesopnames.

de drempel om melding te doen van

zijn mannelijk, twee duo's vrouwelijk.

Adams, Thas en Bonte waren het hier

grensoverschrijdend gedrag nog te hoog.

Bijgevolg zijn de twee vrouwelijke duo's

tijdens het debat duidelijk over eens:

Hij meende tijdens het debat dat slacht-

(Faye Bonte en Lisa Dangreau, en Eline

om problemen van te kleine auditoria te

offers nog te vaak met de vinger worden

Vandewalle en Louise De Cooman) al

verhelpen en de druk die op werkstu-

gewezen.

bij voorbaat verkozen.

denten

moeten

worden schandalen snel vergeten, en staat

Dries Van Langenhove hoopt met zijn

lessen vaker en consequenter online te

dit een structurele aanpak vaak in de weg.

opvolger Louis De Stoop herverkozen

raadplegen zijn. Van Langenhove tekende

Iets wat ook Faye Bonte beaamde. "Eén

te worden voor een tweede legislatuur.

afwezig bij het debat, maar liet ook al

case oplossen is niet voldoende", zei ze

Ook Olivier Thas en opvolger Koen

weten dat de UGent volgens hem een

over de twistappel. Volgens haar zijn er

Vanderschelden dingen mee naar een

inhaalbeweging moet maken op het vlak

in het studentenleven bovendien nog heel

zitje in de RvB. Ook in het laatste duo een

van lesopnames. Vorig jaar maakte dit ook

wat onopgeloste problemen.

bekende naam in RvB-kringen: voormalig

al deel uit van zijn programmapunten.
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te

verlichten

Volgens

Eline
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ACADEMISCHE KALENDER

maken. Olivier Thas koppelde terug naar

DIVERSITEIT

zijn achterban, de studenten die in studenOok de academische kalender is in deze

Bonte getuigde tijdens het debat over haar

tenhomes van de universiteit verblijven:

verkiezingsperiode - en intussen tot

uitwisselingservaring in Parijs: "Ik ben in

"Ik zou natuurlijk vijftien nagelnieuwe

vervelens toe - een heikel punt. Stijn

Parijs hard tot de conclusie gekomen dat

Adams wil geen vernieuwing om de

onze universiteiten zo blank zijn." Adams

homes bijbouwen, met alle high end

vernieuwing. Volgens hem heeft het

en Thas beaamden: "Al in het secundair

weet wat een home is." Hilariteit gonsde

voorstel dat op dit ogenblik op tafel ligt

onderwijs worden mensen met een andere

in de zaal.

weinig draagvlak onder de studenten.

achtergrond de kop ingedrukt." De

Volgens Vandewalle is het debat over de

universiteit heeft dus nog wat werk aan

hervorming van het academiejaar niet

de winkel, bovenop het diversiteitspro-

altijd goed verlopen: "Er werd weinig

gramma UGent in zicht.

rekening gehouden met de stem van de
studenten. We mogen echt wel op tafel

beantwoordden

de

Tot

voorzieningen. Ik zit op een home, dus ik

slot

kandidaat-RvB'ers

waar ze in een utopie werk van zouden

ACHTERKLAP

kloppen."

DOOR ARTHUR JOOS

TOPLESS THERMINAL?

GENDER BENDERS!

LICHT IN DE DUISTERNIS

De Dienst Studentenactiviteiten heeft

De verkiezingen voor studentenvertegen-

De belofte van de Gentse Studentenraad

bijna een nieuw opperhoofd. Volgend

woordigers zijn intussen een versnelling

wordt eindelijk waargemaakt: zowel

academiejaar

Vander

hoger geschakeld. Niet voor alle raden is

in studentenhuis De Therminal als in

Eecken de plak zwaaien in studentenhuis

er echter een echte verkiezing: vaak zijn

studentenrestaurant De Brug komt een

De Therminal. Enkel het Bestuurs-

er slechts even veel kandidaten als er zitjes

fietslichtautomaat. Op die manier wil de

college, het hoogste operationele orgaan

zijn. Aan de faculteit Recht en Crimino-

Studentenraad studenten die na zonson-

van de UGent, moet zijn benoeming

logie zijn er drie mannelijke studenten

dergang tot de constatatie komen geen

nog bekrachtigen. Vander Eecken was

en één vrouwelijke kandidaat. Problema-

fietslichtjes bij te hebben, veilig naar huis

eerder al feestpraeses van de Vlaamse

tisch, aangezien er slechts vier zitjes zijn

brengen. Ze hebben overigens heel wat

Economische Kring (VEK), waar hij

in de faculteitsraad, en die genderparitair

over voor hun nobele doel. Elk fietslichtje

onder meer de organisatie van de jaarlijkse

moeten verdeeld worden. Geen probleem,

moet immers manueel in een doosje

openingsfuif voor zijn rekening nam. Op

dachten

kandidaten,

gestopt worden, alvorens ze de automaat

deze openingsfuif was er tot voor kort

er werd gepolst bij DOWA (Directie

kunnen aanvullen. Naar alle waarschijn-

topless bediening. Vrouwelijke gasten

Onderwijsaangelegenheden) of ze hun

lijkheid zullen ze bovendien elke dag

konden dan weer genieten van een gratis

geslacht

laten

de automaten moeten leeghalen om

glas cava. Benieuwd of de bediening bij

wijzigen. DOWA, die hier nochtans voor

vandalisme te voorkomen. We wensen

de balie van de Therminal binnenkort ook

bevoegd is, liet weten dat ze tot op heden

het toekomstig bestuur van de Gentse

topless zal gebeuren!

niet in staat zijn dergelijke wijzigingen

Studentenraad alvast heel veel succes.

door te voeren, ondanks het proactieve

Voltijds betaalde medewerker, iemand?

zal

Nicolas

de

mannelijke

administratief

konden

transgenderbeleid dat de UGent vorig jaar
nog opvoerde.
onderwijs
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Mode

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, ARTHUR JACOBS

Recentelijk zijn we tot het inzicht gekomen dat de meeste mensen niet enkel kleren dragen, maar er ook een
mening over hebben. Uiterst professionele investigative journalists als we zijn, gingen we op zoek naar de verschillende opvattingen.
Nu we eindelijk weer van de zomer

heeft over de stukken stof die hun huid

kunnen proeven, zullen enkele van zweet

bedekken.

doorweekte

vast

Zo weet Sam, eenmaal bekomen van de

stellen:

algemene vraagstelling, ons te vertellen

"Gast, waarom mag ik niet gewoon effe

dat hij kleren ziet als een manier om

naakt in het gras liggen?" Een terechte

anderen te tonen wie je bent. "Ja, ik vind

vraag, want waarom dragen wij feitelijk

eigenlijk wel dat kleren iets willen zeggen

kleren? Net als ademen, voedsel en de

over de persoon die ze aanheeft. Met

aanwezigheid van Bart Peeters op de

kleren kan je je echt uitdrukken." Tijdens

VRT, zijn ook kleren een constante in

onze Gentse odyssee blijkt deze visie

ons leven. Daarom besloten wij op een

breedgedragen. Velen voegen er nog aan

hete donderdagmiddag de betekenis van

toe dat ze er wel van houden als mensen

kledij te ontsluieren.

in hun kledingstijl afwijken van de massa.

wel

de

armoedzaaiers

eeuwenoude

zich

vraag

Dat wijst op persoonlijkheid, aldus onze

DE BETEKENIS VAN HET WEVEN

revolutionaire kledingcritici.
Anderen zijn dan weer eerder pragma-

We trekken door de straten van Gent

tisch ingesteld. Wanneer we onze vraag

met een simpele vraag: "Wat is jouw

voorleggen aan Kasper, kijkt hij ons een

mening over kleren?" Zoals verwacht,

ogenblik meewarig aan en antwoordt: "Ja,

kijken de voorbijgangers ons nogal

die zijn nogal noodzakelijk, hè." Volgens

besluiten we een tweede toe te voegen

verbaasd en soms zelfs quasi-beledigd aan

Kasper horen kleren louter functioneel

aan ons intensieve straatonderzoek. We

wanneer we hen met onze vraag confron-

te zijn. "Veel te ondiepe zakken, waar je

vragen passanten welk fout kledingstuk

teren. Wat we niet hadden verwacht, is

eigenlijk niets in kan steken, dat is gewoon

een

dat de meerderheid effectief een mening

verspilling van ritsen." Niet iedereen is

mogen worden. Tegen al onze verwach-

echter zo'n vestimentaire pragmaticus,

tingen in hebben onze ondervraagden het

van Dzinh krijgen we een heel ander

met deze vraag veel moeilijker dan met de

verhaal te horen: "Ik vind het persoonlijk

eerste.

supertof om me daarmee bezig te houden.

"Ik weet het niet goed. Wat is er nu

Om te shoppen en me goed te kleden,

eigenlijk in de mode? Zo van die wijdere

en zo. Ik vind het leuk om te kijken naar

dingen

andere mensen die zich nice kleden en

wanneer we hem de vraag stellen. "Allez,

om de mode een beetje op te volgen." Zo

ik zou wel zo van die supergemakke-

stuiten wij onverwachts op een schisma

lijke schoenen in de mode willen", vult

tussen een pragmatische visie op kleren en

zijn vriend Jonathan aan. "Je weet wel,

een modieuze kijk op kledij als vorm van

zodat je in de zomer overal op slippers

ontspanning en misschien zelfs kunst.

kan rondlopen en in de winter gewoon

modieus

zeker?"

statussymbool

kaatst

Jonah

zou

terug

botinnen kan dragen." Ook anderen
halen vooral schoenen aan, waarvan de

"FOK, DA'S EEN MOEILIJKE"

meeste ons niets zeggen. Een deviante
Na

verloop

van

tijd

realiseren

we

enkeling kiest ten slotte voor de baret.

ons dat één vraag niet volstaat, en
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Column
DOOR ANTOON VAN RYCKEGHEM

Het lot van de narcistische hiphopper
Vorige

week

kondigde

broeihaard voor alle complottheorieën.

