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In dit boekje: een pseudowetenschappelijke bierreview, een pseudoweten-
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Mijn begrafenisplannen
DOOR ANTOON VAN RYCKEGHEM

Eerst en vooral mag mijn begrafenis
geen te grote aangelegenheid worden.
Niet per se in intieme kring, een uitgebreide intieme kring klinkt wel goed.
Groot, maar toch klein genoeg om een
zekere gemoedelijke sfeer te verkrijgen.
Geen gemakkelijke opdracht, maar jullie vinden wel een manier.
Akkoord, een overlijden is in onze westerse samenleving een zeer droevig gebeuren. Er hoort en hoeft niet gefeest
en gedanst, maar ook niet uitvoerig
gehuild te worden. Vrienden, familie
en kennissen mogen dan ook uitvoerig
anekdotes over mijn leven vertellen.
Van de meest gênante en hilarische
verhalen tot de iets serieuzere kanten
van mijn beëindigde levenswandel.
Van mijn liefde voor Michel Wuyts
en José De Cauwer tot mijn soms wel
kleurrijke sokken.
Hoewel ik zelf voornamelijk nogal vaak
naar donkere kleren grijp, wens ik op
de uitvaart geen zwarte mars. Een tintje
rood hier en daar, of voor de avonturiers een beetje groen of blauw. Ook al
is het maar een detail in je outfit, het
zorgt voor wat meer fleur.
En er zal muziek zijn. Geen eindeloos
gesnik op het zoveelste pianoliedje, een
‘Nightcall’ van Kavinsky of ‘In The

Shade Of The Sun’ van Kapitan Korsakov zullen de kerk vullen met warme maar toch niet misplaatste muziek.
Het woord is gevallen: de kerk.
Hoewel ik niet gelovig ben, kan
ik me maar moeilijk een betere setting voor een begrafenis
dan een kerk inbeelden. Het
is groot, plechtig en zorgt niet
voor een versmachtend gevoel
als je met veel mensen dicht op
elkaar zit. Ik sta open voor suggesties. Als er andere ruimtes zijn
die aan bovenstaande vereisten voldoen, heb je hier alvast mijn fiat.
Dan nog een reeks kleine zaken, voornamelijk plechtigheden. De communie
hoeft niet, tenzij iedereen honger heeft.
Het geld in het mandje gooien hoeft
echt niet, uw aanwezigheid is al meer
dan voldoende. In een bruine houtachtige kist moet je mij niet leggen. Een
moderne maar sobere versie volstaat.
Ik had deze plannen graag wat uitgesteld, nog een dikke vijftig jaar, maar
daar steekt de kersverse Vlaamse regering een stokje voor. In de loop van
volgende week plan ik dan ook mezelf
in de vorm van zelfverbranding op te
offeren, in de hoop een revolutie tegen
de harde knip te ontketenen.
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KORT.
Liefste mama en papa, mijn eerste jaar aan de universiteit op kot is begonnen en ik wil jullie even laten weten
dat alles vlot verloopt. De eerste dagen ben ik gewoon
op mijn kamer in Home Vermeylen (Oktoberfest
bar, 08/10) gebleven, maar de buren, in Home Fabiola
(Hakuna Mawodka, 15/10), hielden een feestje en
aangezien dat me toch wakker hield, kon het geen kwaad
om ook even te gaan kijken. Ik heb daar ondervonden
dat cocktails me helpen om even te ontstressen en mijn
zorgen te vergeten, dus vanaf nu, om mentaal gezond te
blijven, ga ik regelmatig eens naar een cocktailavond
(HSC Scaldis, 16/10). Mijn fysieke gezondheid is ook
goed, ik doe namelijk regelmatig aan sport. Ik kajak
(Kajak Clean-Up, Jong Groen StuGent, 08/10), bowl
(Interniaanse Bierbowling, Internia, 09/10), dans
(Openingsfuif VPPK, Vlaamse Psychologische en
Pedagogische Kring, 09/10) en ga soms eens wandelen
(Moeder Lies kroegentocht, Moeder Lies, 07/10). Van
al dat sporten krijg ik wel honger en dorst, maar daarvoor
kan ik terecht bij de Vlaamse Biomedische Kring
(Tapas Night, 10/10) en het FaculteitenKonvent

Gent (Gentse Beiaardcantus, 16/10). Een paar lieve
jongens van op mijn gang hebben me ook de tip gegeven
dat een glazen ontbijt het beste ontbijt is om de dag mee
te beginnen, en blijkbaar vind je dat in Karaoke Gent
(Cantussen voor Dummies, HILOK, 09/10), want dat is
’s ochtends (nog) open. Zoals je merkt, zijn ze hier in Gent
echt supervriendelijk. Ze helpen me ook altijd als ik vragen
of problemen heb. Ik vroeg me in de winkel bijvoorbeeld
af, of ik best een fles cava of een fles jenever voor mijn
eerste kotfeestje (dat al rond 23u gedaan was, hoor!) zou
kopen en Geologica (Cava VS Jenever, 08/10) heeft me
daar meteen bij geholpen! Ik heb dan een (zeer kleine)
fles cava gekocht, maar omdat die al snel op was, zijn we
toch nog naar Delirium afgezakt voor de jeneveravond
(Laetitia, 09/10), ‘Best of both worlds’. Soms heb ik wel nog
wat last van heimwee en nostalgie (Hit me TD one more
time, De Flucta, 08/10), maar daar hoeven jullie echt
niet mee in te zitten. Ik heb namelijk een nieuwe familie
gevonden (Doop en doopcantus, HSC Scaldis, 29/10).
Alles gaat dus goed en jullie hoeven je zeker geen zorgen
te maken! Dikke zoen, Saul.

Sergio Ruysseveldt (21) zou op dit moment liever in de Omgekeerde Wereld een biertje
drinken, maar ik vond hem in de kelder van de Blandijn waar hij samen met zijn vereniging
boeken verkoopt. Het is ook niet toevallig dat zijn lievelingskleur bordeaux is, de kleur van zijn
kring, Filologica. Sergio is reis-praeses en wil vooral mensen verbinden door te zorgen voor
internationale contacten tussen studenten. Toch studeert hij niet meer aan de UGent. Na 4 jaar
Taal- en Letterkunde, studeert hij nu voor leerkracht secundair
onderwijs aan de Arteveldehogeschool. Een onderwijsinstelling die volgens hem vaak onderschat wordt: “Je moet er
geen cursussen van 300 pagina’s blokken voor de examens,
maar tijdens het jaar is het zeker evenveel werk”, zegt hij. “We
leren ook meer tijdens de lessen zelf omdat die interactiever
gegeven worden.”
Sergio zou straks graag één van zijn beste vrienden bellen,
gewoon om eens te vragen of ze elkaar vanavond zullen zien.
Wat hij nu van plan is? De straat oversteken naar Pain Total, hij
had immers iets te weinig ontbeten die ochtend.
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Die ene van historische kritiek, die andere van biomechanica en ook nog dingske van verbintenissenrecht.
De UGent barst van de professoren. Wie zijn ze en wat doen ze? Maar vooral: wat drijft hen precies? Een
exclusieve kijk in de wereld van onze Prof Préféré.
Sami Zemni is hoogleraar aan de UGent
in de Politieke en Sociale Wetenschappen, verbonden aan het Centrum voor
Conflict and Ontwikkelingsstudies. In
zijn onderzoek focust hij op Noord-Afrika en tevens schreef hij al enkele boeken
over het islamdebat. Iets luchtigere thema’s passeerden de revue toen hij ons
ontving op zijn bureau voor een gesprek.
Stel: u bent voor een dag rector aan
de UGent. U mag alles doen, wat zou
u dan veranderen?
“Wel, ik denk dat er met de huidige rector al veel aan het veranderen is, zaken
waar ik ook achter sta. Maar iets dat ik
zou verwezenlijken -of toch
minstens in gang zetten- op die
dag van almacht, is de schotten
tussen de faculteiten opblazen,
om naar een structuur te gaan
waarin er gemakkelijker over
de faculteiten heen kan worden
gewerkt. Onderzoek, op eender
welk vlak, heeft namelijk steeds
meer nood aan expertise uit verschillende domeinen en wij zitten nog steeds op eilandjes binnen de faculteiten. De huidige
structuur stamt uit de 19e eeuw
en is daarom niet goed aangepast aan de huidige noden.”
Met welke persoon uit de geschiedenis zou u een avond op café willen
zitten?
“Ik vind het moeilijk kiezen tussen twee
belangrijke figuren uit mijn eigen studiegebied. Enerzijds zou ik wel een avondje

onderwijs

willen praten met Habib Bourguiba, de
eerste president van Tunesië, aangezien
ik het laatste decennium weer veel onderzoek doe rond dat land. Anderzijds
ben ik ook geïnteresseerd in de persoon

“

“De universiteit was in mijn
tijd een plek waar je tijd en
ruimte had om te vinden wie
je bent. Dat is volgens mij
veel moeilijker geworden”

Gamal Abdel Nasser, de tweede president van Egypte. Ik zou hem willen vragen waarom hij op bepaalde momenten
repressie, onderdrukking en dergelijke
heeft georganiseerd, en hoe hij daarmee
kon leven, aangezien dat haaks stond op

zijn eigen idealen.”
Wat vond u zelf van uw studententijd?
“Omdat ik nog altijd op de universiteit
rondhang, vergelijk ik soms mijn eigen
studententijd met het studentenleven nu.
Ik denk dat er veel ten goede is veranderd
wat betreft omkadering en begeleiding,
omtrent ‘activerend leren’ dus, maar dat
heeft ook veel nadelen. De universiteit
was in mijn tijd een plek waar je, naast de
vakken die je volgde, ook tijd en ruimte
had om stilletjesaan volwassen te worden
en te vinden wie je bent. Dit is volgens
mij, met de strikte tijdlijn, de druk van
deadlines en nu ook de tussentijdse evaluaties, veel moeilijker
geworden, omdat je veel sneller
alleen nog maar bezig bent met
die studies. Ik weet dat bepaalde
studentenorganisaties klagen dat
studenten minder engagementen
kunnen opnemen, omdat ze een
afweging moeten maken of dat
wel loont, in plaats van bezig te
zijn met hun cursussen.”
Op welke manier kijkt u naar
het leven?
“Zoals Gramsci het formuleerde:
pessimisme van het verstand, optimisme van de wil. Er zijn veel
zaken die ik zie die niet de goede richting
uitgaan, maar dat betekent niet dat ik direct denk aan het einde van de wereld.
Ik zie altijd wel het optimistische potentieel.”
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Gent is weer een studentenvereniging rijker. Deze studentenvereniging voor mensen met Afrikaanse roots
houdt zich niet bezig met het traditionele dopen en cantussen, maar willen vooral veel plezier maken.
Umoja staat nog maar in haar kinderschoenen, maar is alvast vastberaden
over de boodschap die ze meegeven.
Een studentenvereniging waarbij visibiliteit en eenheid centraal staat, en geen
slachtofferrol wordt ingenomen. Samenhorigheid is hier het hoofddoel, dat ze
vastbesloten willen promoten. ‘Umoja’
betekent ten slotte ‘eenheid’ in Swahili.
Bestuursleden Lauria en Arno vertellen
ons wat dit verder nog betekent.
Jullie vereniging staat voor ‘diversiteit en eenheid’. Wat bedoelen jullie
daarmee?
“Eerst en vooral is Umoja een studentenvereniging die losstaat van elke onderwijsinstelling. De meeste verenigingen
zijn aangesloten bij faculteiten of streken.
Ze zijn ook vaak niet zo open tegenover
studenten die bijvoorbeeld van Artevelde Hogeschool of de HoGent komen. Dat

6
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“
“Iedereen mag naar ons

komen: Artevelde, HoGent,
UGent. Er komen zelfs
mensen van buiten Gent.”
doen wij dus niet. Iedereen mag naar ons
komen. We zullen wel proberen om erkend te worden door de UGent, omwille
van enkele administratieve voordelen,
maar vooral het ‘student-zijn’ verenigt
ons. Ook studenten van buiten Gent zijn
bij ons welkom. Ten tweede ligt het gegeven van diversiteit ook in het feit dat
onze vereniging een ontmoetingsplaats
wordt voor studenten met Afrikaanse
roots enerzijds en anderzijds voor andere studenten met migratieachtergrond,
of gewoon studenten met interesse voor
het Afrikaanse continent en de economie.”