Britney Spears Pitbull aan als

Voor Mdterps456 is het simpel: “Omdat

support voor haar passage in

alle rappers anders hetzelfde klinken”. Kort

het Sportpaleis. Op zich geen

door de bocht: Branding. Zoals Eminem

nieuws, al viel me op dat de twee

zich te pas en te onpas “Slim Shady” noemt,

inderdaad goed bij elkaar passen.

of elke Pokémon zijn naam brult wanneer

Niet enkel hebben beiden het voorbije

die uit zijn pokébal breekt. Maar ook

decennium geen noemenswaardig album

undergroundgoden HO9909 openen hun

uitgebracht, ook schuwen ze het niet

laatste plaat met hun eigen naam, dus zoek

schaamteloos hun eigen naam te zingen.

ik wat verder. LegacyAccount weet me

“It’s

iedereen

te herrineren aan de roots van hiphop: rap

wel. De Cubaanse Amerikaan pakt het

battles, freestylen, mixtapes. Ik zie een van

net iets subtieler aan. Jason Derulo zou

de laatste scènes uit Eminems film '8 Mile'

deze line-up nog een niveau hoger

nog zo voor me: de MC introduceert Slim

kunnen tillen, denk ik dan maar. Wie

Shady, waarop hij zijn tegenstander in de

beschikt over een basiskennis Spotify,

vernieling

vindt meerdere afspeellijsten met talloze

Dit ritueel werd

nummers waar hij steeds even ongepast

doorgetrokken

“Jason Deruloooo” doorheen je stereo

naar mixtapes, en

stuurt.

zo ontstond het

"Hier zit iets meer achter dan enkel ego,"

fenomeen.

probeerde ik mezelf wijs te maken.

Met de geslaagde beursgang van Spotify

Na even rondvragen bij vrienden en

zouden we die tijden allang voorbij

kennissen viel steeds weer de naam van

moeten zijn, maar de Narcissussen gaan

rapper DJ Khaled. Toegegeven, in de

onverstoorbaar

wereld van muziek leef ik in een bubbel.

deelt mijn mening in een ellenlang

DJ Khaled was me volkomen onbekend.

relaas, waarna de discussie oplaait zoals de

Als een van de weinige overgebleven

comments op een politieke Facebookpost

albumluisteraars besloot ik zijn laatste

van Het Laatste Nieuws. Over politiek

Britney,

Bitch",

kent

plaat dan maar een kans te geven. Direct

rapt.

“
Wat bezielt hen allemaal?

door.

Ook

Matthew

gesproken. Uiteindelijk is dit een verkie-

prijs. Zijn eerste woorden – je kan het niet

zingsjaar, waarin zoals steeds zaken

misverstaan – lijkt het spastisch loeien van

verklaard worden op de meest opportune

zijn naam alsof Siri na drie pogingen nog

manier. Ook wat het egocentrisme van de

steeds niet verstaan heeft wat hij zei. Niet

rappers betreft, zal de waarheid wel ergens

enkel het openigsnummer, maar ook de

tussenin liggen. Trouwens, vermeldde ik

21 daarop volgende nummers ondergaan

al dat His Royal Badness ooit hetzelfde

hetzelfde bloediritante ritueel.

deed in 'My Name Is Prince'? Wat er met

Durf denken: Wat bezielt hen allemaal?

deze narcist gebeurd is hoef ik je vast niet

Ik dook in de donkere diepten van

vertellen.

het wereldwijde web, met forums als

onderwijs
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Proffen op zondag
DOOR ARTHUR JACOBS, LUNA NYS

Al jaren springt David Vyncke uit vliegtuigen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Met zijn
team neemt hij deel aan wedstrijden en zelf begeleidt hij anderen die springen. Tijdens de week vind je hem
ook nog eens vooraan in de aula voor ieders favoriete vak: statistiek.
HOE BENT U OP HET IDEE GEKOMEN OM TE
SKYDIVEN?

IS HET NOOIT EENS BIJNA FALIEKANT AFGELOPEN?

"Ik ben opgegroeid in Moorsele. Niemand weet

Ik leef nog, dus van het ergste ben ik gespaard

waar dat ligt, maar dat is een van de dropzones

gebleven. Ik heb wel al eens een heel harde

waar ik skydive. Ik heb daar in mijn jeugd heel

landing meegemaakt bij het oefenen. Het was toen

veel valschermen uit de lucht zien vallen, en dat

eigenlijk net de bedoeling om in extreme omstan-

prikkelde wel. Toen ik voor het eerst sprong, was

digheden te leren landen. Ik moet toegeven, de

ik 22, dat is ondertussen al even geleden. Het was

omstandigheden waren toen inderdaad behoorlijk

ook de eerste keer dat ik vloog. De eerste keer dat

extreem. Ik had het ook niet helemaal gedaan zoals

ik in een vliegtuig zat, ben ik er dus meteen uit

het hoorde, dus ik ben heel hard neergekomen.

gesprongen."

Maar zulke dingen horen erbij.

WAARAAN DENKT U IN DE LAATSTE MINUUT
VOOR U UIT HET VLIEGTUIG SPRINGT?

IS SKYDIVEN OP VLAK VAN RISICO’S EEN STATISTISCH VERANTWOORDE HOBBY?

"Tegenwoordig omschrijven ze dat, denk ik,

Men zegt soms wel als boutade dat het gevaar-

als 'wtf'. Je vraagt je echt af: waar ben ik nu

lijker is om naar de dropzone te rijden dan te

eigenlijk mee bezig? Je beseft dat wat je gaat

skydiven. Dat klopt natuurlijk niet helemaal, maar

doen zo tegennatuurlijk is. Maar eenmaal je aan

we zetten wel heel hard in op veiligheid. Het is een

het vallen bent, weet je wel waarom je het doet.

extreme sport waaraan risico’s vasthangen, maar

Ze zeggen wel eens: "Skydivers know why birds

we proberen die risico’s wel zo goed mogelijk in

sing". Voilà, veel mensen denken dat skydiven

te dekken door heel wat veiligheidsprocedures

gewoon uit een vliegtuig vallen is, maar je kan

te volgen. Uiteraard gebeuren er af en toe wel

dus effectief vliegen. Je kan de wind die je zelf

ongevallen, zoals in elke sport, maar we proberen

maakt, de relatieve wind heet die, echt vollenbak

die tot een minimum te beperken. Het is natuurlijk

gebruiken om grote, horizontale verplaatsingen

wel zo dat als er iets gebeurt, het meteen nogal

te maken en hele grote manoeuvres uit te voeren

spectaculair is, en dan staat het de dag erop ook

in de lucht."

meteen in de gazet.

HOEVEEL KEER HEEFT U AL GESPRONGEN?

HEEFT U AL STATISTISCHE BEREKENINGEN
GEMAAKT OVER SKYDIVEN?

Ik heb nu al een dikke duizend sprongen gedaan.
Ik ben ook instructeur, dus als je wil leren

Ja, eigenlijk wel. Als je valscherm niet opengaat,

springen, ben je bij mij aan het juiste adres. Zo

dan moet je je reservevalscherm trekken. Dat

was ik een paar weken geleden les aan het geven

gebeurt bij ongeveer 1 op 600 sprongen, dus dat is

en had ik twee bekende gezichten in mijn groep.

al een statistiek. Zelf heb ik nu ruim 1000 sprongen

Ik wist dat ik ze ergens van kende en dat bleken

gedaan, en ik heb nog nooit de reserve moeten

dus studenten van mij te zijn. Ze hebben daarna

trekken. (lacht) Maar goed, het is hout vasthouden,

trouwens heel de opleiding afgewerkt en komen

hè!

nu ook bijna elke week springen.

onderwijs
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Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR AARICIA LAMBRIGTS

PMDIEET
In Japan vonden wetenschappers een

bijvoorbeeld plastic zakjes, en kan enkel

oplossing voor de gigantische afvalberg.

toegepast worden op plastic dat ingeleverd

Ze pasten een bacterie genetisch aan die

wordt. De zeeschildpadden en zeevogels

zich nu kan voeden met PET, plastic

zijn er dus nog niet mee geholpen. Hoe

dat vooral voor flesjes gebruikt wordt.

lang het enzym erover zal doen om het

Het duurt 450 jaar voordat deze omhulsels

plastic af te breken is nog niet duidelijk.

afgebroken worden indien ze niet gerecy-

Minder plastic gebruiken is dus nog steeds

cleerd worden tot nieuwe gebruiks-

de boodschap.

voorwerpen. Dankzij deze genetische
aanpassing zou het afbraakproces al na
enkele dagen aanvatten. Het enzym werkt
echter enkel voor PET, dus niet voor

APOCALYPS NABIJ
De

ternauwernood

keer die van de atoombom in Hiroshima.

aan een inslag van grote proporties.

aarde

ontsnapte

2018 GE3 werd pas op de dag van het

Er scheerde op 15 april een planetoïde

voorbijscheren ontdekt omdat hij te

langs de aarde die een hele stad in de as

klein was voor de space watchers die hun

had kunnen leggen. Gelukkig bleef 2018

ogen openhouden voor dat soort dingen.

GE3 buiten onze dampkring en richtte

Misschien moet NASA ook de kleintjes in

dus geen schade aan. Aan het begin van

de gaten beginnen houden.

de vorige eeuw gebeurde dit echter
wel toen een ruimterots van ongeveer
dezelfde grootte in Siberië terechtkwam
en bomen in de wijde omtrek een kopje
kleiner maakte. De kracht was toen 30

ROBOTRECHTEN
Het Europees Parlement denkt erover na

moeilijk worden om nog in te grijpen.

om robots aansprakelijk te stellen voor

Voorstanders

hun acties. Robots zouden hiermee ook

dat net door dit zelflerende principe de

mogen optreden in rechtszaken. Het gaat

verantwoordelijkheid niet meer geheel bij

over robots met artificiële intelligentie

de producent kan liggen. De tijd zal het

die dus als persoon zouden behandeld

leren.

beweren

daarentegen

moeten worden. Experts in robotica en
ethiek zijn het hier echter niet mee eens.
Zij zien hierin enkel onheil. Er is vooral
angst voor het verlies van controle, want
wanneer robots voor zichzelf gaan denken
en daarnaast ook rechten krijgen, kan het
22
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Hoe een exotische drug de wereld
verovert
DE HYPE ROND AYAHUASCA

DOOR LUNA NYS, DAAN VAN CAUWENBERGE
CARTOON DOOR EMILIE DEVREESE

Brains, the last frontier. Na enkele millennia hebben we eindelijk het gevoel onze planeet een beetje te kennen en
richten we onze blik naar de ruimte. Enkelingen kijken echter naar zichzelf en denken dat het eens tijd is hun
eigen geest te verkennen. Voor hen geen ruimteschepen, maar brouwseltjes zoals ayahuasca.

Ze

noemen

zichzelf

psychonauten,

mensen die als een astronaut hun eigen
geest beter willen leren kennen. En wat
is daar nu beter voor dan een illegaal
plantensapje? Dan rest enkel de vraag
welk brouwsel je het best drinkt als je eens
wil cruisen in je eigen geest. Psychonauten in Gesprek wil het taboe rond
het gebruik van psychedelische middelen
op een verantwoorde manier tegengaan.
Deze

maand

op

het

programma:

ayahuasca, de Millennium Falcon onder
de psychedelische drugs.

REMMEN LOS
Ayahuasca is nu niet meteen de meest
gekende drug, dus het is misschien
gepast even uit te leggen wat dit
Latijns-Amerikaans brouwseltje precies
bevat en waarom psychonauten ertoe
aangetrokken worden. Ayahuasca, of één
van de honderden synoniemen waaronder
het gekend is bij de inheemse stammen,
is een verzamelnaam voor een groep
brouwsels die om religieuze redenen
gedronken worden door de inheemse
volkeren van het Amazonewoud. We
zeggen 'verzameling', want er is niet
slechts één manier om de drank te
bereiden. Ondanks die verscheidenheid
aan bereidingswijzen blijven de twee
dominante ingrediënten van het goedje
altijd

dezelfde:

monoamine-oxidase-

remmers en alkaloïdes.

O n d e r

monoamine-oxidase (MAO) verstaan we

wetenschap
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een groep enzymen die verantwoordelijk

wordt gemengd, zelfs de dood tot gevolg

christendom. De populariteit beperkt zich

zijn voor de afbraak van monoaminen,

hebben.

niet tot religies; ook veel celebrities, onder

zoals adrenaline of dopamine, en zo een
belangrijke rol bij onze stemmingen

wie de bekende schrijfster Isabel Allende
en de zanger Sting, zijn grote fans van de

SJAMANEN IN GENT

en lichaamscontrole spelen. Alkaloïdes

effecten van het plantengoedje, .

zijn dan weer giftige stoffen die soms

Voorgaande uitleg was dan wel erg

Ondertussen heeft het brouwsel ook de

voorkomen in planten als een natuurlijk

technisch, in de praktijk is het allemaal

oceaan overgestoken. Santo Daime heeft

afweermechanisme. Ze reageren sterk

heel natuurlijk. Het hoofdbestanddeel van

enkele kerken in Nederland en steeds

met basen in het menselijke lichaam en

ayahuasca is de Banisteriopsis caapi, een

meer Europeanen laten zich overtuigen

kunnen zo psychoactieve eigenschappen

soort liaan die veel DMT bevat, een type

om het een kans te geven. Op de bijeen-

voortbrengen. Aangezien deze halluci-

alkaloïde. Die wordt dan gecombineerd

komst van Psychonauten in Gesprek die

met een andere

we bijwonen in NEST leren we Sven

plant

kennen, een jongeman die zich intussen

nanten

niet

zo

zeldzaam zijn in
de natuur, is ons

“

die

de

MAO-remmer

vijf

voortbrengt.

mengen uit entheogene stoffen en zichzelf

Ayahuasca

dus sjamaan noemt. Hier is hij echter geen

speelt een uiterst

priester, maar iemand die de substantie zelf

worden ze meestal

belangrijke

probleemloos

in

lichaam vrij goed
bestand
de

tegen

stoffen

en

Ook celebrities zijn grote
fans van het plantengoedje

jaar

bezighoudt

met

brouwsels

rol

kan maken en anderen helpt bij de inname

religies

ervan. Hij legt ons uit waar de interesse

uit onze bloedbaan gezuiverd. Door de

van veel Latijns-Amerikaanse stammen

hier in Europa volgens hem vandaan

MAO-remmer in het brouwsel is de stof

in het regenwoud. Zij zien het psyche-

komt: "De plant haalt je verborgen

echter in staat om zich via ons bloed naar

delische drankje als de meest heilige van

vaardigheden naar boven. Er zijn zo veel

onze hersenen te begeven, zonder te

al hun sacramenten. Het is eens iets

mogelijkheden vandaag de dag en op

worden afgebroken.

anders dan een gedroogd stuk brood dat

deze manier kunnen die beter tot uiting

Na deze erg wetenschappelijke uitleg

je laat smelten op je tong. Het toedienen

komen. Bij mij is dat bijvoorbeeld kunst

zullen de effecten wel érg pseudoweten-

en maken van ayahuasca staat vandaar

- ik kan er beter door schilderen - maar

schappelijk klinken, maar als je aan een

ook vaak onder het strikte toezicht van

bij anderen kan dat beter fitnessen zijn, dat

gebruiker vraagt hoe het voelt om de

sjamanen, de priesterklasse in deze religies,

maakt allemaal niet uit."

drank in te nemen, is hij meestal enkel

die ook fungeren als plaatsvervangende

in staat om dit in spirituele termen uit

Walter White. Veel sjamanen hebben

te drukken. De drank leidt tot 'spirituele

hun eigen recepten en voegen nog andere

revelaties'. Gebruikers beweren zichzelf

stoffen toe, zoals tabak en cannabis, omdat

Wanneer we vragen hoe mensen precies

en het universum plots beter te begrijpen.

ze hiermee de effecten van de drank

in de wereld van ayahuasca beland zijn,

Onderzoek wijst ook uit dat deze

zouden kunnen manipuleren.

krijgen we meestal het antwoord dat

consumptie

In

langblijvende

positieve

Brazilië

zijn

velen met de drug

verder

Minder positief zijn dan weer sommige

hedendaagse

hoop

neveneffecten, waaronder hevige diarree

en culten gecentreerd

en kotsaanvallen. De stoffen zouden

rond

nochtans niet verslavend zijn en op lange

bekendste

termijn zijn er weinig negatieve gevolgen

hiervan is Santo Daime.

bekend. Excessieve inname kan wel

Deze sektes combineren

leiden tot allerlei psychologische aandoe-

meestal de traditionele

ningen en, indien het brouwsel slecht

inheemse religies met een vorm van het

sektes

ayahuasca.

SYNCHRONICITEIT

er

effecten kan hebben op iemands leven.
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een

de

Het

voorbeeld

“

in contact kwamen

Het haalt je verborgen

hun leven waarop ze

op een moment in

vaardigheden

erg diep zaten. Een

naar boven

linken is 'synchro-

begrip dat ze hier aan
niciteit'.

Sven

legt

ons uit wat daarmee
bedoeld wordt: "Synchroniciteiten zijn

www.schamper.be

toevalligheden die niet echt toevallig zijn.

naar buiten kwamen. "Mijn eerste reizen

verantwoorde manier."

Ik ben hier bijvoorbeeld toevallig binnen

gingen vooral gepaard met gevoelens van

Ayahuasca zelf is illegaal in België, maar

geraakt via een vriend, en anderen hebben

verdriet en angst, tot ik er uiteindelijk een

alle ingrediënten die je nodig hebt zijn

heel soortgelijke verhalen. Met 'synchro-

verlossend gevoel van kreeg."

volstrekt legaal en, zoals de aanwezige

niciteit' stellen we de toevalligheid van
alle willekeurige gebeurtenissen die ons

gebruikers ons vertellen, kun je ze zelfs
bestellen op het internet. De enige illegale

DO(N'T) TRY THIS AT HOME?

tot hier gebracht hebben in vraag." Of

stof zijn de alkaloïdes, maar aangezien

zoals Master Ugwe het zegt in 'Kungfu

De

verduidelijkt

die zo vaak voorkomen, zijn de planten

Panda': "Toeval bestaat niet."

waar Psychonauten in Gesprek eigenlijk

die ze bevatten niet illegaal en vaak erg

Arno is een student psychologie die het

voor staat: "Eerst en vooral willen we

makkelijk te verkrijgen. We mogen

middel al in verschillende contexten

een community van psychonauten vormen

echter niet vergeten dat iedereen een

waar je gelijkgezinden kan ontmoeten

andere psychologische constitutie heeft.

ingrijpend veranderd heeft. "Toen ik voor

en

kan

Dit is de aangeboren en verworven

de eerste keer ayahuasca nam, zat ik erg

bespreken. Daarnaast willen we ook een

geestelijke en fysieke gesteldheid van een

productieve dialoog

persoon. Indien iemand een psycholo-

aangaan

gebruikt heeft. Hij zegt dat het zijn leven

organisator,

alles

psychedelica-gerelateerd

diep. Mijn moeder
was net gestorven.