Waar komt het initiatief vandaan?
“Onze voorzitster, Marie-Laure Mulayi, heeft het idee gekregen na een onderzoek over mentaal welbevinden bij
studenten met een migratieachtergrond.
Hierbij werden verschillende nationaliteiten betrokken, maar Afrika was vrij
ondervertegenwoordigd. Dit lijkt er dus
op te wijzen dat de UGent het moeilijk
heeft om studenten van Afrikaanse afkomst te bereiken. Het idee leefde al langer en ze heeft dan iedereen gecontacteerd die interesse zou kunnen hebben.
Het werd dan ook duidelijk dat studenten
met Afrikaanse roots zo verspreid zijn
over Gent, dat verenigingen per studiegebied niet mogelijk waren. Dus zo werd
het iets overkoepelend, waar we nu heel
blij mee zijn. Het gegeven van een Afrikaanse studentenvereniging is ook niet
nieuw. In Antwerpen heb je al een tijdje
Ayo, en ook in Leuven is er Karibu.”

schamper.be
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DOOR ANAÏS MAES & ELISE MAES; FOTO: HANNE THIESSEN

Er viel ook te lezen dat jullie geen
slachtofferrol willen innemen.
“Ja, er wordt overheersend naar ons verwezen alsof we onze vereniging hebben
gestart als verzet tegen sociale uitsluiting. Dat zal er ergens ook deel van uitgemaakt hebben, maar dat is natuurlijk
niet de hoofdreden of het hoofddoel.
Ergens denken we wel dat, door het feit
dat we een Afrikaanse vereniging opstarten, we een activistisch karakter hebben.
Maar het is vooral de bedoeling om ons
zichtbaar te maken voor andere studenten met een Afrikaanse achtergrond. In
tweede instantie willen we ook gewoon
mensen aantrekken met interesse voor
het Afrikaanse continent. Het is inderdaad zo dat sommige mensen die in het
bestuur zitten, de nood aan een kennismakingspunt voor studenten met
Afrikaanse roots gevoeld hebben. Het is
bijvoorbeeld zo dat we, in het eerste jaar
rechten, met tien waren. Op zich al niet
zo veel op duizend mensen in een auditorium. Maar dan was ik in het tweede
jaar opeens de enige. En als je ergens
alleen zit, zonder iemand waarmee je
een zeker culturele achtergrond en opvoeding deelt, dan wordt dat snel heel

onderwijs
onderwijs

eenzaam. Er zijn wel altijd mensen rond
ons, maar op dat specifieke vlak is er een
groot gemis. Net daarom denken we ook
dat er zo’n grote uitval is, door die eenzaamheid en dat gebrek aan ondersteuning. En dat is net wat wij met Umoja te
bieden zullen hebben.”
Hoe zullen jullie het komende verenigingsleven aanpakken?
“Het is zo dat nu we starten, we nog niet
beginnen met dopen. Toch niet in de
traditionele zin van het woord, zoals we
nu vaak zien in de Overpoort en het Citadelpark. Een cantus kan misschien wel
op de agenda komen, maar daar zijn ook
geen concrete plannen voor. Het is ook
zo dat wij nu in het bestuur beslissen om
enkele zaken niet te doen, maar als wij afstuderen en er een nieuw bestuur komt,
kan er ook veel veranderen. We hebben
ook al enkele evenementen gepland. Zo
is er op 10 oktober alvast een infomoment in de Rode Zaal van campus Aula,
waar we op een vrij formele manier onze
visie en missie zullen uitleggen, en ons
bestuur zullen voorstellen, waarop een
informelere avond zal volgen met eten,
drank en muziek. Op 28 november or-

ganiseren we ‘Diaspora careers’, waarbij
we enkele sprekers uitnodigen. Zij zullen economen, politici, ondernemers en
artiesten zijn met Afrikaanse roots. Dit
is ook een belangrijk evenement voor
onze vereniging, omdat we die voorbeeldfuncties echt wel missen. Wij hebben zelden, of zelfs nooit, leerkrachten,
docenten of professoren gehad met ook
maar enige migratieachtergrond. Bij lijsten van schrijvers was iedereen erg Belgisch, en ook in de media is het aanbod
eerder beperkt. Deze avond zal er dus
zijn om studenten te laten dromen over
topcarrières.”
“In december een Study Together-event,
om samen te studeren. Dit is dan vooral
goed voor nieuwe studenten, die bij ons
terecht kunnen en die wij op weg kunnen helpen. In het tweede semester staan
er ook supertoffe evenementen op de
agenda! Er komt een Afrodance-workshop. In maart, Black History Month in
België, bezoeken we het Afrikamuseum.
We zullen dan ook een fissa houden, een
feestje dus, waar we hoogstwaarschijnlijk R&B en Hiphop zullen draaien. De
data hiervoor zijn nog niet bekend, maar
die zullen via onze social media bekendgemaakt worden. Onze accounts
op Facebook en Instagram heten
‘Umojagent’. Op Twitter heten we
@Gentumoja.”
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Tussentijds Getest:
(GIT-)students not allowed?
Eerstejaarsstudenten Politieke & Sociale Wetenschappen worden dit semester onderworpen aan een
opvallend experiment: Tussentijdse Toetsen. De Faculteit is enthousiast. De studenten reageren verdeeld.
IEDEREEN BURGIE?
In november zal de nieuwe lichting
Pol&Soc-studenten ervaren wat het betekent om tussentijdse toetsen te moeten
maken. Ze zullen voor de vijf semestervakken van het eerste semester getest
worden aan de hand van multiplechoice-examens op een deeltje van de geziene leerstof. Deze test staat op vier van
de twintig punten. In tegenstelling tot
wat bij de Burgelijk Ingenieurs gebeurt,

valt de leerstof van de tussentijdse test
niet weg voor het examen in januari.
Werkstudenten hebben de keuze of ze
de testen meedoen of niet, schakels en
studenten in een voorprogramma zijn
vrijgesteld van de testen. GIT-studenten
zijn echter verplicht deel te nemen. Doen
ze dit niet, dan zijn ze meteen vier van de
twintig punten kwijt. Patrick Vyncke,
onderwijsdirecteur van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, licht de

keuze voor het niet laten vallen van de
leerstof voor het examen in januari even
toe: “De lesgevers vinden het belangrijk
dat er over de hele lijn verbanden worden gelegd, de leerstof blijft dus te kennen.”
TELL ME WHY
De slaagpercentages zijn té laag in de
Politieke en Sociale Wetenschappen. De
Faculteit denkt met tussentijdse examens
dat probleem te bufferen. Hoe? Door de
oorzaak van het probleem (volgens hen)
aan te pakken en studenten te activeren
om vroeger de boeken open te slaan. De
hamvraag blijft echter of het experiment
zal slagen in haar opzet. De decaan Politieke en Sociale Wetenschappen staat er
op dat het nog steeds als een experiment
moet worden gezien. Hij is zeer positief
over de invoering, maar wil wel dat alles
grondig geëvalueerd wordt na dit semester. “Als het niet blijkt te werken, dan
zijn we bereid naar andere oplossingen
te zoeken.”
DE STUDENT ALS PROEFKONIJN
Dit experiment is vooral opgezet voor
eerstejaarsstudenten die het modeltraject
volgen. Zij hebben geen groepswerken,
papers en andere taakjes die de tussentijdse toetsen in de weg kunnen staan.
De GIT-studenten worden, zo blijkt,
nogal aan hun lot overgelaten. Zij staan
aan de vooravond van een aantal helse
maanden. Vakken uit hogere jaren met
grote groepswerken en papers combineren met tussentijdse toetsen: het is niet
eenvoudig. “Ik ben geen octopus. Ook
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mijn dag telt maar 24 uur, waarvan ik er graag minstens 8 zou len dat studenten hun vak goed begrijpen en slagen voor de
willen slapen. Op dit moment zie ik echt niet in wanneer ik examens. Ze zijn er alleen niet in geslaagd de goede vorm te
zou kunnen ontspannen. Het is zeer
vinden”, aldus Emma Moerman,
goed mogelijk dat er nog mensen
de vicevoorzitter van StuRa. “Het is
zijn die deze bijkomende werklast
eerst en vooral geen belonend sysniet zullen aankunnen”, aldus Hanteem, zoals wel het geval is bij de
“De
opzet
is
mooi
bedoeld,
ne Thiessen, GIT-student in de
‘Burgies’. De leerstof valt niet weg en
eerste en tweede bachelor Commude maatregel is in één keer voor alle
maar dit is te extreem
nicatiewetenschappen.
vijf de vakken geïmplementeerd.
voor een experiment.”
Ook Pieter-Jan Frees, eerstejaarsDat is overdreven voor een expestudent Sociologie maakt zich zorriment. Het zou beter zijn om eerst
gen: “Tussentijdse examens kunnen
eens voorzichtig af te toetsen met
de werkethiek van studenten beïneen of twee vakken, om de maatrevloeden. Stel nu dat je buist op het tussentijdse examen,
gel daarna verder uit te breiden. De opzet is mooi
dat demotiveert toch enorm? Dit staat in fel contrast
bedoeld, maar dit is te extreem.” Ze vertelt ons
tot proefexamens, waarbij studenten veilig het water
ook dat ze andere manieren van evalueren wil
kunnen testen zonder extreme gevolgen.”
zien die aangepast zijn aan elk afzonderlijk vak:
“Nu worden alle vijf de vakken aan dezelfde
LIEFDE IS... TUSSENTIJDSE
evaluatievorm onderworpen en dat is
TOETSEN OPLEGGEN
gewoonweg niet correct. Er zijn anVolgens Patrick Vyncke moet er
dere manieren onder de noemer
dringend iets aan het slaagcijfer in
van activerend leren die veel
de Pol & Soc gedaan worden: “Het
minder ingrijpend zijn, maar
slaagcijfer in de Pol&Soc bedraagt
toch studenten aanzetten om
ongeveer 35%, dat is veel
vroeger bezig te zijn met
te laag. Tussentijds
hun leerstof.”
toetsen zien we
nu als dé maHALF-TIME
nier om stuEen ander prodenten vroebleem met de tusger in gang
sentijdse
toetsen
te laten schieten
ligt volgens StuRa
om zo het slaagcijbij de timing: “De
fer proberen omhoog te
testen vallen na een
krijgen.”
lang weekend begin
Maar ook StuRa, de stunovember, zodat de
dentenraad van de faculstudenten tijd zouden
teit Politieke en Sociale
hebben om te studeren. Waar ze
Wetenschappen, heeft
aan voorbijgegaan zijn, is dat stuenkele zorgen. “Met
denten hun broodnodige rustpedeze maatregel tonen
riode kwijt zijn. Bovendien kan je
proffen dat ze écht
heel goed voorspellen dat de meeswel het beste met stute studenten de leerstof voor
denten voorhebben. Ze wilhet tussentijdse examen gaan

“
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“

“Ik ben geen octopus.
Ook mijn dag telt maar
24 uur, waarvan ik
er graag minstens 8
zou willen slapen.”
proppen en blokken. En daarvan is geweten dat je zo de leerstof niet in je langetermijngeheugen opslaat en dus niet
hebt opgeslagen om weer in te zetten in
januari,” aldus Moerman.
Patrick Vyncke, belicht de zaak positiever: “Het is heel belangrijk dat studenten
in de loop van november al een signaal
krijgen. Als je nul op vier hebt op de tussentijdse toets, dan heb je een verkeerde
studiemethode en dan kan het monitoraat daar mee helpen. Ik ben hen daar
dankbaar voor, zij waren ook niet meteen voorstander want voor hen is dat
een enorme werklast bij.”

Student
in

Gent

Alles over studeren,
op kot, vrije tijd
en werken

www.studentingent.be
studentingent.be

10

schamper.be

COLUMN

De Koude Krook

DOOR SIXTINE BÉRARD

Stel je even voor: je ging als kind elke zomer naar een huisje in Nieuwpoort. Een krakend huisje, waar stof ligt tussen handgemaakte papieren bloemen en de afwas wordt gedaan terwijl je zwiert met woorden
en een glas druivensap. En dan word je volwassen. Alles is modern, gaat
snel, ruikt naar netgeperst plastiek. Een j’accuse(!) aan de Krook, en
stiekeme ode aan Bibliotheek Rozenberg (‘mijn’ Zuid-Brusselse bib), die
alles heeft wat de Krook niet biedt.
Toen ik voor het eerst binnenkwam
in De Krook, verse Gentse studente
in wording, voelde ik mijn krakend
zeehuisje vervangen worden door een
huis waar het meer biept dan kraakt, dat
meer zwijgt dan omarmt. Je loopt rond
in De Krook zoals je op straat rondloopt;
parallel, naast elkaar. Weinig mogelijkheid om een woord uit te spreken, behalve misschien luid vloeken als de computer aangeeft dat je beboet bent.
Nu, ik zie mezelf niet als een reactionaire anti-technologica. Wel als een radicale voorstander van dialoog en menselijke
warmte. Terwijl je wat mistroostig de titel
van een boek intypt in de computer van De
Krook, zou je ook kunnen palaveren met
een bibliothecaris over hoe Roald Dahl je
jeugd gekleurd heeft.
Ondanks alle apocalyptische berichten over
hoe het gesteld is met de geletterdheid van
‘de jeugd’, zijn er nog steeds jongeren die
graag lezen. En nog steeds jongeren die
smachten naar woorden die ze nog niet hebben ontdekt. En, beste Krook, geen computer, schuifdeur of rollend boekentapijt kan dat
verlangen beantwoorden. Dat is net de kracht
van een gesprek, van het menselijke aanvoelen.
Als je stilstaat bij de overdonderende hoeveelheid prikkels, beelden, geluiden en geuren die
je op één dag binnenkrijgt, wordt het nut van
een stille (stedelijke) plek snel duidelijk. Stilte
vereist geen afstandelijkheid, maar stilte kan
warm en gezellig zijn. Een verlangen naar stilte
is misschien geen universeel menselijk kenmerk,
maar wel een verlangen dat steeds minder opgevangen kan worden.