“

Ik ging heel vaak
uit, dronk erg veel
en om eerlijk te
zijn had ik een
heel

Door ayahuasca ben ik
anders naar de wereld
beginnen kijken

egoïstische

kijk op de wereld.
Door

ayahuasca

ben ik anders naar

V.,

de

gische constitutie heeft die slecht reageert

maatschappij om het

op de ervaringen, kan het wel eens flink

verantwoordelijke

misgaan. Die zou schizofrenie of het

gebruik van psyche-

serotoninesyndroom, waarbij je geplaagd

delica te destigma-

wordt door panische aanvallen, kunnen

tiseren." Na al deze

ontwikkelen. Verder is er maar relatief

lovende reacties zou

weinig

je

middel, en zijn de exacte gevolden nog

bijna

met

vergeten

dat drugs in feite

de wereld beginnen kijken. Ik wil nu

illegaal zijn in België. V. legt ons uit

zorg dragen voor andere mensen. Als ik

hoe psychonauten hiermee omgaan: "Wat

het neem, brengt het soms gevoelens naar

wij hier doen is niet illegaal, het is niet

boven waarvan ik niet wist dat ik ze had

dat wij samen drugs gaan nemen, of zo.

weggestoken, dat werkt erg zuiverend."

Wij organiseren deze informatieavonden

Ook

vier

om een taboe te kunnen doorbreken en

kinderen en organistor van soortgelijke

van

Sarah,

om mensen informatie te verschaffen

evenementen in Nederland, krijgen we

over het correcte gebruik van psyche-

enkel lovende woorden te horen: "Na de

delica, want velen weten niet goed hoe

geboorte van mijn laatste kind werd ik

ze die op een veilige manier kunnen

plots erg ziek en ging ik op zoek naar iets

gebruiken. Dat is gevaarlijk." Dat taboe

dat mijn leven weer dragelijk kon maken.

is echter nog altijd sterk aanwezig in de

Nadat ik tot de conclusie kwam dat

maatschappij. "Hierdoor wens ik nog

meditatie voor mij niet genoeg was, las ik

altijd anoniem te blijven. Zeker omdat ik

toevallig iets over ayahuasca." Zo vertelt

binnenkort op zoek ga naar werk. Ook

ze ons ook dat ze tijdens haar eerste 'reis'

mijn ouders weten hier helemaal niets

(de term die ze gebruikt voor het gevoel

van af. De meeste mensen zijn nog niet

na de inname) acht uur heeft moeten

zo open-minded als het aankomt op het

braken, maar dat daarbij telkens het

gebruik van psychedelische substanties,

gevoel had dat er slechte gevoelens mee

zelfs als dat gebeurt op een volledig

wetenschap

mama

van

onderzoek

gedaan

onduidelijk.
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Dansen, dansen en frisse pintjes drinken
EXPERIMENTEEL MUZIEK BELEVEN IN DE KELDERS VAN DE KROOK

DOOR LUNA NYS, EMILIE DEVREESE
FOTO’S DOOR EMILIE DEVREESE

Na jaren van huis-, tuin-, en keukenexperimenten in het redactielokaal of andere makeshift
'laboratoria', kozen we ditmaal voor een experiment in een echt labo. Geen vloeistoffen
mengen in witte jassen, wel dansen met gekke petjes in de kelders van de Krook.

Of je nu ongelofelijk ritmisch bent of

mysterieuze ruimte met gedimd geel licht

- elkaar lekker ongemakkelijk aankijkend

net de muzikaliteit van een tafelpoot

en zo’n 64 speakers verdeeld over de vier

- in het rond op het ritme van een soort

hebt en zo stijf bent als een hark, als

wanden en het plafond. Bij aankomst

lindyhopplaat, maar na enkele nummers

student kom je er onmogelijk onderuit:

tekenden we officiële contracten, vulden

werden we al iets losser. Afsluiten deden

je zal weleens moeten dansen. Een

we een online enquête in en kregen we

we als ware performancestudenten met

salsa-avond in de Therminal, een optreden

uitleg over wat ons te wachten stond. Om

een experimentele dans doorheen het hele

in de Charlatan of een wild feestje in de

niet bevooroordeeld aan het experiment

laboratorium op episch klinkende muziek,

“

te beginnen, bleef de

die achteraf uit ‘Pirates of the Caribbean’

Aanvankelijk was het

theorie hierachter tot
aan de deelname een

bleek te komen. Aye. Na vijf nummers

ontspanningszaal

van

Home Vermeylen, het
maakt niet uit: dansen
zal je. Uiteraard zijn

zat het er op, en eindigde de enquête

groot vraagteken. We

met de vraag naar ons favoriete nummer.

kregen een polsband die

Het tweede en het laatste, beslisten we

allerlei

stressfac-

min of meer unaniem. En toen kwam

een schaal van ‘door de grond zakken

toren, zoals onze hartslag, huidvoch-

het moment waar we alle drie op zaten

van schaamte’ tot ‘best night ever, plots

tigheid en temperatuur, mat en we

te wachten: de wetenschappelijke uitleg

was het ochtend’, kunnen (en zullen) alle

zettten een grappig petje met reflec-

achter het gebeuren dat net had plaatsge-

mogelijke tussenvormen zich voordoen.

terende markers op, zodat de camera’s

vonden.

Omdat we natuurlijk op alle mogelijke

onze bewegingen konden traceren in de

vlakken, en dus ook op het vlak van

ruimte.

dansavonden,

vrij ongemakkelijk

er gradaties als het op
genieten aankomt. Op

streven

naar

TANZEN WIE NOCH NIE

absolute

Het experiment kon beginnen. Met z’n

succeservaringen, zit de wetenschap ook

drieën moesten we in het midden van de

De bedoeling van het experiment is om

hier niet stil.

ruimte gaan staan. Vervolgens werd er

te onderzoeken hoe mensen reageren op

een nummer opgezet en mochten we naar

Wave Field Synthesis (WFS). Wanneer

vrije wil op de muziek bewegen. Dansen,

TANZEN, TANZEN, TANZEN

we muziek luisteren, komt die meestal

springen, rondjes draaien, liggen of

uit maximaal twee boxen, zeker als we

Wij waren wel eens benieuwd naar hoe

gewoon helemaal niets doen: het maakte

dit thuis doen. WFS creëert daaren-

onze danservaringen er in de toekomst

allemaal niet uit. Gewoon doen wat de

tegen aan de hand van geluidsgolven een

zouden

kunnen

daarom

deel

uitzien,

namen

muziek je ingeeft. Dit vijf nummers

3D-geluidseffect, wat de illusie opwekt

professioneel

lang, waarbij we na elk dansmomentje

dat de muziek om je heen beweegt en van

experiment in de kelders van de Krook.

een korte vragenlijst invulden over de

alle kanten komt. Hierdoor krijg je het

Niet zomaar in een grijs, vuil lokaaltje

emoties en reacties die het nummer in ons

gevoel dat je er midden in staat. Je kan in

ergens op verdieping -3, maar wel in een

losmaakte. Aanvankelijk schuifelden we

principe zo veel geluidsbronnen creëren

aan

26

een

en

www.schamper.be

als je wil.

sonen, maar slechts één van de meer dan

WFS naar de toekomst toe toeganke-

Het is dus een heel ingenieus systeem en

tien groepen. Bij elke groep werden de

lijker wordt, dan opent dit deuren naar een

over het technische aspect is er dan ook

nummers willekeurig door elkaar gehaald

compleet nieuwe manier van luisteren en

al druk onderzoek gedaan. Rest enkel de

en werden ook andere nummers met WFS

dus ook van muziek schrijven. Denk aan

vraag: wat doet dat eigenlijk met ons?
Vinden we dat wel aangenaam, of werkt
het net schrikwekkend? Op basis van deze
nieuwsgierigheid werd het onderzoek op
poten gezet. Van de vijf nummers die we
te horen kregen, werden er twee in een
'multitrack'

in

verschillende

kanalen

“
Je krijgt het gevoel dat de
muziek om je heen beweegt
en van alle kanten komt

die ene keer dat je naar een 4D-cinema
ging of omringd was door een compleet
orkest, of eventueel die ene keer dat je
meedeed aan een experiment in de kelder
van de Krook.

AUF UNSERE LIEBLINGSMELODY

gestoken. Dat houdt in dat elk instrument

doorheen de ruimte gespeeld.

door een andere box afgespeeld werd. Op

Belangrijk om te weten is ook dat bijna

De officiële resultaten van het officiële

die manier werd er een effect gecreëerd

geen enkel gebruikt nummer gemaakt

onderzoek van de officiële onderzoekers

dat voor de luisteraar in de onderzoeks-

was om op deze manier afgespeeld te

moeten nog officieel worden gemaakt,

ruimte een pak indrukwekkender klonk

worden. Eentje werd speciaal door een

maar laten we ervan uitgaan dat deze

dan wanneer de muziek door slechts

van de onderzoekers gecomponeerd, de

steekproef

een of twee boxen weerklonk. Uiteraard

anderen waren bestaande nummers die

deelnemers hun benen losgooiden toch

waren wij niet de enige drie testper-

professioneel gedestilleerd waren. Als

ook al een beetje officieel is. Zoals eerder

waarbij

maar

liefst

drie

vermeld vonden we het tweede en laatste
nummer min of meer unaniem het beste.
En wat bleek? Ons zesde zintuig voor
WFS zat er helemaal op. Niet alleen
vonden we de nummers het leukst, ook op
de beelden die we van onze petjes te zien
kregen waren we bij het laatste nummer
overduidelijk een pak beweeglijker dan
bij de voorgaande nummers. Het gevoel
helemaal in de muziek te zitten, konden
we dus wel smaken en mag voor ons zeker
en vast the next big thing worden in de

wetenschap
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Plantjes kweken 101

CARTOON DOOR DAAN VON CAUWENBERGE
FOTO DOOR DAAN VVAN CAUWENBERGE

(SUCCES NIET GEGARANDEERD)

TEKST DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Beste plantenmoordenaar of potbodemleek, wil u deze lente eindelijk eens wat wildernis op kot? Bent u het beu
uw groene vriendjes te zien sterven? Treur niet langer, want hier is een simpele handleiding voor uw planten
op kot.