onderwijs

In de jacht naar studieplekken
kwam ik vorig jaar terecht
op de jeugdafdeling (heel rebels, want dat mag niet - “Dit is
geen studeerplek.”). Als je er nog
niet bent geweest, permitteer ik me een
subjectieve beschrijving: een donkere ruimte
waar je een schrijnend gebrek aan Vitamine D
oploopt en de associatie met een stoffig vergaderlokaal moet onderdrukken.
Dat De Krook voor jong en oud is, is dus misschien enkel waar met een flinke korrel zout.
In kinderen hun plaats spreken, kan niet. Maar
ik kan me moeilijk voorstellen dat veel kinderen vrijwillig en met volle goesting een boek
zullen kiezen in een ruimte die minder gezellig aanvoelt dan de wachtkamer bij de tandarts.
Hoewel ook oudere generaties lustig candycrushen en porren op Facebook, beperkt het
extreem digitale karakter van De Krook die
inclusiviteit. Niet iedereen heeft een e-mail,
een bankkaart of zin om op een touchscreen
gefrustreerd zijn naam in te typen.
Dit is geen wraakbericht (hoewel mijn vergeetachtigheid De Krook dertig euro rijker
heeft gemaakt), maar een enthousiast manifest om van De Krook een plek van verbinding te maken, een oase van zachtheid in
een soms wat ruwe wereld. Aan technologische innovaties, extreem aanwezige snelheid en computerschermen geen gebrek.
Wel merk ik een gemis van uitgewisselde
woorden, materialiteit en plekken van ontlading in een wereld die naast ongelooflijk
schoon ook ongelooflijk druk is en op de
schouders van de mens drukt.
Er schuilt warmte in De Krook, in de
latte’s en open piano. Maar het is er nog
steeds te kil.
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BEST OF… the worst:
goedkope biertjes
5. SAER BRÄU 4,2% (CARREFOUR
— € 0,46 VOOR 33 CL)
Als enige lager in een hele groep pilsen is
Saer Bräu de vreemde eend in de bijt. Met
een schamele 4,2% staat hij wel helemaal
onderaan onze lijst qua alcoholpercentage,

4. PERLENBACHER 4,9%
(LIDL — € 0,64 VOOR 50 CL)
Dit is het dichtste dat u als Gentse student
bij het Oktoberfest zal komen. Nadat we op
het blikje lazen dat dit bier gebrouwen is
‘with finest ingredients’, waren we eigenlijk
al grotendeels overtuigd. Zo’n gespeelde arrogantie is toch enkel voor de allergrootsten
3. BUVAL 5,0% (ALDI — € 0,35
VOOR 33 CL)
Een bier dat de controverse niet schuwt. Na
twee rechtszaken met brouwerijen AB InBev
en Duvel Moortgat omtrent een te grote gelijkenis met respectievelijk de verpakking van
Jupiler en de naam van Duvel, kwam Buval

2. ARGUS PILS 4,9% (LIDL —
€ 0,34 VOOR 33 CL)
Wanneer je deze pils uitgiet, vallen meteen twee zaken op: een frisse gele kleur en
een royale schuimkraag. Argus is met zijn
opvallend zoete moutgeur en lichtbittere
nasmaak een waardige uitdager voor Cara
als low budget festivalpint die bij benadering

1. BROUWERS PILSENER 5% (ALBERT HEIJN — € 0,57 VOOR 33 CL)
Een bier dat uit onze test als bitterste naar
voren kwam. Fans van Duvel Tripel Hop
kunnen met deze pils genieten van een
enigszins vergelijkbaar hoppig aroma voor
een tiende van de prijs. Het bier werd niet
door alle beoordelaars even positief onthaald.
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DOOR DAVID MICHIELS, MICK MENU & MINGTJE WANG
FOTOS: MINGTJE WANG & NELE DE PAEPE

een eigenschap eigen aan het lager zijn. Desondanks zouden we
dit bier niet direct verbannen naar stoffige bingoavonden van
grootmoeder, neen heus niet. De Saer Bräu verdient volgens
ons zeker een plaats op een zonnige picknick of barbecue als
een verfrissend en lichtzoet biertje. Ook de volle, ietwat donkerdere kleur van het bier spreekt aan en doet hierdoor minder

dan de andere pilsen denken aan een pisgele vrijdagochtend in
de Overpoort. Bij de professionele dégustateurs van Schamper
scoorde dit bier over het algemeen als vrij drinkbaar en zeker
een goede deal wat de verhouding prijs-kwaliteit betreft.

weggelegd? Slecht kon het in ieder geval al niet meer zijn. Het
goudblonde biertje met normaal ogende schuimkraag is volgens de overlevering een nevenproduct van een laat negentiende-eeuwse parelbakkerij en kende pas commercieel succes toen
de Duitse soldaten in de loopgraven aan wat verpozing toe
waren tijdens het Kerstbestand van 1915. Het bier smaakt alsof
het gegist is op vaten gemaakt van uitgeholde en gesmolten
obussen en door de subtiele hooitoetsen waant u zich meteen

in Flanders Fields. Dat hoeft niet eens zo’n slecht nieuws te
zijn! Een onverlaat schreeuwde ‘more like Perlenbagger’, maar
werd meteen de mond gesnoerd; heeft hij werkelijk geen besef
van de historische waarde van dit ultieme tijdsdocument? Voor
zo’n onzin heeft een biercriticus toch geen tijd? Kortom, een
van de weinige keren dat we blij mochten zijn dat iets Duits
ons land binnenkwam..

steevast als grote overwinnaar uit de bus. Dit Belgisch pilsbier
is het stokpaardje van Aldi en smaakt fris in de mond met een
lichtjes bittere nasmaak. Op vlak van aroma, uiterlijk en smaak
scoort dit bier matig en komt dankzij zijn zachte, volle moutsmaak redelijk neutraal over. Deze pils kan dus zeker dienen als
een goedkope afsluiter van de avond.

dezelfde prijs heeft, maar met zijn 4,4% alcoholpercentage aan
de fletse kant is. Argus is een pils van categorie 1, wat wil zeggen dat er meer opgeloste ingrediënten in terug te vinden zijn
dan in andere goedkope pilsbieren (zoals Cara) die meestal van
categorie 2 zijn. Dit is een simpele dorstlesser en wat je ziet is
wat je krijgt: hieraan zijn geen kleurstoffen of andere additieven toegevoegd. Gewoon goed Belgisch gerstenat.

Begrippen als ‘natte hond’, ‘beschimmelde pesto’ en ‘ruikt naar
onze eindredacteur’ (Dit is een leugen, red.) rolden vlot van de
tongen. Het doet vermoeden dat dit een specialleke is en niet
eensgezind bemind. Toch is dit bier een aanrader voor wie
het kan appreciëren door de stijlvolle vormgeving, de romige
schuimkraag en de uitgesproken smaak. In 2017, een jaar na
zijn marktintroductie, won Brouwers al de zilveren medaille
in de categorie pils tijdens de Dutch Beer Challenge. Er waren
wellicht twee deelnemers.

onderwijs
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Harde knip sluit academiejaar
DOOR ANTOON VAN RYCKEGHEM

Het Vlaams regeerakkoord is losgelaten: “Ons doel is excellent onderwijs, We gaan de flexibilisering in
het hoger onderwijs terugdringen en we willen een harde knip.”. Schamper, een uiterst democratisch
blad, laat de ongehoorde aan het woord: de Gentse Studentenraad. Zij hopen het debat met alle betrokken
partners weer open te trekken, om zo tot een nieuw, constructief akkoord te komen.
De Gentse Studentenraad is met een
nieuwe campagne gestart: “Harde
knip sluit academiejaar”. Wat is dat?
“De harde knip is een maatregel waardoor je niet aan je master zou mogen
beginnen vooraleer je alle vakken uit je
bachelor behaald hebt.”
Waarom is dat een slecht idee?
“Omdat op die manier de studieduur zal
verlengd worden. Vanaf je een of twee
vakken niet gehaald hebt, moet je een
jaar bijstuderen met maar twee vakken.
Dat is een leeg jaar, terwijl het mogelijk
is om deze vakken te combineren en extra bij het modeltraject op te nemen. Het
huidige voorstel is een harde knip, maar
met uitzonderingen. De Vlaamse regering wil ervoor zorgen dat de student
minder lang studeert. Die regel zal daar
niet tot bijdragen, integendeel.”
“Vroeger was het systeem relatief inflexibel. Als je gebuisd was voor een vak, kon
je dat niet meenemen, maar moest je je
volledig jaar opnieuw doen met enkel
de vakken waarvoor je gebuisd was. Dat
werd dan aangepast, zodat je naar je volgende jaar kon gaan en ondertussen ook
vakken uit je eerste jaar mee kon nemen.
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Dat is wat er verstaan wordt onder ‘flexibilisering’.”
Jullie willen die flexibilisering juist
behouden, waarom?
“Waarom vinden wij flexibilisering niet
erg? Het geeft studenten vrijheid. Die
vrijheid is ook nodig. Er wordt vaak gezegd: studenten doen meer dan studeren.
Zowel de maatschappij als de arbeidsmarkt verwachten van de student dat
ze meer kunnen dan enkel hetgeen ze in
hun studie aangeleerd kregen: ervaring,
vrijwilligerswerk, jeugdbeweging, enzovoort. Maar als je geen flexibilisering in
bepaalde mate toelaat, dan kan je die zaken niet meer toelaten. Als je het ene afschaft maar tegelijk nog meer verwacht,
dan zit er iets scheef.”
“Het zijn maatregelen die lijken op een
achterhaalde redenering gebaseerd te
zijn. Vanuit een idee dat niet aangepast
is aan onze generatie studenten en de
huidige maatschappij. Ze hebben dit ook
zonder enig onderzoek of cijfermateriaal
neergepend. Er zijn investeringen nodig,
en die krijgen we niet.”

Wie heeft er allemaal inspraak gehad?
“Instellingen hebben een beetje inspraak
gehad. Onze rector en de rector van de
KU Leuven bijvoorbeeld, hebben mee
aan de onderhandelingstafel gezeten.
Maar enkel de rectoren om advies vragen is onvoldoende. Een universiteit is
meer dan alleen haar rector. Studenten
bijvoorbeeld, hebben betrekkelijk weinig
te zeggen gehad in de zaak.”
Wat is jullie doel precies met deze
campagne?
“We willen duidelijk maken dat de publieke opinie tegen is. Niet alleen de
Gentse Studentenraad is tegen dit akkoord, ook een enorm groot deel van de
studentenpopulatie.”
“We willen dus met onze campagne tonen waarom de regel niet zou werken,
namelijk omdat het gewoon anders in
elkaar zit dan ze denken. We zien het
zelfs zitten om mee aan tafel te schuiven
om samen aan de inperking van studieduurverlenging te werken. Maar wel op
een manier die vertrekt vanuit de juiste
informatie en constructiever is naar de
student toe.”
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door Jasper De Wit

De UGent en haar besluitvorming, voor sommigen al wat meer bekend terrein dan voor anderen. Gelukkig
werken de studentenvertegenwoordigers hard om onze belangen te verdedigen. Wat leeft er in het land
van de studentenvertegenwoordigers? Een kort overzicht:

EEN HERVORMD ONDERWIJSKWALITEITSZORGSYSTEEM
Onze universiteit werkt aan een
hervorming van het onderwijskwaliteitszorgsysteem. Wat moet je jezelf
voorstellen bij zo’n monsterlijke
samenstelling van een woord? De
UGent heeft verscheidene initiatieven
om de onderwijskwaliteit te monitoren.
Die gaan van ombudsdiensten over
bevragingen tot de befaamde studietijdmeting. Op deze manier wil de
UGent de opleidingen verbeteren
en een zeker niveau van onderwijs
blijven garanderen.
Hoe ziet de UGent deze hervorming?
Het nieuwe beleid wil steunen op
vertrouwen. Het zullen namelijk de
verschillende opleidingen zelf zijn die
moeten gaan waken over hun eigen
kwaliteit. De bedoeling is dat ze hun
bevindingen en opmerkingen communiceren naar het onderwijskwaliteitsbureau, dat een finaal oordeel velt. De
aangehaalde werkpunten worden dan
onder begeleiding van het onderwijskwaliteitsbureau besproken en verholpen.

onderwijs
onderwijs

Opleidingen zouden onder andere via
een reflectie van de studenten geanalyseerd kunnen worden. Organisatorisch
gezien zou dit uitgaan van de studentenvertegenwoordigers van de opleiding of
faculteit. Die zouden via focusgroepen
met studenten ingaan op de verschillende aspecten van hun opleiding.

twee andere is men nog op zoek naar
kandidaten. De Onderwijsraad is een
adviserend orgaan binnen de UGent dat
zich bezig houdt met onderwijsbeleid,
-praktijk, -kwaliteit, etc. Als duiding van
haar activiteit: de onderwijsraad bracht
met de discussie over het aanpassen van
de academiekalender hierover advies uit
aan de Raad van Bestuur.

BENOEMINGEN
Tijdens zijn algemene vergadering
van dinsdag 1 oktober heeft de Gentse
Studentenraad een beleidsverantwoordelijke ‘Duurzaamheid’ en een vertegenwoordiger voor de onderwijsraad
gekozen. Margot Gijsbrechts is
verkozen als nieuwe beleidsvernatwoordelijke ‘Duurzaamheid’. Zij zal zich dit
jaar inzetten om met de UGent nieuwe
ideeën uit te werken om tot een groenere
en meer milieuvriendelijke universiteit
te komen. Daarnaast is Jeffrey De
Rycke verkozen als studentenvertegenwoordiger voor de Onderwijsraad.
Hij zal deze taak niet alleen uitvoeren,
er zijn namelijk al drie posten ingevuld
op de vorige vergadering en voor

GENTSE STUDENTENRAAD
ZET HET NIEUW
ACADEMIEJAAR IN
Een nieuw academiejaar betekent een
nieuwe samenstelling van de Gentse
Studentenraad. Op 8 oktober wordt de
fakkel symbolisch overgedragen met
de overdrachtsreceptie in de Aula. Hier
wordt de nieuwe ploeg voorgesteld en
het academiejaar ingezet met een hapje
en een drankje. Ben je benieuwd om
hen te ontmoeten, te ontdekken waar ze
mee bezig zijn of vraag je je gewoon af
wat een studentenvertegenwoordiger is,
dan heet de Gentse Studentenraad je van
harte welkom vanaf 19u30.
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DOOR DRIES BLONTROCK & JAN EMIEL CORDEELS
ILLUSTRATIE DAAN VAN CAUWENBERGE

Ah Good Old England, land van wanhoop en
vergane glorie. De Britten die er wonen rijden
links, eten bonen als ontbijt, houden van een goede
voetbalmatch en ze staan op het punt de grootste
politieke kamikaze-actie aller tijden uit te voeren.
Dat, en ze houden middels een elitair schoolsysteem
een klassenmaatschappij in stand. Om een groot
Gallisch filosoof te citeren: “Rare jongens, die
Britten.”

“

Had er iemand nepotisme
besteld?

IT’S A SMALL CLUB
Quizvraag: Wat hebben David Cameron, Boris Johnson en Jacob ReesMogg gemeen, naast het feit dat het drie
conservatieve Britse politici zijn? Als we
scheldwoordcensuur van de gemiddelde
Amerikaanse talkshow toepassen, blijft
er nog één iets over. Ze studeerden alle
drie af aan het prestigieuze Eton College.
Eton is een van de meest befaamde Britse
privéscholen, waar je meer dan 40.000
pond neertelt om binnen te raken. In
post-Brexittermen is dat dus een goeie
5 euro. Enkel 13- tot 18-jarigen worden
aanvaard, maar er is een bijkomend criterium: je moet een jongen zijn.
De Britten zijn altijd al wat tegendraads
geweest en hebben dan ook de keuze
gemaakt om hun privéscholen public
schools te noemen. De term ontstond in
de 18e eeuw om zeven specifieke scholen
aan te duiden, waaronder Eton. Deze accepteerden leerlingen pas als ze het hoge
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inschrijvingsgeld en dito verblijfskosten
konden betalen. De leerlingen waren van
overal afkomstig en dus waren de scholen niet lokaal, maar publiek. ‘Overal’
valt vrij letterlijk te nemen, de Britten
hadden immers nood aan officieren en
ambtenaren om hun immense wereldrijk te besturen en stuurden dus hele
horden onderdanen naar de verste uithoeken van de wereld. Deze ‘gentlemen’
stuurden hun zonen dan naar de public
schools, waar ze getraind werden om op
hun beurt het rijk, al dan niet gewapenderhand, te dienen. Het is niet bij die zeven originele scholen gebleven. Vandaag
de dag zijn er ongeveer 250 van die soort
privéscholen, allen lid van de HMC oftewel de Headmasters’ and Headmistresses’
Conference, een soort van samenwerkingsverband tussen de scholen.

WATERLOO WAS WON IN
ETON
Dat zoveel conservatieve kopstukken
ex-leerlingen van Eton zijn, hoeft niet
te verbazen. De school heeft doorheen
de eeuwen de reputatie gekregen een
wachtkamer te zijn voor de macht in
het Verenigd Koninkrijk. Niet minder
dan twintig Britse (ex-)premiers studeerden er ooit (Op het moment van
publicatie was Boris Johnson nog aan de
macht, red.) en ook een groot deel van
de mannelijke kant van de koninklijke
familie genoot er zijn opleiding. Hoewel
de school nu minder elitair is dan vroeger en ook leerlingen uit minder gegoede klassen aanvaardt, en zelfs financiële
steun biedt, valt ze bezwaarlijk erg toegankelijk te noemen. Een opvallende statistiek is immers dat één op vijf van de
huidige studenten de zoon is van een Old
Etonian, een oud-leerling. Dit fenomeen
is niet uniek aan Eton, andere public

schamper.be

correspondent

KLASSEN IN DE KLAS

schools leggen gelijkaardige statistieken
voor. Wie deel uitmaakt van dit zogenaamde old boys network komt vaker in
de hoogste echelons van de maatschappij
terecht. Had er iemand nepotisme besteld?
HIGHWAY TO DOWNING
STREET
Eton, en bij uitbreiding de meeste public
schools, rollen een rode loper uit richting
macht en rijkdom. Hun leerlingenbestand bestaat voornamelijk uit kinderen
uit de gegoede klassen en in de wandelgangen hangt de geur van nepotisme. Dit
alles in het achterhoofd gehouden is het
niet geheel onlogisch dat sommigen Eton
ervan verdenken de klassenmaatschappij
in het Verenigd Koninkrijk - die een
stuk duidelijker aanwezig is dan in België - in de hand te werken. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat de linkerzijde van het politieke spectrum in het
Verenigd Koninkrijk niet erg opgezet is

onderwijs

“

Niet elke old boy is een bad
boy.
met de elitaire status van deze (jongens)
scholen. Zo opperde Labour (de Britse
socialistische partij, red.) onlangs dat ze
de privéscholen liever afgeschaft ziet.
Maar ongeacht het aantal butlers dat je
in dienst hebt, de soep wordt natuurlijk
nooit zo heet gegeten als ze opgediend
wordt.

prestigieuze scholen. Denk maar aan
Eddy Redmayne, Tom Hiddleston
en Benedict Cumberbatch (Badgerdick Cabbagepatch/Wimbledon Tennismatch, red.) Hoewel Hiddlestons
bekendste rol wellicht die van een
kwaadaardige boreale god is, die een gevaarlijke genocidale gek met een ietwat
onnatuurlijke huidskleur op de aarde
loslaat en dat zelf niet overleeft. Het kan
natuurlijk ook gewoon toeval zijn, want
er zijn geen verdere gevallen bekend van
de Britse upper class die zich schuldig
maakt aan genocide.

BAD BOYS 4 LIFE
Het voorgaande kan misschien de indruk
geven dat alle public schools opleidingscentra zijn voor would-be Bond villains.
En dat is soms gewoon zo. Maar niet
elke old boy is een poenpakkende politicus, een bad boy als het ware. Over films
gesproken, veel van uw favoriete acteurs zijn waarschijnlijk alumni van deze
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Zinzoekend geworpen.

een canvas.
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DOOR CLÉIS PEREZ HERRERO
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DOOR DAVID MICHIELS

RATTEN ZIJN SPEELVOGELS
Wanneer onderzoekers enkele jaren
geleden een looprad in een bos plaatsten,
merkten ze dat het plekje al gauw begon
te lijken op een fitnesscentrum in januari.
Talloze muizen en ratten kwamen
vrijwillig langs om zich uit te leven in het
looprad. Voor een verklaring werd toen
verwezen naar hun intrinsieke motivatie
om actief te zijn. Een recent artikel in
Science daarentegen geeft aan dat de harige
knagers speelser zijn dan eerder gedacht.

Om tot dit besluit te komen, richtte
het onderzoeksteam een speelkamer
in van 30 m², waarin onderzoeker en
rat verstoppertje speelden. Wie van
beiden meer plezier had, is niet bekend.
Wel stelde men vast dat de ratten de
spelregels goed begrepen, dat ze typische
vreugdesprongetjes maakten bij het
welslagen van hun zoektocht en zelf het
spel gaande hielden door zich telkens
opnieuw te verstoppen.

POSTMODERN TIMES
Terwijl Greta Thunberg op de
VN-klimaattop in New York het beste
van zichzelf geeft om wereldleiders tot
actie aan te zetten, bereiden landbouwers
wereldwijd zich voor op het ergste.
Tegen 2050 zouden naar schatting tien
miljard mensen gevoed moeten worden.
Door de klimaatsverandering kan dit
een probleem worden, op sommige
plaatsen is het er zelfs al één. Men wil
deze uitdaging aangaan door in te zetten

op andere gewassen en nieuwe teeltechnieken. Op sommige plekken in Costa
Rica waar vroeger koffie geteeld werd,
staan nu sinaasappelbomen die beter
bestand zijn tegen de hitte. Plaatsen
die tegenwoordig langere periodes van
droogte kennen, switchen van maïs en
tarwe naar appels. Boeren die niet van
gewas veranderen, proberen hun oogst
te waarborgen door o.a. te investeren in
sterkere varianten en door aan innovatief
water- en bodembeheer te doen.

AMATEURSPIONNEN, OPGELET!
Berg uw citroensap, urine en andere
zure vloeitstoffen op en aanschouw het
nieuwste snufje uit gadgetland. Vanaf
heden is het mogelijk om onzichtbare
boodschappen te printen op grote
schaal. Onderzoekers uit China hebben
een methode ontwikkeld waarbij een
gewone inkjetprinter met zuiver water
print op speciaal behandeld papier. Op
deze manier ontstaat een boodschap
die enkel leesbaar is onder UV-licht en
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opnieuw verdwijnt bij blootstelling aan
een warmtebron. Het mangaanhoudend
papier heeft een zeer lage toxiciteit en
kan tot dertig keer opnieuw gebruikt
worden. Om uw malafide communicatie
optimaal te verbergen, is het raadzaam
om het papier voor de rest niet blanco
te laten maar er een brave (zichtbare)
boodschap op neer te pennen. Zo bedot
je de nietsvermoedende lezer bij een
eventuele onderschepping.

schamper.be
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Avatar Genocide #3

IN FEITE NOGAL F*CKED-UP VOOR EEN KINDERSERIE

Niet elke wetenschapper houdt zich bezig met proefbuizen, deeltjesversnellers of lasers.
Dr. Schamperstein kiest voor een theoretische aanpak en baant zich een weg door formules,
berekeningen en kennis om zijn licht te schijnen over een prangende maar absurde vraag.
Sterre. Blandijn. Aula. Ledeganck. Niet
zo heel lang geleden leefden de studenten
zonder grote levensvragen samen. Maar
alles veranderde toen we ons begonnen
af te vragen hoe de bewoners van het
Avatar-universum nu eigenlijk aan hun
stuurvaardigheden komen. Niet altijd
even stiekem hebben we als kind wel
eens geprobeerd om te kijken of we
toevallig niet dat straaltje water konden
doen bewegen of de school in brand konden steken. Maar wat zou nu net bepalen
wie welk element kan sturen? Zoals wel
vaker het geval is, bevat dit artikel veel
zever, een paar wetenschappelijke feitjes
en een verwijzing naar een potentiële genocide.
BEND OVER
In de serie zelf wordt meestal
door erg betrouwbare bronnen,
zoals Leeuwenschildpad-eilanden
(vage aflevering), beweerd dat
sturen een spirituele handeling is.
Zoals meestal het geval is wanneer
iemand geesten als verklaring geeft
voor een fenomeen, hebben we gegronde redenen om te vermoeden
dat er hier iets anders aan de hand
is.
Er zijn twee argumenten die ons
doen vermoeden dat stuurvaardigheden
afhankelijk zijn van genetische factoren.
Sturen wordt namelijk doorgegeven van
generatie op generatie, zoals andere kenmerken. Dit blijkt uit het simpele feit dat
de stuurders niet spontaan uitstierven na
een eerste generatie. Meer bewijs voor
deze hypothese komt uit het voorkomen
van gemengde families. In de spin-off sewetenschap

rie over Avatar Korra maken we kennis
met Bolin en Mako, twee broers die elk
een ander element sturen, en met de kinderen van Aang en Katara. Gemengde ouders leiden dus tot verschillende
stuurders.

“

Zoals altijd bevat dit
artikel veel zever, een paar
wetenschappelijke feitjes
en een verwijzing naar
een potentiële genocide.

Hoe werkt dat dan, die genetica? Iedere eigenschap van ons lichaam wordt
vertegenwoordigd door twee allelen,
een van elke ouder. Die allelen kunnen
‘dominant’ of ‘recessief’ zijn. Als iemand
één dominant allel heeft, zal de dominante eigenschap tot uiting komen,
wanneer iemand twee recessieve allelen
heeft, komt de recessieve allel tot uiting.

Aangezien Katara en Toph beiden geboren zijn uit stuurloze ouders kunnen we
concluderen dat sturen recessief is.
JIM CROW ON CRACK
Alhoewel hiermee het laatste woord gezegd lijkt, zitten we toch nog met een
paar belangrijke vragen. Genetische eigenschappen verspreiden en mixen namelijk door fenomenen als immigratie
en genetische veranderingen. In de wereld van Avatar zijn er echter vier verschillende rijken, waarin telkens maar
één element gestuurd wordt. Plots lijkt
deze kleurrijke wereldkaart dus eerder
op een ideaaltype voor segregationisten. Wanneer de stuurders
zich op een normale wijze zouden
voortplanten, zoals ze dat op aarde
zouden doen, zouden we verwachten dat in ieder rijk stuurders van
alle types zouden voorkomen.
Er is maar één logische verklaring voor deze schijnbaar perfecte grenzen. Er moet een genocide
zijn uitgevoerd op alle stuurders
die behoorden tot de verkeerde natie. Water en vuur zijn niet alleen
spreekwoordelijk onverenigbaar.
Mensen van een andere aard vallen
niet te luchten. Defecten werden
opgejaagd, families uit elkaar getrokken,
enkel en alleen om de puurheid van het
sturen te garanderen. Op zich een heftige
claim, maar we willen jullie er graag aan
herinneren dat de serie al eerder twee
volkeren genadeloos heeft afgeslacht.
Deze theorie is dus niet zo enorm vergezocht.
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Op zoek naar een
tweede thuis
Oftewel ons klimaatbeleid: plan(et) B

Door: Daan Van Cauwenberge, Thomas De Paepe en Emma Moerman
illustratie: Daan Van Cauwenberge

Vijftig jaar na de maanlanding is onze ruimtemissie
niet minder ambitieus geworden. Wanneer vroeger
het doel was om zo snel mogelijk op een steen te
staan om de Russen boos te maken, zijn we nu op
zoek naar planeten waar leven op kan bloeien. Een
kleine samenvatting van onze zoektocht naar een
nieuwe thuis.