De lente staat voor de deur: de zon schijnt

twee weken? Aangezien ik zelf nog wat

niet op je kot geweest bent en je daarna

wat harder, de dagen worden wat langer

groen ben achter de oren, trok ik naar de

terugkomt, zie je dat ze gegroeid zijn. Of

en de studenten lopen rond met een blije

kotgenoten Mon en Elena, twee zelfuit-

als een plant begint te bloeien, da's een

bakkes. Een mens zou er als het ware een

gesproken 'plantofielen'.

heel leuk gevoel." Elena vult lachend aan,

het dan ook geen slecht idee om de natuur

WAAROM JE ZE HOUDT

natuurliefhebber van worden. Misschien is

"Ja, de eerste bloesem, dat is een beetje

wat dichter bij ons te brengen. Huisdieren

als wanneer uw kind voor de eerste keer
'mama' zegt."

zijn echter geen optie voor de gemiddelde

Aangezien ik ervan uitga dat enkele

"Ik merk het ook meteen als iemand

kotstudent, en voor een tuin hebben de

sceptici het goede weer niet als een geldig

geen planten heeft op kot", gaat Elena

meesten wellicht geen geld. Gelukkig is

argument beschouwen om een eigen bos

verder. En dat kan ik enkel beamen: de

er nog een andere mogelijkheid: planten

aan te leggen, begin ik met de vraag waarom

vele planten die zich in het kot van de

op kot!

studenten zich überhaupt bezighouden

natuurliefhebbers

Maar hoe begin je eraan? Of beter

met het verzorgen van planten. "Het is

zorgen voor een erg huiselijke sfeer. "Het

gezegd: hoe zorg je ervoor dat die plant

gewoon tof", antwoordt Mon zonder

is ook gewoon esthetisch, hè," verduide-

die je van je ouders kreeg niet dood is na

erover te moeten nadenken. "Als je even

lijkt Mon, "dat groen maakt alles meteen

hebben

opgestapeld

veel gezelliger." Voor zij die minder
kunstzinnig van aard zijn, zijn andere
toepassingen mogelijk. "Een van onze
kotgenoten, Wouter, heeft een hele
collectie vleesetende planten staan. Die

“
Planten zijn dus in feite een
soort Pokémon-kaarten.
geven een soort zoetige stof af die vliegjes
aantrekken, waarna ze dichtklappen of de
vliegen vastzitten in de stof - de precieze
werking hangt een beetje af van soort tot
soort. Er staat er nog maar even eentje in
de keuken en je merkt wel dat we daar
nu minder last hebben van vliegen. Zeker
in de zomer is Wouter daar erg tevreden
over."
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je stekskes terecht kan."

WAAR JE ZE VINDT
Nu iedereen overtuigd is planten te

HOE JE ZE VERZORGT

verzamelen, is de vraag natuurlijk waar
we ze kunnen vinden. "Ik ben niet

Allemaal leuk en wel,

echt een fan van Ikea-planten", vertelt

maar hoe zorgen we

Mon me meteen. "Ook koop je beter

er nu voor dat onze

geen kruidenplantjes in de winkel, die

plantjes

lijken

doodgaan? Allereerst is

wel

voorgeprogrammeerd

om

niet

meer

snel te sterven. Voor kruiden heb je veel

het

misschien

meer aan zaadjes." Elena bevestigt deze

om

te

raad. "In veel winkels worden die planten

welke planten je het

niet gekweekt in de potten waarin je

best

hen koopt. Ze worden daar net voor de

"Vetplanten zijn een

verkoop massaal in gestoken. Vaak hun

erg goed idee als je nog

wortels wat lomp afgesneden zodat ze er

niet zo veel ervaring

allemaal in zouden passen. Ze hebben daar

hebt," legt Mon uit,

vaak ook geen ramen, dus het zijn niet

"zeker

een

zo'n goeie leefomstandigheden."

is

simpel,

Waar haal je je planten dan wel? Mon

moet je in de praktijk

heeft een antwoord klaar: "De meeste van

echt niks aan doen.

mijn planten komen voort uit stekskes van

Momenteel zijn ook

stukje van een andere plant dat je moet

erg populair. Die zien er erg leuk uit en

regenwoud."

proberen wortel te laten schieten om dan

zijn erg makkelijk te verzorgen. Maar

Ook hoef je volgens Mon niet te

zelf te kunnen planten. Dat werkt wel niet

eigenlijk zijn bijna alle planten haalbaar,

panikeren als het er slecht aan toe gaat met

altijd en het hangt een beetje af van plant

als je ze maar goed verzorgt."

je plant. "Er zijn in feite maar vier dingen

tot plant, maar vaak als je een blaadje in

Je hebt wel wat kennis nodig van je eigen

die kunnen misgaan bij als je een plant

het water legt komen daar weer wortels

kot, zoals Elena benadrukt: "Natuurlijk

verzorgt: te veel of te weinig licht en te

aan en heb je een nieuwe plant."

licht is echt een must als je wil dat je planten

veel of te weinig water. Als het even

een beetje gezond zijn. Als je geen raam

misgaat, is het zoeken. Zet hem wat

"Er zijn heel leuke markten in Brussel

hebt, zal het erg moeilijk worden. En als je

verder van het raam, geef hem wat meer of

waar je goeie planten kunt gaan kopen.

wel een raam hebt is het een beetje zoeken

minder water. Meestal zal je wel zien waar

Soms ga ik daar met wat vrienden

hoe je ze het best

naartoe en dan proberen we er zo veel

positioneert."

mogelijk mee te brengen. En wat ook

De

leuk is aan die stekskes is dat je die kunt

zelf is voor Mon

ruilen. Als jij een plant hebt die ik

een

ook wel graag zou willen, kunnen wij

and error, "Iedere

andere

planten.

Een

stekske is

een

Elena benadrukt ook de sociale dimensie,

onderling

twee

stekskes

uitwisselen.

goed

weten

kan

erg

met

beginnen.

cactus
daar

pannenkoekplanten

plant

verzorging
beetje
is

trial

anders,

“
De eerste bloesem dat is een

de plant positief
op reageert. De
fout
mensen

beetje als wanneer uw kind voor is
de eerste keer 'mama' zegt.

die

veel
maken,

eigenlijk niet

dat ze te weinig,
maar te veel water

Op die manier verspreidt een plant zich

dus ik kan je niet zeggen hoeveel water

geven. Als je een plant goed verzorgt,

binnen

Planten

je moet geven aan je plant. In de praktijk

kan die lang meegaan. Ik heb hier nu

zijn dus in feite een soort Pokémon-

een

vriendengroep."

is het altijd een beetje proberen als je

nog planten die nog bij mijn moeder op

kaarten, maar dan zonder dierenmis-

een nieuwe plant hebt. Wat ik eerst

kot stonden." Elena voegt daar wel nog

handeling. "Tegenwoordig heb je zelfs

doe, is wat info opzoeken over de plant.

een praktische raad aan toe: "Je moet niet

Facebookgroepen waar je planten kunt

Zo kun je bijvoorbeeld weten dat een

te veel planten op kot zetten. En hou er

uitwisselen," vult Mon aan, "en in NEST

vleesetende plant veel zonlicht en water

ook rekening mee als je in de weekends

is er denk ik ook een plaats waar je met

nodig heeft omdat die afkomstig is uit het

naar huis gaat of soms maanden niet op
kot zit."

wetenschap
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Cultuuragenda
DOOR ELLA DE SMET

TUMULTINGENT 6

SYLVIE KREUSCH (DEMOCRAZY)
02/05, DE KROOK

07/05, MINARD

FESTIVAL - Na vorige passages in onder meer het Design

CONCERT - Kreusch ken je waarschijnlijk als frontvrouw

Museum en zwembad Van Eyck strijkt het kunstenfestival

van Soldier’s Heart, dat het eind 2016 voor bekeken hield.

van Urgent.fm voor zijn zesde editie neer in de Krook.

Naast haar passage bij Warhaus, de band van haar geliefde

Deze keer wordt de programmatie uit handen gegeven aan

Maarten Devoldere, is ze ook al een tijdje in de weer met

40 Gentse cultuurhuizen en collectieven. Zij stellen er hun

een soloalbum. Haar mysterieuze, voodoo-achtige single

kunstenaars van morgen voor. Zo wordt de derde verdieping

‘Seedy tricks’ lichtte al een tipje van de sluier en werd met veel

gekaapt door vier kunstenaars die de hele dag via een estafet-

enthousiasme onthaald. Nieuwsgierig om haar eens alleen aan

te-systeem aan hetzelfde werk bezig zijn, elk vanuit hun eigen

het werk te zien in de fijne setting van de Minard? Tickets

praktijk. Verwacht je aan kunst in alle mogelijke vormen, in

zijn verkrijgbaar via Democrazy.

alle hoeken van de stadsbibliotheek.