“Exoplaneten kunnen toch
ook exomanen hebben waar
ik mijn exoboerderijtje met
exoschapen kan starten?”
Of je nu de hoop bent verloren door de problemen met
het klimaat, op ontdekking wil gaan in het onbekende of
de grondstoffen van andere planeten op illegale wijze wil
ontginnen om jezelf te verrijken, iedereen lijkt wel een reden te
hebben om geïnteresseerd te zijn in leven op andere planeten.
Astronomen houden zich al eeuwenlang bezig met de vraag of
er ander leven is in het heelal en of wij misschien ooit andere
planeten zullen kunnen bewonen. En het zal je misschien
verbazen, maar ze beginnen langzamerhand antwoorden te
krijgen op die vragen.
YOU CAN RUN, BUT YOU CAN’T HIDE
Om een nieuwe thuis te vinden, kan je eerst in je eigen
straat gaan kijken of er een leuk geveltje is. Tot 1992 was de
enige plaats waar men harde bewijzen had van planeten ons
eigen zonnestelsel. Dat zijn zeven planeten en een handvol
interessante manen. Het echte onderzoek begon echter pas toen
we exoplaneten ontdekten: planeten buiten ons zonnestelsel.
Ondanks het feit dat die gigantisch ver liggen en dus moeilijk te
vinden zijn, heeft de wetenschap enkele methodes ontwikkeld
om dit toch klaar te spelen.
Wanneer een planeet voor een ster roteert kunnen we dit van
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op de aarde zien als een heel kleine flikkering in het licht van
die ster. Zo kan je ontdekken of een bepaalde ster planeten
heeft. Die methode heet transitiefotometrie. Een tweede
methode maakt gebruik van verschillen in de radiële snelheid,
de snelheid waarmee een ster van of naar de aarde toe beweegt.
Een exoplaneet zal met zijn zwaartekracht zijn ster wat doen
afwijken van haar verwachte baan en snelheid. Een derde
methode maakt gebruik van Dopplerspectroscopie. Daarbij kan
men planeten onderscheiden aan de hand van variaties in het
lichtspectrum van een ster.
Deze technieken, en nog enkele anderen, hebben voor een
explosie aan ontdekkingen van nieuwe potentieel bewoonbare
planeten gezorgd. Anno 2019 hebben we al notie van 4109
exoplaneten waaruit we nu kunnen beginnen kiezen. Voor
een oplettende lezer die nu denkt: ‘Exoplaneten kunnen toch
ook exomanen hebben waar ik mijn exoboerderijtje met
exoschapen kan starten?’ Ja, exomanen zijn mogelijk, maar ze
zijn nóg kleiner en tot op heden zijn er nog geen telescopen die
deze minuscule ruimtestenen kunnen waarnemen.

DAS LEBEN DER ANDEREN
Er bestaan dus methodes om op zoek te gaan naar nieuwe
planeten en we hebben er een hoop. Dat is een goede start,
al willen we natuurlijk niet zomaar exoplaneten ontdekken,
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maar planeten waarop wij, (of misschien zelfs nog onbekende
aliens) kunnen leven. Om dit te onderzoeken bestaan er twee
verschillende benaderingen. In de eerste benadering gaan wij
op zoek naar planeten die lijken op de aarde. We hopen dat,
gezien de omstandigheden op aarde tot leven geleid hebben,
die omstandigheden ons daar ook zullen kunnen onderhouden.
Het kenmerk dat de aarde verschillend maakt van andere
planeten is de aanwezigheid van water. De meeste
wetenschappers gaan er dan ook van uit dat water de
doorslaggevende factor is voor soorten om te kunnen overleven.
Niet iedere planeet kan echter zomaar water hebben. Planeten
moeten op precies de juiste manier rond hun ster draaien om
exact de juiste temperatuur te hebben zodat dat water niet
verdampt of bevriest. De zone waarin de afstand van planeet
tot ster aan deze eis voldoet wordt ook wel de bewoonbare
zone genoemd. Verder is ook de atmosfeer erg belangrijk. Zo is
een handige eigenschap van onze atmosfeer dat die gevaarlijke
straling buiten- en zonnestralen binnenhoudt. Dat laatste staat
bekend als het broeikaseffect. Ook helpt het als er een grote
hoeveelheid zuurstof aanwezig is in de atmosfeer.
Sommige wetenschappers vinden de vorige aanpak echter te
conformistisch. Bovendien, laten we eerlijk zijn, is hij vrij saai
en afgezaagd. Zijn er echt geen nieuwe manieren om te bepalen
of een planeet goed genoeg is voor ons?
Bovendien stellen sommigen dat niet al het leven in het
universum dezelfde vorm moet aannemen als het leven zoals
wij het kennen op onze planeet. Zo zijn er nu mensen als MITprofessor Sara Seager, die op zoek gaan naar alle mogelijke
moleculaire combinaties die een biologisch organisme kunnen
ondersteunen. Maar het vinden van zo’n combinaties is lang
en moeilijk werk, dat vaak “Meer lijkt op het willekeurg
samenplaatsen van letters dan op een gecoördineerd
onderzoek”, aldus professor Seager.
TRAPPISTEN EN CENTAURS
Het feit dat er nog geen duidelijk afgebakende criteria zijn
om de bewoonbaarheid van een planeet te bepalen, heeft de
wetenschap er niet van weerhouden alvast op zoek te gaan
naar enkele mogelijke kandidaten. De volgende lijst planeten
kun je gebruiken als een immobiliënlijstje voor buitenaardse
verhuizingen.

Keppler-452b
Deze planeet staat ook wel bekend als ‘Aarde 2.0’ of ons lang
verloren neefje. Van alle bekende exoplaneten is deze planeet
dan ook één van de grootste kanshebbers om leefbaar te zijn.
En op veel vlakken is 452b inderdaad een kopie van onze
favoriete blauwe bol. Er is een rotsachtige bodem, z’n ster lijkt
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sterk op onze zon, de planeet bevindt zich ongeveer even ver
van zijn ster en zelfs de rotatie lijkt zeer sterk op die van ons.
Het enige verschil is dat de planeet veel zwaarder is dan de onze,
de zwaartekracht er twee keer zo sterk is en er overal vulkanen
zijn. Dat alles zorgt ervoor dat we 452b de Verenigde Staten
onder de exoplaneten kunnen noemen: over het algemeen
lijkt het sterk op wat wij gewoon zijn, maar het is allemaal een
beetje bombastischer.
Er zijn echter ook tegenargumenten. Allereerst is er het
probleem dat het bestaan van 452b technisch gezien
nog niet bewezen is. We kunnen de planeet dus
enkel als een goede mogelijke kandidaat zien.
Een tweede probleem is dat Keppler-452
een hele oude ster is. En hoe ouder
een ster is, hoe meer hitte en
straling die afgeeft. Het is dus
mogelijk dat dit desastreuze
gevolgen heeft voor de
overlevingskansen op deze
planeet. Maar sommige
wetenschappers beweren
dat 452b’s grootte de
planeet misschien afkoelt
en de vulkanische lucht
de atmosfeer behoedt
tegen de straling. Willen
we liever een oude
aftakelend VS of een nieuw
bruisend China met een
zacht socialistisch kantje?
Dat dachten we al.

TRAPPIST-1d
Voor je het vraagt: Ja, inderdaad
zoals het bier. En dat is geen toeval.
TRAPPIST staat namelijk voor ‘Transiting
Planets and Planetesimals Small Telescope’ en deze
naam werd uitgevonden door Belgische wetenschappers die een excuus zochten om hun telescoop naar bier te
vernoemen. Door die vreemde samenloop van omstandigheden zijn er nu dus een hoop sterren en planeten die naar Belgisch bier vernoemd zijn.
Er bestaat waarschijnlijk geen beter planetair equivalent van
België dan deze planeet. Trappist-1d is een erg kleine planeet,
ongeveer dertig procent van de aarde.
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Ten eerste is Proxima Centauri een ster die veel last heeft van
zonnewinden, stromen van geladen deeltjes die ontsnappen aan
de oppervlakte van een ster. Daardoor is de kans groot dat PCb
zeer radioactief is en dat de atmosfeer er at best zeer onstabiel is.
Als er dus al leven is, bevindt dit zich onder de grond.
Een tweede probleem is dat planeet waarschijnlijk synchroon
roteert oftewel steeds met dezelfde kant naar zijn ster gericht
staat. Daardoor is er één gloeiend hete kant en één ijskoude
kant, die alweer leven erg moeilijk maakt. Tussen twee zones
is er waarschijnlijk wel een ‘Twilight Zone’ waar leven mogelijk
is. Wij verheugen ons alvast op de mol-aliens die hier leven.

“Klein, dichtbij en een hoop verjaardagen.
Ideaal voor een Belg dus.”
Signs

De planeet is ook maar veertig lichtjaren van ons verwijderd,
wat in planetentaal wil zeggen dat hij erg dichtbij is. Een jaar
duurt er maar vijf dagen en de planeet roteert heel dicht rond zijn
ster. Als we de afstand tussen de aarde en de zon als één meter
zouden voorstellen, is de afstand tussen 1d en de Trappist twee
centimeter. Klein, dichtbij en een hoop verjaardagen. Ideaal
voor een Belg dus. Het kan een gezellig onderonsje worden,
aangezien onze excessieve lintbebouwing plaatsverspilling is.
Er is dan ook enkel plaats voor énkel de Belg.
Trappist-1d is tot op heden ook een van de grootste
kanshebbers op leven. Op de Earth Index, een lijst met planeten
die het meeste op de aarde lijken, haalt hij zelfs de hoogste score
met een overeenkomst van 91%. Het grote tegenargument is
echter dat er te veel broeikasgassen op de planeet aanwezig
zouden zijn, waardoor het er veel te warm is. Toch zouden we
de Belgische regering graag willen aansporen de Trappist te
veroveren.

Proxima Centauri b
Oftewel onze antisociale buur, die nog nooit iets van zich heeft
laten horen. Proxima Centauri b (PCb) is de exoplaneet het
dichtste bij ons zonnestelsel en is minder dan vijf lichtjaren van
ons verwijderd. PCb bevindt zich in de bewoonbare zone van zijn
ster en zou dus wel eens water kunnen hebben en bewoonbaar
kunnen zijn. Toch zijn er twee grote tegenargumenten.
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Ondanks al deze potentiële kandidaten hebben we dus wel nog
steeds geen buitenaardse vriendjes gevonden. Dat op zich is al
vrij gek, want de meeste wetenschappers gaan ervan uit dat
er miljoenen en miljoenen andere leefbare planeten moeten
bestaan. Frank Drake, Amerikaanse astronoom en astrofysicus, bedacht in 1961 een wiskundige formule waarmee hij
de waarschijnlijkheid kon berekenen hoeveel andere leefbare
planeten er moeten bestaan. Deze vergelijking, die bekendstaat
als de Drake-vergelijking, bevat een hele hoop variabelen en
dus verschilt het antwoord op de vergelijking ook van dataset
tot dataset. Zo zouden er volgens de resultaten van de Hubble
Space Telescope meer dan zes miljard andere bewoonbare planeten moeten zijn, terwijl de resultaten van de Keppler-missie
dan weer beweren dat één op de zes sterren een aarde-achtige
planeet moeten hebben.
De positieve resultaten van de vergelijking zijn echter misleidend, aangezien we ondanks de grote hoeveelheid levende
wezens nog nooit een alien ontmoet hebben. De discrepantie
tussen deze positieve inschatting en de reële hoeveelheid ontdekte aliens staat bekend als de ‘Fermi-paradox’. Veel wetenschappers hebben al een antwoord proberen formuleren op de
paradox. Sommigen stellen dat soorten nooit lang genoeg leven
om elkaar te bereiken, anderen stellen dan weer dat we veel te
optimistisch zijn over de hoeveelheid soorten die ‘intelligent’
genoemd kunnen worden of de hoeveelheid planeten die bewoonbaar zijn.
Maar één ding is zeker: het zal nog even duren voor wij allemaal
trotse Trappisten kunnen worden.

schamper.be

Eigen onderzoek eerst
Felicitas Becker: Historica in Afrika

FOTO & TEKST: DRIES VAN DEN EYNDEN

You have to know the past to understand the present en UGent-onderzoekster Prof. Dr. Felicitas Becker weet
exact hoe ze dat moet doen. Als geschiedkundig expert van modern Oost-Afrika vanaf 1850 (Tanzania,
Uganda, Kenia, etc.) zoekt ze verbanden en antwoorden op verschillende historische vraagstukken die
zich voordoen in de regio.