1 JAAR BAR WILSON: DE ZONDAGSESSIE
06/05, BAR WILSON

EXPO NESTOR: OOST-EUROPA IN GENT
10-13/05, CARRINGTON GALLERY

FEEST - De eerste verjaardag van Bar Wilson staat voor de

EXPO - Politiek in Oost-Europa, wat weten we er eigenlijk

deur. De bar is intussen niet meer weg te denken uit de Gentse

over? De verhalenmakers van The Caravan’s Journal

scene en overstelpte de Gentenaar al met een heel aantal niet

trokken er drie jaar rond. Om dit onderbelichte deel van

te missen evenementen. Om zijn eenjarige bestaan te vieren

Europa naar een groter publiek te brengen, proberen ze

nodigt het oude leescafé een aantal residents en special guests

de politiek in de regio aan de hand van die verhalen, feiten

uit voor een zondagse sessie. Al vanaf de namiddag kan je

en beelden een menselijk gezicht te geven. Ze gieten de

er genieten van de beats van onder meer Felix Claus, Asa

kunst, vertellingen en fotojournalistiek die uit hun reis

Moto en Natv:Men. Omdat niet elke zondag een rustdag

voortkwamen in een expo die je van 10 tot en met 13 mei

moet zijn.

kan gaan bewonderen in Carrington Gallery.

cultuur
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"Zolang we ons niet mengen, zal er
geen verrijking komen"
DOOR LAURA MASSA

OP DE KOFFIE BIJ KADIR BALCI

FOTO DOOR ARTHUR JOOS

De regisseur van ‘Turquaze’ en ‘Trouw met mij’ werkt momenteel aan de verfilming van 'Harder dan sneeuw',
een roman van Stefan Hertmans. Als alles meevalt, komt zijn film tegen 2020 in de zalen.
In zijn sappigste Gents loodst Balci

vreemd, maar ik denk dat het van twee

verschillen tussen de Vlaamse en Turkse

ons binnen. Zijn prachtige loft - die

kanten moet komen. Ik stelde mij ook niet

identiteit. Balci wil dat graag universeler

ook verhuurd wordt als B&B - geeft

genoeg open, heb mij lang proberen te

zien: “Zelfs als er twee West-Vlamingen

uit op het stadshuis. De regisseur met

verzetten tegen verhalen vertellen vanuit

uit hetzelfde dorp trouwen, zal dat soms

Turkse roots toont ons trots een artikel

mijn afkomst. Achteraf gezien was die

tot conflicten leiden tussen die families. De

uit Schamper van 1993. Hij werd

strijd niet nodig.” In deze periode kreeg

toen verkozen als eerste ‘allochtone’

Balci les van Hertmans, aan wie hij nu

comfort zone durven verlaten is belangrijk.

studentenvertegenwoordiger.

Mensen zijn daar nodeloos angstig in.

Balci

met een warm hart terugdenkt. Hertmans

Soms is het dus goed dat je gepusht wordt

begon zijn universitaire carrière in

verdedigde Balci ook, en zou hem doen

om met andere culturen om te gaan.”

de rechten (“omdat mijn ouders dat

slagen hebben in zijn derde jaar. "Hij

In Gent lukt het behoorlijk goed om

graag wilden”) en liet zich vervolgens

vond dat ik een unieke stem had en dat

met verschillende minderheden samen te

onderdompelen in oosterse filologie.

ik mijn verhaal moest kunnen vertellen.

wonen, maar toch zijn ook hier getto’s van

Hij was geëngageerd in verschillende

We hebben altijd contact gehouden, in

bepaalde nationaliteiten te vinden. Balci

studentenbewegingen en hielp zelfs de

het begin sporadisch, maar toen het idee

betreurt dat: “Het gemis van openheid

cursus van de prof uittypen, weliswaar

“

omdat hij er extra punten voor kreeg.
“In het tweede jaar Arabistiek besefte
ik plots dat ik iets praktisch miste. Ik
wou iets met film doen, maar ik wist dat
RITCS geen optie was omdat Brussel te

leidt tot isolatie. Zolang we ons niet
mengen, zal er geen verrijking komen. Ik
denk dat de isolatie door de polarisatie van

Op dit moment durft

de politiek komt. Op dit moment durft

enkel rechts problemen

enkel rechts de problemen te benoemen,
die migranten zélf al benoemd hebben.

te benoemen

ver was voor mijn ouders. Ik wist niet

Links stelt dat dan in vraag, waardoor het

dat er ook in Gent een filmafdeling

vaak niet tot een échte dialoog komt.”

bestond.” “Tijdens die periode zag ik ook

kwam om zijn boek te verfilmen, begon

Regisseren is ook een oefening in

belangrijke films zoals ‘Stand & Deliver’

ik hem te bellen om updates te geven.

samenleven voor Balci. Het is soms

(1988), en ik besefte dat ik zulke films

Stefan vond dat goed, op één voorwaarde:

letterlijk een familiebusiness. Zo coachte

over minderheden ook zelf wou maken.

dat ik geen compromissen met hem zou

hij zijn broer om te kunnen acteren in zijn

Ik beloofde mezelf te stoppen met de

sluiten." Waarom hij net dat boek wou

films. “Mijn broer vindt dat ik voor hem

unief als ik toegelaten zou worden aan

verfilmen? “Het verhaal gaat zowel over

veel strenger ben dan voor andere mensen.

de academie. Pas na twee maand, toen

identiteit, overspel en actuele angsten

ik al op de filmschool zat, heb ik het aan

zoals terrorisme. Hoe verder ik ging, hoe

Ik denk dat hij gelijk heeft." (lacht) Balci

mijn ouders verteld. (lacht) Ze konden

minder belang het actualiteitsgehalte had.

acteeropleiding achter de rug hebben. “In

daar niet mee lachen, uiteraard. Zij zijn

Ik denk dat het engagement in deze film

eerste instantie is dat een noodzaak: ik

als gastarbeiders naar België gekomen

minder een rol zal spelen dan in mijn twee

moest mensen vinden die Turks spreken.

en waren meer economisch ingesteld.”

vorige films. Ik wil mezelf niet herhalen.”

Daarna zet ik in op coaching. Ik ben niet

werkt wel vaker met mensen die geen

bang om met mensen te werken die geen

VREEMDE EEND IN DE BIJT

ervaring hebben, maar je moet als regisseur

TROUWSTOETEN EN STOOFVLEES

wel al kunnen deduceren of iemand het in
Vier jaar lang was hij op KASK de enige

'Turquaze'

met

zich heeft. Je moet dus investeren in tijd

student met Turkse roots. “Dat voelde

mij!' (2015) gaan allebei over culturele

met die persoon. Ik kan mij storen aan

32

(2010)

en

'Trouw

www.schamper.be

collega’s die dat niet doen, en zich pas na

zélfs een vrouwelijke premier. Het is maar

team hebt. Meestal zal het werk trager

tien dagen draaien realiseren dat iemand

recent dat Turkije weer conservatiever

gaan, maar met meer dialoog, en dus vaak

zogezegd ‘niet kan acteren’. De verant-

geworden is.”

een beter resultaat. Ik wil daar niet seksis-

woordelijkheid daarvoor ligt volledig bij

Hoe zou Balci die ongelijkheid in

tisch in zijn, maar ik denk dat vrouwen

de regisseur."

de praktijk wegwerken? “Ik ben op

gevoeliger zijn voor uitsluiting, omdat ze

zich tegen quota, maar ik denk dat het

die mechanismen zelf lang ondervonden

vaak niet anders kan. De dynamiek

hebben.”

PATSER

verandert wanneer je vrouwen in een
Op vijfentwintig jaar is er volgens
Balci nog niet zo veel veranderd qua
diversiteit bij filmmakers en in de media.
“Filmmakers worden vaak heel kort
gehypet ómdat ze andere roots hebben.
Over ‘Patser’ schreven de media hetzelfde
als over 'Turquaze' destijds. Een profetie
als ‘eindelijk is er iemand opgestaan’,
haalt dan alle kranten en wordt elke tien
jaar gerecycleerd en opnieuw vergeten.
Niet dat ik het erg vind om vergeten te
worden, hoor. (lacht) De continuïteit is
gewoon heel schaars. Ik ben uiteraard heel
blij voor Adil en Bilal dat ze zo groot
geworden zijn met commerciële films.”
Wel ziet hij nu meer diversiteit op de
academie. "Ik ben altijd blij als ik les geef
aan een divers publiek. Op tien studenten
zijn er altijd wel drie die andere roots
hebben. Dat doet mij plezier.”

GENDER EN DIVERSITEIT
Toch blijft het op de banken van de
Gentse universiteit tamelijk wit. “Om het
diversiteitsprobleem op te lossen, moeten
we volgens mij eerst het genderprobleem
ten gronde aanpakken. Vijfentwintig
jaar heeft de politiek ingezet op etnische
gelijkheid - maar zonder resultaat."
Volgens Balci moeten mannen en vrouwen
in deze maatschappij eerst evenrediger in
beslissende functies terechtkomen. Hij
herinnert zich nog de verkiezing van de
eerste vrouwelijke decaan aan de UGent
en haalt aan dat vrouwen in België pas in
1948 stemrecht kregen. “Mensen denken

“

altijd dat Turkije een conservatief land

Ik denk dat vrouwen gevoeliger

was, maar wij hadden al veel vroeger

zijn voor uitsluiting, omdat ze

vrouwelijke decanen en professoren –

cultuur
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eSports, it's in the game
WAAROM GAMES KIJKEN OP HET INTERNET ZO POPULAIR IS
DOOR YOLAN DEVRIENDT, KASPER VAN PARYS, NICKY VANDEGHINSTE

Flitsende schermen in het midden van de arena, duizenden mensen die uit hun dak gaan en een team dat op
het veld het beste van zichzelf geeft. Wie aan een voetbal- of basketwedstrijd denkt, slaat de bal lelijk mis. Het
streamen van eSports was nooit zo populair.