Waarnaar doet u onderzoek?
“Het begon bij m’n interesse in de islam
en specifieker in de moslimgemeenschappen in het binnenland. Aan de
kust heerst de religie al meer dan duizend jaar, maar landinwaartse delen van
Oost-Afrika vonden de islam pas halverwege de 20e eeuw. Waarom gebeurde
dat, net op het moment dat het koloniale
christendom zo dominant was? Lang was
er de perceptie dat de godsdienst uit de
steden ‘uitlekte’ naar het platteland, want

zij hebben de neiging om de ‘superieure’
stadscultuur te imiteren. Daartegenover
stel ik dan dat het geen naïeve ambitie
van dorpsbewoners was, maar dat ze op
de een of andere manier de islam hadden
opgepikt omdat het hun een communautair discours bood, wat zeer handig was
in plattelandsgemeenschappen. Iets dat
hen individueel verantwoordelijk hield
en bovenal egalitair was. Dit is dus eerder een bekering naar een wereldreligie als product van lokaal initiatief, met
specifieke betekenissen voor
de bevolking, dan diffusie uit
een modernere samenleving.
De islam vormde namelijk een
‘zuivere identiteit’. In het begin
van de 20e eeuw was dit zeer
belangrijk, want deze regio
kwam uit duistere decennia;
might is right, er was veel geweld, slavernij, enzovoort.”
U deed ook onderzoek naar
beleidsvorming voor armoedebestrijding daar. Wat
heeft u daaruit geleerd?
“De probeersels om armoede te
verminderen, specifiek in Tanzania, boeiden me enorm. Daar
probeerde ik te begrijpen waarom ze blijven falen, maar er
toch altijd gelijkaardige stappen
ondernomen worden. Mijn
antwoorden focussen op hoe
de mensen die zulke armoedebestrijdende projecten ondernemen, net als hun administraties, gezien moeten worden om
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effectief iets te doen. Daarom ondernemen ze acties die er veelbelovend uitzien,
maar met weinig kans op succes.”
“Er is een mop in Beieren (Regio in het
zuidoosten van Duitsland, red.), waar
ik vandaan kom, over een dronken
man die zijn huissleutels zoekt onder de
straatlamp. Een politieagent ziet hem en
vraagt: ‘Zoek je naar je sleutels? Heb je
ze hier verloren?’ en de man zegt: ‘Nee,
ik heb ze daar verloren, maar het is daar
donker.’ Dit mechanisme, doen wat haalbaar is in plaats van het noodzakelijke,
blijft zich daar herhalen, maar het is iets
wat ik hier ook al heb herkend. Het is bijna universeel.”
U maakt momenteel deel uit van een
groep van vijf onderzoekers, waaraan een ‘European Research Council
Grant’ werd verleend. Wat zijn jullie
toekomstplannen?
“De conclusies van het probleem van
ongelijkheid en de geschiedenis van islam wekten mijn interesse in de nasleep
van de slavernij. Oost-Afrika was waarschijnlijk een van de laatste delen van
de wereld die leed onder grootschalige
onderdrukking, maar duizenden leefden
van de kust weg en we weten amper iets
af van wat er achteraf met hen gebeurde.
Vanaf 1920 zijn de bronnen er muisstil
over. Het is een gezamenlijk werk en het
punt van zo’n onderzoekersgroep is het
comparatief inzicht dat we kunnen verkrijgen van over de ganse regio, wat niet
zou lukken mocht het project individueel
aangepakt moeten worden.”
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De Myers-Briggs Test: een ge
Doe de test! Kies wat bij jou hoort
E

Ik ben een babbelaar. of Ik luister liever.
N Ik ben een dromer. of Ik ben een realist.

i
S

T Ik ben bewust over mijn keuzes. of Ik laat mij leiden door mijn gevoelens. F
J Ik hou van orde. of Ik hou van flexibiliteit. P
i S

T J

Rustig en serieus. Verdient
succes door grondigheid en
betrouwbaarheid.

i S

F J

i S

E N T P

Snel, ingenieus en alert.
Vindingrijk bij het
oplossen van uitdagende
problemen.

i N F P

Rustig, vriendelijk en verantwoordelijk.
Toegewijd in het nakomen
van hun verplichtingen.

Idealistisch en loyaal. Flexibel tenzij een waarde wordt
bedreigd.

E S

Zoekt betekenis en verbinding in ideeën, relaties en
materiële bezittingen.

Theoretisch en abstract,
meer geïnteresseerd in
ideeën dan in sociale
interactie.

E S

i N T J
Hebben een originele
geest en een grote
drive om hun doelen
te bereiken.

T P

Tolerante en flexibele, stille waarnemers
tot er een probleem
verschijnt.
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T P

Estp: Flexibel en tolerant,
met een pragmatische aanpak
gericht op onmiddellijke
resultaten.

E S

F P

Extravert en vriendelijk.
Uitbundige liefhebbers
van het leven en het werken met anderen.

E N F P
Zien het leven vol mogelijkheden. Vertrouwen vaak op
hun improvisatievermogen
hun verbale vloeiendheid.

T J

Praktisch, realistisch,
zakelijk en beslissend,
nemen snel stappen tot
beslissingen.

i N T P

i N F J

i S

F P

Rustig, gevoelig en vriendelijk. Genieten van het
huidige moment. Hebben
graag ruimte.

E S

F J

Hartelijk, nauwgezet
en coöperatief. Wil
harmonie in hun omgeving.

E N F J
Warm, empathisch en
verantwoordelijk. Sterk
afgestemd op emoties en
behoeften van anderen.

E N T J
Kort en besluitvaardig,
neemt gemakkelijk
leiderschap op zich.
Stellen graag hun
doelen.
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elukskoekje van de psychologie
DOOR PIETER-JAN FREES, DRIES VAN DEN EYNDEN & KATRIEN VANDENBROECK
ILLUSTRATIES: PIETER-JAN FREES

“Hmm, difficult. VERY difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind, either. There’s
talent, oh yes. And a thirst to prove yourself. But where to put you?”

Nee, de sorteerhoed uit de Harry
Potter-boekenreeks was jammerlijk
genoeg niét het resultaat van psychologisch onderzoek door J.K. Rowling.
Enkele andere psychologen speelden een
kleine vijftig jaar eerder wel al met een
gelijkaardig idee voor een soortgelijke
persoonlijkheidstest. Zo ontstond de
MBTI, de test die je zonet hebt afgelegd!
MYERS EN BRIGGS
De originele Myers-Briggstest werd ontwikkeld door twee Amerikaanse vrouwen: de psychologe Katharine Cook
Briggs en haar dochter, een voormalige
schrijfster, Isabel Briggs Myers, die
het werk van haar moeder verderzette.
Katherine begon in 1917 haar onderzoek
nadat ze haar schoonzoon ontmoette,
een jongeman die op allerlei vlakken leek
te verschillen van hun familie.
Katherine was spijtig genoeg niet de
enige in haar vakgebied. Zo ontdekte
ze vijf jaar later het boek ‘Psychological
Types’ van Carl Jung. Al snel zag ze in
dat zijn onderzoek zeer gelijkaardig was
aan, maar ook veel verder stond dan het
hare. De volgende jaren werkten Briggs
en haar dochter aan een manier om Jungs
theorie praktisch toe te passen. De MBTI
(Myers-Briggs Type Indicator, red.) zag
uiteindelijk het levenslicht aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog.

wetenschap

MAAR WAAROM? WAAROM?
Tijdens Wereldoorlog II kwam er grote belangstelling voor het differentiëren
van rekruten, waarbij de MBTI als test
de kop opstak. Maar ook na de oorlog
bleef die superpopulair. Werkgevers
namen de MBTI op in hun selectieproces voor wie aangenomen of ontslagen
moest worden. Wat hier in de wind
werd geslagen, was dat een MBTI-type
enkel een voorkeur kon weergeven en
dus geen bindende eigenschap van een
persoon was.
De verschillende types hoorden ook
nooit geordend te worden volgens waarde. Ze waren enkel bedoeld als kader
voor de verschillen tussen mensen. Ten
slotte moest elke test volledig vrijwillig
afgelegd worden, mocht deze niet gebruikt worden voor selectie en hoorde
elke uitslag volledig vertrouwelijk te
blijven.
De theorie van Jung, waarop de MBTI
zich inspireerde, werd helaas door velen
achterwege gelaten. Recentere testen,
zoals de Big Five, blijken persoonlijkheid
betrouwbaarder in kaart te brengen en
hebben een betere voorspellende waarde.
We weten dus nog steeds niet wie je
bent. Jammer. Maar goed. Deze klonk
toch leuk, niet?
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Passie
Voor nt
gent
Film
Studio Skoop,
het kloppende Gentse filmhart
5 cinemazalen en een vree wijs filmcafé
Bekijk Auteurs- en Wereldfilms
in de beste omstandigheden:

‘Parasite’ van Bong Joon-ho

digitale cinema in een uniek kader!

FOTO

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45
info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op
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Cultuuragenda

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

09/10: ‘De meeste mensen deugen’

08/10 - 18/10: Film Fest Gent

@ UFO UGent
BOEKVOORSTELLING – Rutger Bergman is dit jaar
wereldberoemd geworden als de Nederlander die graag
op de schenen schopt van mensen met macht. Van Davos,
waar hij opkwam voor hogere belastingen te midden van de
rijkste mensen op aarde, tot Fox News, waar hij talkshowhost
Tucker Carlson voor schut zette voor zijn miljoenen trouwe
fans, waaronder de president van de Verenigde Staten. In
Bergmans nieuwe boek zet hij dit schenen schoppen verder
door de spot te drijven met de aloude opvatting dat de meeste
mensen slecht zouden zijn. Met historische informatie, een
hoop data en veel passie zal hij proberen je geloof in de
mensheid te herstellen.

@ verschillende locaties
FESTIVAL – Finalmente está aquí, het is weer tijd voor Film
Fest Gent. Zoals ieder jaar kun je op verschillende locaties
genieten van een paar ware parels uit de cinematografie. Het
thema dit jaar is de Spaanse cinema, aangezien Spanje over
het algemeen gezien wordt als een van de belangrijkste landen
voor de cinema. Niet alleen enkele klassieke zwaargewichten
zoals Luis Buñuel, Carlos Saura en Victor Erice, maar ook
meer moderne regisseurs zoals Pedro Almodóvar behoren
tot de trots van de Spaanse filmwereld. Schrik dat je tussen
alle films het bos niet meer zult zien? Tijdens het filmfestival
snuffelt Schamper door het massale aanbod en staat jullie bij
met een hoop recensies en artikels.

TOT 26/01: Orestes in Mosul

17/10: Hollywood Nightmares:
Scary Symphonic Scores

@ NTGent
TONEEL – Door een tragische samenloop van omstandigheden is de Oresteia de enige trilogie uit de oudheid die bewaard
is gebleven. In deze drie tragedies zien we hoe een familie
langzaam aan stukken wordt gereten door overmoed, wraak
en machtswellust. Milo Rau steekt het klassieke verhaal
over Orestes in een nieuw Irakees jasje. Met een gemengde
cast van Belgische en Irakese acteurs worden de Griekse
tragedies naar voren gebracht met al te bekende hedendaagse
voorbeelden en verwijzingen naar de oorlog in Irak.

cultuur

@ Capitole
FILM – Een horrorfilm is vaak maar zo goed als zijn muziek.
Zo kunnen we ons ‘Psycho’ niet eens voorstellen zonder
de piepende muziek, die te horen is tijdens de wereldberoemde shower scene. Tijdens dit concert komt die magische,
opwindende muziek even op de voorgrond. Een orkest speelt
een selectie van een paar van de bekendste horrorfilms uit
de cinematografie, terwijl op de achtergrond de bijhorende
fragmenten getoond worden.
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#Metoo-kunst:
wat doen we ermee?

DOOR AYALA ISTAS & MICK MENU
ILLUSTRATIES: DAAN VAN CAUWENBERGE

Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat de #MeToo-bom ontplofte. Los van mediatieke procedures,
onderzoeken en rechtszaken zitten we ondertussen met een hele hoop kunst opgescheept waarvan we als
maatschappij eigenlijk niet goed weten wat we ermee moeten aanvangen. Beïnvloedt ons moreel oordeel
over een kunstenaar onze mening over diens werk en hoe moeten we die kunst dan consumeren?
Op 25 januari 2019 ging de documentaire ‘Leaving Neverland’ in première. Hierin werd aan het licht gebracht
hoe Michael Jackson zich tijdens zijn
carrière jarenlang aan kinderen heeft
vergrepen. Ogenblikkelijk brak er consternatie los die in het verlengde ligt
van het vraagstuk waarmee het huidige cultuur- en medialandschap
worstelt sinds het begin van de
#MeToo-beweging. Verdienen
Michael Jackson en al die andere
kunstenaars die beticht worden
van grensoverschrijdend gedrag
nog aandacht?
WEGWERPKUNST?
Als maatschappij zijn we heel sterk op
zoek naar een antwoord op deze uiterst complexe vraag: wat kunnen we
afleiden uit de verschillende manieren
waarop radiozenders momenteel met
de situatie omgaan en de argumenten die ze daartoe aandragen. Wereldwijd beslisten zenders om de
muziek van Michael Jackson niet
meer uit te zenden, uit respect voor
de slachtoffers van grensoverschrijdend
gedrag en al wie aanstoot
nam aan de gebeurtenissen. De Noorse zender
NRK besloot Michael Jackson na het
verschijnen van de
documentaire twee
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weken niet te draaien om dan daags
nadien op die beslissing terug te komen. De VRT beloofde voorzichtiger
om te springen met de muziek van de
artiest. Indien er toch muziek van hem
gedraaid zou worden, zouden ze deze
voorzien van duiding en wijzen op het
debat dat momenteel rond zijn figuur

“

Iemand die toegeeft dat hij
fantaseert over het misbruiken van mensen, laten we
dat als maatschappij toe?

heerst. Volgens Sofie Van Bauwel,
professor media- en genderstudies aan
de UGent, is dit de correcte handelswijze, al heeft ze ook begrip voor radiopresentatoren die voor zichzelf beslissen
om the King of Pop aan de kant te laten
staan: “Duiding geven is absoluut de juiste aanpak. Censuur is nooit wenselijk,
maar een omroep moet vrij kunnen zijn
om een bepaald standpunt in te nemen
en desnoods maatregelen, zoals een
boycot, te treffen. Ook radiomakers
hebben het recht om, indien zij zich
moreel belemmerd voelen, een bepaalde artiest de rug toe te keren,
aangezien ook hun programma een
vorm van kunst en zelfexpressie
is. Net als de curatoren in musea
bepalen ze enkel wat je te zien of
te horen krijgt, ze geven geen antwoord
op de vraag of we die kunst al dan niet
moeten verwerpen.” Die vraag wordt
aan de consument overgelaten en is dus
allesbehalve makkelijk te beantwoorden.
DE AFSTAND TUSSEN KUNST
EN ARTIEST
Nu, als men besluit niet te censureren,
schilderijen te laten hangen en geen
films van Netflix te verwijderen rijst de
vraag: hoe kijken we dan naar het werk
in kwestie? Is het ethisch verantwoord het nog goed te vinden,
is het belangrijk om de
creatie van de artiest te
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scheiden? Is dat überhaupt mogelijk?
Kunst ontleent haar betekenis voor een
groot deel aan haar ontstaanscontext
en maatschappelijke relevantie die het
in zich draagt. Puur intentioneel bekeken is het dus onmogelijk om kunst en
kunstenaar te scheiden, aangezien kunst
een product is van de verbeelding en
visie van de kunstenaar. Een onlosmakelijk verband tussen beide
hoeft echter niet te betekenen dat
de kunstenaar vereenzelvigd dient
te worden met de kunst die zij of hij
produceert. “Er zijn heel wat artiesten die naar verluidt verschrikkelijke
personen waren,” zegt Van Bauwel,
“wat niet meteen betekent dat je daarom hun kunst moet veroordelen. Het
werk van Pablo Picasso getuigde soms
ook van niet al te veel vriendelijkheid tegenover de vrouwen in zijn omgeving en
daarnaast kon hij in het dagelijks leven
ook vrij agressief uit de hoek komen. In
de context van vandaag kijken we op een
andere manier naar die zaken, maar ik
denk dat je een onderscheid moet maken
tussen de meesterwerken van Picasso en
de persoon zelf.”
Het lijkt voor de hand te liggen dat de
mate waarin een werk voortvloeit uit de
dubieuze moraal van de artiest een belangrijke factor kan zijn in het al dan niet
kritisch bekijken van die kunst. Regisseur Woody Allen heeft zijn voorkeur
voor jonge meisjes niet heel succesvol
onder stoelen of banken kunnen steken
en ook doorheen zijn oeuvre is het wispelturig behandelen van jonge vrouwen
een rode draad. Ook bij de kunst van
Jan Fabre, die veelal gebruik maakt
van naaktheid, is deze link aanwezig.
Bij anderen kan de verbinding
tussen programma en het
grensoverschrijdend
gedrag waarvan die
cultuur

beschuldigd wordt minder sterk te zijn.
De mate van interferentie tussen maker en werk is evenwel niet altijd even
duidelijk en tastbare lijnen zijn moeilijk
te trekken, zo stelt Van Bauwel: “Het is
heel moeilijk om de beweegredenen en
de bewuste en onbewuste gedachten die
hebben aangezet tot het maken van een

“

Censuur is nooit wenselijk,
maar een omroep moet vrij
kunnen zijn om een bepaald
standpunt in te nemen en
desnoods maatregelen, zoals
een boycot, te treffen.
cultuurproduct te bepalen. We kunnen
dan ook niet met zekerheid zeggen of
een cultuurproduct als een direct gevolg
kan gezien worden van de moraliteit van
de kunstenaar. Daar komt nog eens bij
dat de fantasie van een individu nog altijd vrij staat en dat we dat zeker moeten vrijwaren, wat niet betekent dat we

daar geen ethisch oordeel over kunnen
hebben. Iemand die toegeeft dat hij fantaseert over het misbruiken van mensen,
laten we dat als maatschappij toe?”
DE MORALITEIT VAN DE MENSELIJKE EXPRESSIE
Hoe dan ook, in de huidige samenleving is het onmogelijk iets ‘niet meer
te weten’. Zodra je een blik werpt op
een schilderij of een lied hoort van een
kunstenaar of zanger die in opspraak
is gekomen, is het onvermijdelijk dat
je onbewust terugdenkt aan het debat
omtrent die persoon. Zo beïnvloedt
het immorele gedrag van de kunstenaar het kunstwerk, omdat we
gewoonweg niet in staat zijn het
los te koppelen van elkaar. Kunst
is een emotionele beleving: het
gaat om wat we voelen wanneer
we het waarnemen, op dat eigenste moment en het is moeilijk om ons abstract
waardeoordeel over de kunst daarvan te
scheiden.
Menselijke expressie draagt dus zo goed
als altijd een zekere vorm van moraliteit
met zich mee en het is aan de consument
om die op een hoogst individuele manier
te interpreteren en te beoordelen. Elk
geval is verschillend en elk persoonlijk
gevoel is anders, waardoor het van niet
te onderschatten belang is dat men zelf
reflecteert en voor zichzelf uitmaakt
welke auteur men op zijn leeslijst of
welke artiest op zijn Spotify-playlist zet.
“Als er personen zijn die bepaalde kunst
niet meer willen zien, dan is dat zeker
begrijpelijk en dan moeten die mensen
dat vooral gaan doen,” stelt Van Bauwel,
“maar er zijn ook mensen die dat veel
makkelijker kunnen loskoppelen, wat ook
geen
probleem
is. We zijn daar
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als maatschappij heel erg zoekende in
en we moeten dat vooral blijven doen.”
Van Bauwel zelf pleit voor een gulden
middenweg: “Bij sommige mensen is het
alles of niets, maar je kan ook perfect de
kunst blijven waarderen, terwijl je de
moraal van de maker ervan verwerpelijk
vindt. Daarbij is nog een verschil tussen iemand die gerechtelijk veroordeeld
is voor grensoverschrijdend gedrag en
iemand die in de media met de vinger
wordt gewezen door enkele collega’s.”
#METOO ALS HISTORISCH ANKER
Verdorven kunstenaars zijn van alle
tijden, Caravaggio had een moord op
zijn geweten, Pablo Neruda een verkrachting en ook Picasso was niet altijd
de vriendelijkheid zelve tegenover de
vrouwen in zijn buurt. Vandaag zijn deze
figuren, of toch hun kunst, amper gecontesteerd. Men zou dan kunnen denken
dat, als we er maar genoeg tijd laten
overheen gaan, we binnenkort opnieuw zonder nadenken cultuurproducten van kunstenaars als
Michael Jackson gaan consumeren. Het lijkt immers logisch dat
een grotere tijdsafstand leidt tot
historische onnauwkeurigheid en
verminderd kritisch denken. Volgens Van Bauwel is echter niet
het onthouden van de feiten
belangrijk, maar wel het erkennen van wat de beweging die in
het zog van #MeToo volgde heeft
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teweeggebracht en hoe deze fundamenteel verschillend van aard is. “Wat nu gebeurt, is iets anders dan de normale verontwaardiging in het verleden tegenover
het gedrag van een aantal kunstenaars.
Dit is een belangrijk keerpunt omdat het
zo massaal is. Het gaat om gedrag dat in
een gehele samenleving in vraag wordt
gesteld. Het is nog veel te vroeg om het
te stellen, maar ik denk dat dit een ankerpunt is in het maatschappelijk nadenken
over relaties en verhoudingen tussen
man en vrouw. Er groeit een ethisch kader waarbinnen men kan sensibiliseren,
excessen kan bestrijden en regels kan
opleggen, zelfs aan personen met macht.
Dit nieuwe kader zal men dan ook effectief in de praktijk gaan omzetten. Zo
ontstonden er heel wat meldpunten in
diverse sectoren
en

richtte toenmalig Vlaams minister van
Cultuur en Media Sven Gatz de ombusfunctie voor grensoverschrijdend gedrag
op.”
Neen, er is in dit artikel niet bewust aan
namedropping gedaan. De vele voorbeelden die zijn aangehaald waren absoluut noodzakelijk om de vele nuances die
in dit verhaal bestaan te verduidelijken.
De discussie is eindeloos, maar daarom
niet nutteloos, integendeel. “We moeten
puzzelen om een manier te vinden waarop we ermee omgaan, juist omdat het
zo’n persoonlijke kwestie is en het om
individuele, morele, esthetische en sociale grenzen gaat. We moeten daarover
blijven debatteren en daarnaar blijven
zoeken. We zeggen best niet, ‘Hier hebben we een kader en alles past daarin’,
want dat helpt niemand. Als samenleving die groeit en verandert moeten we
daarover blijven nadenken.”
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RECENSIE

It takes
a lot of
bad days
Dat deze film niet teleurstelt, is ondertussen al uit de recensies van meerdere nieuwssites gebleken. Van
de cinematografie en het acteerwerk stonden velen versteld. Maar wat valt er nog te vertellen over het
daadwerkelijke verhaal, het detailwerk en de uitkomst?
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE & ELISE MAES

Een vergelijking tussen ‘The Dark
Knight’ en de nieuwe ‘Joker’ zou ons
even ver leiden als een vergelijking met
alle tientallen films over de Joker samen. Hoewel Joaquin Phoenix voor
deze rol geen method acting heeft beoefend, wordt de acteur wel gezien als de
geknipte persoon voor deze rol. De man
kan dansen, op een bijzonder bizarre manier lachen en vooral veel mensen aan
het huilen brengen.
Het maken van deze film leek voor veel
mensen een daad van overmoed. Ten
eerste zaten de makers met het probleem
dat ‘Joker’, u raadt het al, de Joker moest
portretteren. Een onmogelijke opdracht.
Zo zijn de meeste comicfans strenger
ten opzichte van de acteur die het waagt
zijn make-up en pak aan te doen, dan de
meeste katholieken zijn ten opzichte van
een nieuwe paus. Zeker na de heiligverklaring van Heath Ledgers Joker leek
deze film gekkenwerk. En natuurlijk was
na ‘Justice League’, ‘Suicide Squad’, en
‘Batman vs Superman’ het vertrouwen in
DC nogal ver te zoeken.
Los van deze kwestie zat de film ook met
een groot conceptueel probleem. De Joker heeft geen officiële origin story, zoals
bijvoorbeeld ‘Spider-Man’ of ‘Batman’ .
In tegenstelling tot zo’n beetje ieder ancultuur
cultuur

der personage op de gekleurde pagina’s
van DC, was de Clown Prince of Gotham
altijd een uitzondering. Het personage
lijkt dan ook zo onrealistisch over the
top, dat het leek alsof iedere verklaring
voor zijn gedrag enkel het personage teniet kon doen. Een foute opvatting, zo
bleek.

“

Het karakter lijkt dan ook
zo onrealistisch over the top
Op Jokers origine, grotendeels onbestaande, wordt soms echter gealludeerd
in comics en films met raadseltjes en
contradictorische uitspraken. Toch is
er één terugkerende zin, die de Joker
zelf vaak als verklaring geeft voor zijn
gedrag. All it takes is one bad day. Wat
‘Joker’ doet, is die zin nemen en compleet
op zijn kop draaien. Arthur Fleck - u
hoort het goed, hij heeft een naam - heeft
last van een mentale ziekte waardoor hij
in stressvolle situaties moet lachen. Zoals
ondertussen wel geweten is van Gotham,
zijn de inwoners hier niet zacht voor
mensen die niet in het correcte plaatje
passen. Hij wordt gepest, uitgelachen en
niet zelden in elkaar geslagen.

Hij woont bij zijn moeder, zijn vader is
onbekend. Na enkele uit de hand gelopen
pestpartijen slaat hij aan het moorden.
Ondanks het feit dat de mensen die hij
vermoordt vrij onsympathiek worden
geportretteerd, is het toch opmerkelijk
hoe snel deze moorden hem vergeven
kunnen worden tijdens het kijken naar
de film.
Geen one bad day dus, maar een heel
slecht leven. En als je al die dingen ziet,
wordt het ontzettend moeilijk om mensen verantwoordelijk te houden voor
hun daden. De film wil zeker niet dat je
Arthur zijn moorden vergeeft, maar anderzijds wordt het wel heel duidelijk dat
je hem niet verantwoordelijk kunt noemen voor het leger aan factoren buiten
zijn bereik, dat hem langzaam tot een
breekpunt brengt. We volgen de aftakeling van zijn geest, zijn al dan niet samenhangend verleden en enkele duwtjes
in de rug uit zijn omgeving. Het sublieme aan de film is dat hij je iemand als de
Joker doet begrijpen. Samen met ongelooflijk sterk cinematografisch werk,
een soundtrack die je op het puntje van
je stoel houdt en acteerwerk dat Jokers
lach geloofwaardig kan maken, zeggen
wij het nu al: Joker is een meesterwerk.
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“