Als we vertellen dat 800.000 Belgen

aan competities en die vol spanning

senparcours met een bezem tussen onze

weleens een eSports-wedstrijd volgen,

meevolgen, online of op het evenement

benen." Zelf kwam hij er terecht doordat

dan schetst dat al enigszins hoe de

zelf. Een voorbeeld hiervan is Frag-o-

hij zich graag inzet voor grootschalige

sector in de afgelopen jaren is gegroeid.

Matic, een LAN-party die twee keer per

evenementen. Zo was er het eSports-fes-

Waar het kijken
van

streams

toernooien begon
als een aanhangsel
van de gamingindustrie,

is

het

nu een werkelijke

jaar

“

en

Soms willen we mensen
ook eens weg krijgen
van de computer

moneymaker

in

tival in de Ghelamco Arena in 2015, dat

Oktoberhallen

slechts één keer plaatsvond. "De organi-

in Wieze. Je kan

satie deed moeilijk, en het geheel was

er dus met een

moeilijk te organiseren. Ze gingen direct

team naartoe om

heel groot met hun project en dat werd

glorie te behalen

dan niet doorgetrokken", vertelt hij.

in 'Counter Strike

Daarna trok hij naar Frag-o-Matic om de

Global Offensive',

netwerking te ondersteunen, een interesse

de

doorgaat

geworden. In 2017 brachten eSports

'League of Legends', 'Hearthstone' en een

wereldwijd zo'n 696 miljoen dollar op.

hele reeks andere games.

Hoewel dit al een verdubbeling is op twee

Francis

jaar tijd, wordt voor de komende jaren

ingenieur en is er medewerker. Hij weet

nog een sterkere stijging verwacht.

ons te vertellen dat er niet enkel digitale,

We beelden ons al in hoe een zeer

maar ook andere spellen gespeeld worden.

monogame groep lijkbleke gebrilde nerds

"Soms willen we mensen ook eens weg

in een zaal in het donker zit. Francis, die

krijgen van de computer. Zo doen we

er eigenlijk meer als een sterke teddybeer

bijvoorbeeld racekes over een hindernis-

uitziet, probeert dat te weerleggen. "Je

FRAG-O-MATIC
Ook in België kan je gewoon deelnemen

Begyn

studeert

industrieel

die voortvloeide uit zijn studies.

GAMERS, HET ZIJN NET MENSEN

denkt aan de typische nerd die achter
zijn computer gekluisterd zit, maar als
je rondloopt in die Oktoberhallen zie je
echt mensen van alle soorten en maten.
Iedereen die eens graag een spelletje
speelt met vrienden of zich met gaming
bezighoudt komt er naartoe. Sommigen
komen ook gewoon om te proberen. Ik
durf er niet specifiek een demografie op
te plakken."
Ook Jasper Van Nieuwerburgh, een
rechtenstudent en gamer, merkt dat er
veel misvattingen bestaan over gamers.
Dat ze asociaal zijn, bijvoorbeeld. "Ik
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maakte een prioriteit van de contacten

student aan de campus Kortrijk, kreeg

games, Twitch.tv. Streamen doe je dus

met mijn vrienden in het echte leven,

bijvoorbeeld als twaalfjarige het spelletje

voornamlijk om te kijken hoe betere

naast het gamen. Maar een aanzienlijk

'Age of Empires II' cadeau, en ontdekte

spelers het aanpakken: "Dat is educatief en

deel van mijn overige vrije tijd gaat wel

later via YouTube 'League of Legends'

echt nog wijs." Omdat streams wereldwijd

(LoL), dat hij dan met zijn vriendenkring

plaatsvinden en gevolgd kunnen worden,

begon te spelen. Dat gamen in groep maakt

kampt een deel van de kijkers onvermij-

het volgens Decock ook aangenamer. "Je

delijk met een ongelukkige timing,

We vragen ons af of absolute noobs zich

raakt minder snel gefrustreerd tijdens het

zegt Francis Begyn. "Een Amerikaanse

zomaar in de gaming community kunnen

spelen van een spel wanneer je dat met

stream die om 5u 's morgens begint, ja

gooien. Voor de leken willen we verdui-

vrienden doet. Er zit steeds iemand in je

... Ofwel moet je wakker blijven, ofwel

delijken dat een noob een leek is. Francis

team die je helpt de zaken te relativeren."

vroeg opstaan."

antwoordt: "Zeker! Over het algemeen

De leidraden die je volgens Francis Begyn

Naar Frag-o-Matic komen mensen maar

is die wereld heel open. Als je er niets

online vindt, worden ook door de andere

zelden om enkel te kijken, vertelt hij ook.

van kent, kan je gemakkelijk in een

gamers bekeken. Jasper Louage kijkt het

"Mensen komen vooral om te spelen, maar

spel binnenspringen en hulp vinden. Je

liefst naar mensen die redelijk goed zijn en

competities worden wel gecast. Teams

proberen om hun kijkers iets bij te leren.

die meedoen aan de competities komen

Ook de persoonlijkheid van de gamer

daarheen. Het evenement loopt van

naar wie hij kijkt is belangrijk. Naar

vrijdagavond tot zondag, dus er zijn er

iemand die zich te goed voelt of te vaak

wel die minder competitief ingesteld zijn

aan het ragen is, kijkt hij liever niet. Hij

en echt puur komen voor het amusement.

houdt ervan als iemand met een positieve

Er zijn veel andere evenementen die de

dustrie, is het nu een werkelijke

benadering naar het spel kijkt. Ook

twee combineren, maar Frag-o-Matic

moneymaker geworden

Arthur Jacobs, een achtienjarige gamer,

gaat vooral om het gamen."

beaamt dat. Hij kijkt om bij te leren, maar

naar gamen, uiteraard. Zo heb ik
een hechte vriendschap ontwikkeld
met mijn Schotse vrienden, die ik
nog regelmatig bezoek en waarmee
ik naar festivals ga." Als je zo veel
tijd aan gamen besteedt, is het wel
opletten dat je academische verplichtingen niet verwaarloosd worden, en
is de combinatie met een vriendin ook
niet evident. Op de vraag of Frag-oMatic een goede datingplek is, geeft
Begyn een aarzelende bevestiging.
"Als je daarheen gaat, heb je toch al
iets gemeen. Ik ben er vrij zeker van
dat er wel koppels gevormd worden.
Dan denk je toch ook soms: oei, die
zijn ook al lang weg. Je ziet elkaar op
regelmatige basis, dus ik denk dat het
zeker mogelijk is om een date op te
doen."

STREAMS EN N00BS

“
Waar het kijken van streams
en toernooien begon als een
aanhangsel van de gamingin-

liever niet naar gamers die 'te druk' zijn.

vindt snel leidraden online." Nochtans

Op YouTube worden tutorials gekeken,

zijn de meeste gamers die we spreken er

en voor livestreams gaan de meesten

al een hele tijd mee bezig. Jasper Louage,

naar de streamingwebsite die focust op

cultuur
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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.
FOTO EN TEKST DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Een trap naar beneden in Ketelvest vinden we Jeroen Lammertijn in Worlds’ End Comics & Games. Achter de balie, tussen de

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

comics en de board games, beantwoordt hij met een glimlach al

Mike Mignola, van dezelfde serie, dat is Hellboy. Ik vind dat een

onze vragen.

heel coole wereld en het is een fantastische tekenaar.

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

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

Het Gravensteen, de Middeleeuwen zijn een interesse van mij.

Duits! Vooral omdat het heel cool klinkt als je het roept of

We zitten hier ook wel een beetje in een middeleeuwse kelder.

fluistert. Gewoon babbelend is daar niets speciaals aan, maar als je

Welk lied mag absoluut niet door de boxen gallen tijdens uw
begrafenis?
(lacht) Niet? Iets van Justin Bieber of zo.

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

het kan roepen of fluisteren vind ik dat fantastisch.

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?
Ik zou ze het spelletje 'Triumph and Tragedy' laten spelen. Dat is

Amai, ik ben niet opgestaan met dat in mijn gedachten

voor drie spelers, dus ik zou dan de derde speler zijn. We moeten

vanmorgen. Iets met muziek, metaldingen, of zoiets.

de wereld veroveren - militair, economisch en diplomatiek. Als

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf doet
uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen uitslaan?
Ik dans niet. Of ja, op de openingsdans van mijn trouw misschien
wel. Dat is een beetje schaamtelijk, maar ik weet niet meer welk
liedje dat is. Ik kan er echt niet op komen.

Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel
zien zitten?
Een historische figuur weet ik niet, maar een fictieve figuur

ze het dan kunnen doen, moeten ze het in het echt niet meer
uitvoeren. Zo hebben ze het al eens in spelvorm gedaan en
kunnen ze op hun gemak naar huis gaan.