“De Kerk moet in de memecultuur duiken.”
interview//

#YOLOTANKER:
The messiah is a DJ

Door Thomas De Paepe
Een outfit waardoor je je in Florida waant, een smaakvol Kempisch accent en een pseudoniem waar je spontaan
van begint te hakken. Een artikel dat de nodige context geeft bij het bombastische party-fenomeen DJ Yolotanker.
Je zei eerder al dat je streeft naar de
maximale ambiance. Hoe houd je die
een hele set lang vast, ondanks de
concentratiespanne van de gemiddelde student?
“De meeste dj’s bouwen een set op met
twee of drie hoogtepunten en een afwisseling tussen ‘hakken/gaan’ en ‘praten/
drinken’. Ik probeer van mijn set echter
alleen maar hoogtepunten te maken.
De set begint en we gaan meteen naar
een knaller. Direct erna, niet stilleggen,
gewoon weer opbouwen naar de volgende. En zo de ene na de andere. Dat
doen niet veel dj’s, echt compromisloos
knallen. Dat is meteen ook een kleine tip
voor andere dj’s. Niet denken: ‘Is dees wel
cool?’, gewoon knallen.”
Wat als je geen dj geworden was?
“Dan had ik waarschijnlijk mijn studie
moeten afwerken. Ik heb in Leuven een
half jaar burgerlijk ingenieur geprobeerd.
Dat is niet gelukt (lacht). Dan had ik een
andere opleiding moeten kiezen, maar
ik ben heel blij dat ik mijn roeping heb
gevonden.”
Waarvoor staat ‘YOLOTANKER’?
“Ik bedoel ‘tanken’ als in ‘zuipen’ of ‘drinken’. Te interpreteren als olietanker,
oftewel ‘veel drinken’. Ik heb die naam
zes jaar geleden eens gekozen, die is
blijven hangen en ik vind het nog steeds
een supergoeie naam. Heel content mee.”
Hoe voelt je aanwezigheid in de memecultuur?
“Ik ben echt niet zo vlot met technologie,
zeker niet met het internet. Ik maak mijn
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filmpjes en mijn muziek en ik verspreid
die dan op Facebook en YouTube. Ik
vind het wel waanzinnig dat dat zo een
groot bereik heeft. Die hele memecultuur, het intrigeert mij wel. Kunnen daar
geen avondlessen over gegeven worden,
zodat ik er wat meer info over kan
krijgen? De jeugd zit tegenwoordig ook
op TikTok. Daar heb ik eergisteren pas
iets van te horen gekregen, meteen een
account aangemaakt. Je kan mij nu dus
volgen op TikTok. Ik heet daar ‘De echte
DJ Yolotanker’.”
Slecht met internet maar toch voor
elke Vlaamse gemeente een anthem
op Youtube?
“Ik ben daar een jaar mee bezig geweest.
Studio Brussel heeft me daar ook een bee
tje mee geholpen, met persteksten schrijven naar alle lokale nieuwsdiensten en
het verspreiden van de nummers.”
Hielpen zij je ook met het verzamelen van al die Vlaamse kerken in de
thumbnails?
“Die komen van kerkeninvlaanderen.be,
dat is een site van een mens die er zijn
missie van gemaakt heeft om van elke
Vlaamse kerk een foto te nemen. Ik wilde die mens dan contacteren om toestemming te krijgen om die foto’s te gebruiken, maar ik kreeg geen antwoord.
De laatste post op de website was: “Mijn
missie is compleet.”, dus ik vermoed dat
die webmaster intussen al overleden is.
Kleine shout-out naar die mens!”
Een bewuste keuze om de nadruk
nog eens op de Kerk te leggen?

“Gene zwans hé, maar ik ben echt wel katholiek opgevoed. Of ik nu geloof is een
moeilijke vraag, maar het zit er wel echt
in. Al is het ook ironisch en dat is ook
de reden waarom iedereen erin meegaat.
Anderzijds was de helft van het publiek
wel ‘Wees Gegroet Maria’ aan het meezingen, dus ben ik wel gebeden aan het
aanleren. Zo ben ik een beetje de messias
onder de dj’s.”
Heb je contact met de Kerk?
“Met Radio Maria heb ik wel contact gehad. De stem die het weesgegroetje inspreekt, is de jongste priester van Vlaanderen. Je kan die opzoeken op YouTube,
Priester Wim heet die. Die heeft mij
nog uitgenodigd voor een feestje en is
dan live op het podium gekropen om
het weesgegroetje te komen meedoen. Je
moet kunnen lachen met de Kerk vind
ik. Als ze mee willen zijn met de 21ste
eeuw, moeten ze eigenlijk volledig mee
in de memecultuur duiken.”
Zitten er nog grote projecten aan te
komen?
“Het zal iets heel breed zijn, heel brede
Vlaamse culuur. Ik zal echt een Vlaamse canon uitspitten. Een keer zien wat
er allemaal inzit. Ook een kleine belofte
die ik nu maak: ik krijg van veel mensen
de vraag of ik van deelgemeentes ook
anthems wil maken. Voilà, dat staat gepland voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Dan ga ik 900-en-zo-veel
anthems droppen.”
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Dodie
Clark
een biografie

door Hanne Thiessen, foto: Ella Rueff

WHO?
Dorothy Miranda Clark, beter bekend als doddleoddle of
gewoon dodie, is een 25-jarige Londense vrouw. Op haar naam
heeft ze drie YouTube-kanalen, drie ep’s en evenveel singles,
een boek en nog veel meer. Haar bekendste YouTube-account
kwam online op 7 februari 2011. In die acht jaar van online
zijn, groeide dodie enorm, zowel op persoonlijk als op artistiek vlak. Steeds postte ze een mengeling van covers, originele
nummers en vlogs op haar verschillende kanalen. Zo bouwde
ze een publiek op dat nu ongeveer 1,86 miljoen koppen telt.
Niet mis voor een meisje dat nog niet is doorgebroken. Op haar
online platformen is Clark vaak heel eerlijk over haar mentale
gezondheid, en sinds 2016 ook over haar seksualiteit.
MENTAL HEALTH
Dodie zat al op een relatief jonge leeftijd
op sociale media, en is daar vrij snel ook
open geweest over haar mentale problemen. Zo werd het contact met haar publiek bijna een soort support group waar
iedereen zijn of haar eigen ervaringen
kan delen en elkaar erbovenop probeert
te helpen. Uiteindelijk kreeg dodie de diagnose van depersonalisatiestoornis. Ook
dit hield ze niet stil. Op zowel YouTube
als Instagram heeft ze haar volgers uitleg gegeven over deze
stoornis en hoe er aan gewerkt kan worden. Door dit te doen,
schenkt ze ook meer aandacht aan andere mentale stoornissen
en voelen meer en meer mensen zich verbonden met haar. Nog
een andere reden waarom ze een rolmodel is voor velen, is dat
dodie openlijk biseksueel is. Door haar eerlijkheid en sensitiviteit online krijgen haar volgers het gevoel een enorme band te
hebben met haar, en dat is ook te voelen tijdens haar optredens.

cultuur
cultuur

PREPARE TO CRY
Dodie Clark is ondertussen drie keer op tournee geweest. Voor
haar eerste ep Intertwined enkel in het Verenigd Koninkrijk,
maar voor de ep’s daarna reisde ze verder. In zowel 2018 als
2019 trad ze op in België, ons kleine landje dat vaak wordt
overgeslagen door YouTubers. Beide keren was de zaal niet
uitverkocht, maar was het concert wel enorm intiem en rolden er tranen van vreugde en begrip
over de beglitterde wangen van honderden Belgische fans. Ze doet haar publiek bewegen met
‘bops’ zoals In The Middle, maar zorgt ook voor
kippenvelmomentjes met nummers als 6/10 en
If I’m Being Honest. Haar laatste optreden in de
Roma in Antwerpen was gevuld met emotionele bindteksten, mooie belichting en enorm veel
plezier met de band, het publiek en dodie zelf.
Met het vrolijke geluid van een ukelele brengt ze
mensen in trance en met haar muziek weet Clark een prachtige balans te houden tussen triest en vrolijk. Na een concert
blijf je achter met een licht melancholisch, maar vooral heel
blij gevoel. Er is zelfs kans op een derde tournee. In mei 2019
kondigde dodie aan dat ze werkt aan een volledig studioalbum,
een debuutalbum. Op 27 september dit jaar nog bracht ze een
nieuwe single Boys Like You uit, ongeveer rond hetzelfde moment dat vorig jaar het titelnummer van haar vorige ep werd
uitgebracht. Het is dus afwachten tot de aankondiging van de
release van haar debuutalbum, maar het zou er wel eens heel
snel kunnen zijn. Spannend!
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#fef65b = Dodie geel

Wanneer YouTube ter sprake komt, denken velen
waarschijnlijk aan de legendarische en alom bekende PewDiePie. Hij staat bekend om zijn BroFist, games
en memes, maar YouTube heeft ook een zachtere
kant. Een kant waar er niet vaak geroepen wordt
in filmpjes en er voornamelijk harmonieën worden
gecreëerd, covers online komen en mensen experimenteren met een eigen sound. Dat is waar je dodie
terugvindt.

LIEGENDE
VAN DALE
De Kloeke Van Dale

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Luistert, oh armoezaaiers en proletariërs. Sinds jaar en dag is de UGent de universiteit des volks. Bij ons geen
intellectualistische pedanterie en cultuurmarxistische pedagogie. Integendeel! Onze grootste talenknobbels
kwamen samen om een alternatief te schrijven voor de o zo hoogdravende ‘Dikke Van Dale’. Zij kwamen op de
proppen met ‘De Kloeke Van Dale’. Eindelijk een woordenboek voor en door het volk. Wat volgt is een excerpt
uit het werk met enkele nieuw-opgenomen woorden.
Antiboudrique
An-ti-bou-drique (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. Pathologisch gepreoccupeerd met stoelen.
Boudrique
Bou-drique (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. Op pedante wijze N-VA standpunten verdedigend.
Bruggen
Brug-gen (werkwoord; brugde, heeft gebrugd)
1. Beloven iets op tijd af te werken, maar het dan weken te laat
doen.
Voorbeeld: “Mijn groepswerk was een ramp. Mijn partner heeft
volledig gebrugd.”
Doopdecreet
Doop-de-creet (zelfstandig naamwoord; o; het; mv: doopdecreten)
1. Een inside joke.
2. Een excuus om 18-jarigen dingen te laten doen die ze niet
willen doen.
Driezen
Drie-zen (werkwoord; drieste, heeft gedriest)
1. Op korte tijd grote promotie maken door fascistische praat te
verkopen.
Voorbeeld: “De Wever heeft een Vlaamse regering gedriest.”
Overpoorter
O-ver-poor-ter (zelfstandig naamwoord; m; de; mv: overpoorters)
1. Iemand die de leegte in zijn leven probeert te vullen met alcohol en schijfkes.
Onderpoorter
On-der-poor-ter (zelfstandig naamwoord; m; de; mv: onderpoorters)
1. Iemand wiens identiteit eruit bestaat geen Overpoorter te zijn.
2. Iemand die iets te hard lacht met de definitie van ‘Overpoorter’.
38

Resto-dressen
Res-to-dres-sen (werkwoord; resto-dresste, heeft geresto-dresst)
1. Het benoemen van afgekookte groenten met exotische namen
om de populariteit te verhogen.
Voorbeeld: Franse boterboontjes.
Riktor
Rik-tor (zelfstandig naamwoord; m; de; mv: riktoren/ riktors)
Zie: Rik Van de Walle.
Schauvliegen
Schau-vlie-gen (werkwoord; vloog schau, heeft schaugevlogen)
1. Een job compleet verpesten, maar toch opnieuw dezelfde job
krijgen.
Tweeduizendisme
Twee-dui-zen-dis-me (zelfstandig naamwoord; o; het)
1. Neerbuigendheid op basis van geboortejaar.
Uforafobie
U-fo-ra-fo-bie (zelfstandig naamwoord; v; de; mv: uforafobieën)
1. Een rationele angst voor bucht.
Uforaïseren
U-fo-ra-ï-se-ren (werkwoord; uforaïseerde, heeft geüforaïseerd)
1. Iets wat brak was - maar werkte - nog brakker maken en compleet onwerkbaar maken.
2. Een perfect werkend zelfgemaakt product inruilen voor slechtere bucht van een multinational.
Voorbeeld: “Het is uit met mijn lief, onze relatie was geüforaïseerd.”
Vlaamsakkoord
Vlaams-ak-koord (zelfstandig naamwoord; o; het; mv: vlaamsakkoorden)
1. Een besluit waarmee je studenten naait.
Voorbeeld: “De professor politicologie nam een Vlaamsakkoord
toen hij besloot een tussentijds examen te houden.”
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Strip
STRIP DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

@maartenboomer nu blij? (red.)

Stagiair
De Volslanke Van Dale
Recent werd als alternatief voor de klassieke ‘Dikke Van Dale’ een nieuw woordenboek uitgebracht met tal van nieuwe
maatschappelijk relevante toevoegingen:
‘De Kloeke Van Dale’. “Een gemiste kans,”
vindt Arrizone Laroi van Unia: “Deze
nieuwe editie was een uitgelezen kans om
de fatshaming in de Nederlandse taalcultuur
te counteren.” Velen vonden dat het ‘dikke’
van de Van Dale een reliek was uit ver
vervlogen tijden. Er is nu wat commotie
ontstaan rond wat die ‘kloeke’ in de titel
daar nog doet.” Een studente getuigt: “Dat

satire

boek is amper zo dik als mijn dijbeen, en
dat noemen ze al kloek? Telkens als ik
een woord zal opzoeken, zal ik geconfronteerd worden met de onrealistische
verwachtingen die de maatschappij me
oplegt.” Het zijn vooral de studenten van
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte die
nog wel eens een woord in een papieren
woordenboek opzoeken, dus deze tedere
zielen zijn hier het voornaamste slachtoffer van. Uiteraard zijn er ook mensen
die volledig achter de titel staan. Zo is er
Johnny De Man, een zeer mannelijke

DOOR NICKY VANDEGHINSTE

man zonder onzekerheden, die zeer sterk in
zijn schoenen staat en nooit of te nimmer
waardering of affectie van anderen nodig
heeft. “Soms moet je gewoon zeggen waar
het op staat. Dat boek is gewoon dik. Kloek
is zelfs nog een eufemisme. Ik moet dat wel
meedragen in mijn rugzak, he. De taal zou
beter eens op dieet gaan. Dat zou een veel
aantrekkelijker en sensueler woordenboek
opleveren. De esthetiek is toch het voornaamste doel van dat boek? Wie geeft er nu
om de inhoud?”
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