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat
wordt schromelijk onderbelicht?
Comics in het algemeen, hoewel het steeds populairder wordt,
meer dan de superheldencomics die iedereen kent.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?

wel: Liz Sherman. Dat is iemand uit 'B.P.R.D.', een zeer vurig

Citaten, er zijn er zo veel, en ze zijn allemaal even slecht. Eén van

personage, en behoorlijk letterlijk.

mijn favoriete is: "Walk softly and carry a big gun." Dat is van
'Warhammer 40k'.
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Recensies
FILM //

ISLE OF DOGS

DOOR LAURA MASSA

Geen pastelkleurig hotel deze keer, maar

ficatie bemoeilijkt - doet sommigen zich

aan haar personage hebben de designers

Megasaki, een fictieve stad in het Japan van

verslikken in hun sake.

de grootste kluif gehad, maar liefst 30 (!)

de toekomst, is het decor van de nieuwste

Ook al verstaan we geen woord Japans,

weken duurde het om haar kwispelklaar te

creatie van Wes Anderson. De 48-jarige

toch begrijpen we de personages. Atari, de

krijgen. De film is dus zeker zo neurotisch

regisseur keert voor de prent terug naar

neef van de burgemeester, is koortsachtig

als verwacht. En toch bespeelt Anderson

zijn liefde voor stop-motion. Alle decors,

op zoek naar zíjn hond Spots. Al snel krijgt

ook

tot de noodlebars en parasieten toe, zijn

de jongen hulp van de stugge straathond

kinderen en dieren: het staat garant voor

met de hand gemaakt. Het resultaat

Chief, ingesproken door de diepe stem

een krop in de keel. Gelukkig blijft het

is een rauwe, maar toch vertederende

van Bryan Cranston, en showhondje

droog en intelligent genoeg om niet over

strijd tussen de corrupte burgemeester

Nutmeg (Scarlett Johansson). Fun fact:

de grens van meligheid te gaan.

ongedwongen

emoties.

Kleine

Kobayashi, die een verbanning beveelt
van alle zieke honden en zijn oppositie:
de hondenliefhebbers. Voor deze ultra-Japanse setting maakt Anderson gretig
gebruik van alle toeristenclichés. Wasabi
wordt ingezet als wapen, iedereen loopt
rond in kimono’s, en godbetert Yoko
Ono vertolkt een Japanse wetenschapster.
Ook het feit dat niet alle flarden Japans
vertaald worden - een techniek die identi-

CONCERT //

‘FACES ON TV’ IN DE AB

DOOR YOLAN DEVRIENDT

Een paar dagen geleden zakte ik af naar de

werd meteen het eerste nummer van de

dan

nationale rocktempel op de Anspachlaan,

plaat ingezet. 'Dancing after all' galmde

Dienne Bogaerts die synths, samples,

waar Faces on TV hun nieuwe album

door de AB en zorgde al snel voor glimla-

dwarsfluit en hobo voor haar rekening nam

'Night Funeral' voorstelde. We kennen de

chende toeschouwers. De eerste hoofden

alsof ze nooit iets anders had gedaan. Faces

band vooral van successingles 'Travelling

begonnen instemmend heen en weer te

On TV is hard, zacht, exotisch en zit vol

Blind' en 'Love / Dead', en van hun

bewegen, en de zaal sloeg voorzichtig aan

finesse. Net als met hun plaat, wist het

passages op menig festival in zowel

het dansen. Een bas die door merg en been

viertal ook live meer dan te overtuigen.

binnen- als buitenland.

ging, sneed door de zaal en luidde 'Image

Maekelberg en de zijnen brachten een

Na een opzwepende intro met bongo’s

of Boy Wonder' in. Ze haalden alles uit

dik uur dansbare synthpop die naast

de kast om iedereen in

enorm toegankelijk en aangenaam ook

de AB van hun sokken

gewoonweg magistraal was. Met 'Night

te blazen, en slaagden

Funeral' konden ze de bal niet juister slaan

daar met glans in.

en bewezen ze zich nog maar eens als het

Een
ritmesectie

voor

manusje-van-alles

ijzersterke

kruim van de Belgische muziekscène. Dat

werd

zullen ze in Brussel, en ver daarbuiten,

aangevuld met Maekelberg’s

respect

geweten hebben.

engelenstem.

Overigens ook niets

cultuur

© CEDRIC DEPRAETERE
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De Liegende

. Reporter
DOOR PIETERJAN SCHEPENS

Eenzaam aan de e-pursekassa
Eenzaam wie er komt, en eenzaam de man achter de kassa. “It is strange to be known so universally and yet be so lonely”,
verklaart hij filosofisch.

We zijn de eersten vandaag. “Schrijf er niet bij hoe laat het nu is, ik

filosofische type te zijn. Albert Einstein. Hij houdt sindsdien niet

wil niet zielig overkomen. Maar het is hard, ja. Lange dagen, lange

op mij met citaten te bestoken. In het begin best charmant, met een

dagen. Ik moet alle moeite doen om niet verlekkerd naar de andere

witz als ‘Education is what remains after one has forgotten what one has

rijen te staren. Maar ik wil niemand afschrikken, in deze tijden kan
een mens niet voorzichtig genoeg zijn.”
Onze gedachten springen onmiddellijk naar onze volgende scoop
- seksuele intimidatie in de Brug?! - maar de eenzaamste man van
de Universiteit Gent brengt ons vlug weer met de beide voeten
op aarde. “Ik had het over meneer Tesla. Mijn beste klant. Iedere
avond, klokslag acht uur, staat hij hier. Iets om naar uit te kijken,
weet je. Maar hij is een beetje ouderwets, heeft de neiging om
vrouwen als deugdzame maagden te zien. Ik ben bang dat hij weg
zou blijven als hij mijn blik op een blote schouder ziet rusten. En

learned in school’ kan je wel scoren rond de eettafel. Maar toen begon
het persoonlijk te worden. ‘The monotony and solitude of a quiet life
stimulates the creative mind.’ ‘The individual who has experienced solitude

will not easily become a victim of mass suggestion.’ En altijd met zo'n

grijns op zijn gezicht. ‘I live in that solitude which is painful in youth,
but delicious in the years of maturity.’ Jaja. Op den duur begon ik

hem ervan te verdenken dat hij ze gewoon uit zijn mouw aan het
schudden was. ‘We sometimes think we want to disappear, but all we
really want is to be found.’ Bah. Van die moest ik wenen.”

hij is zo het uitvinderstype, hé. Wie weet hoe hij mij allemaal in de
gaten kan houden.”
Blik naar de ingang, en plots verschijnt een glimlach op het gezicht
van deze door allen verlaten man. “Ga eens even weg. Verstop u
achter die dikke pilaar daar. Godverdomme, sta daar nu niet zo, gun
een mens toch eens wat privacy. Bonsoir madame Curie, vous passez
une belle journée? Oui, moi aussi, vous me connaissez hein, toujours

content dans la vie.” Een zweem van gelukzaligheid zweeft nog over

de man wanneer wij onze schuilplaats verlaten. “Ik ben altijd blij
haar te zien. Kokette dame.” Diepe zucht, tinteling in de ogen. “En
ze straalt zo iets uit. Warmte.”
Om de eenzaamste man aan de universiteit te zijn, lijkt hij er een
gezond sociaal contact met zijn klanten op na te houden. “Ik sta
wel open voor een praatje, ja. Maar ik ben voorzichtiger geworden
sinds ik deze job doe. Een paar maanden geleden - de e-pursekassa
was toen net open - komt er een man met warrige grijze haren.
Ik herkende hem van ergens, maar kon hem niet onmiddellijk
thuisbrengen. We raakten aan de praat, de man bleek zo wat van het
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avonturen

Maandag vijf juni,
kwart voor tien ‘s
ochtends. Miekske
verlaat als eerste
het kantoor van de
prof na het mondeling examen.

Was het
moeilijk,
Miekske?

Een getuigenis
voor het nageslacht Miekske! ‘t Is voor
op Facebook!

van

Rikkie

en

Miekske

Wat
vroeg
hij?

‘t Is erop of eronder mannen. ‛t
Gaat nipt zijn. Ik ben gewoon blij
da ‘k ervan af ben.
Vandaag
doe ik niets meer.

Ik zweer ‘t vuile
teef, als het niet
nipt is, mep ik u
in de grond.

Maak uzelf nuttig en geef ons
gewoon de vragen, gore slet.
VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

De

De Liegende Stagiair
Een oproep aan de alleeneter

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Zoals Bart De Wever ons recentelijk nog

terug te haasten naar de veilige, stille gangen

uit dat u de ander nog niet kende voor de

vertelde op de voorstelling van zijn partij-

van de bib. Ik voel uw pijn, ook ik heb

maaltijd begon? Familiariteit is niet meer

programma, waart er een spook door de

reeds vaak alleen gegeten. Maar wees toch

dan de opium van de massa.

straten van Vlaanderen. Het spook van de

niet bang voor die eerste ongemakkelijke

Maar nu is het einde van die pijn eindelijk

eenzaamheid. Wanneer ik mij 's avonds met

momenten van onbekendheid. Vrees toch

aangebroken. Kameraden, u hoeft niet

mijn plateautje een weg baan op zoek naar

niet dat u niemand aan uw tafel kent. Wij

langer alleen uw maaltijden van drie euro op

een tafel in de Brug, zie ik ze. Studenten

zijn allen kameraden aan dezelfde univer-

te smikkelen aan een voor de rest verlaten

die met lede ogen naar hun half opgegeten

siteit, wij zijn allen vrienden met dezelfde

tafel. Alleeneters aller faculteiten, verenigt

vol-au-vent staren. Zij die met een vork in

interesses en passies. Wat maakt het nu

u! Want jullie hebben niks te verliezen

de ene en een iPhone in de

behalve jullie eenzaamheid

andere hand hun felgegeerde

en een vriendschap om te

kroketten

binnen

winnen. Want als al wij,

werken om snel weer verder

naar

eenzame eters, ons verenigen

te kunnen leren.

als één verenigd blok zal

Ik voel uw pijn, eenzame

niemand ooit nog moeten

kameraden. Ook ik voel de

lijden onder de tirannie van

druk om mijn maaltijden

de eenzaamheid. Aldus Bart

sneller op te eten, om mij dan

De Wever.

satire
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