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Pornocratès
door Pieterjan Schepens

Het weze genoegzaam bekend: ik getroffen door het paradoxale lot
in maart 1969 verbiedt de rector van de geest van mei ‘68. Sta mij toe
de vertoning van illustraties bij een de geestelijke fundamenten daarvan
lezing over porno. Bij gebrek aan te reduceren tot - excusez le mot
Walen werden schunnige prentjes de académique - het herwinnen van agency
gelegenheid voor de aansluiting bij de in een moderne maatschappij. Wat is
wereldrevolutie. Een bezetting van het ervan geworden?
rectoraat, van de Blandijn, en vijftig jaar
Vrijheid vindt men tegenwoordig
later vieren we vijftig jaar studentenpar- niet meer op de barricades, om
ticipatie aan de Universiteit Gent.
de simpele reden dat ze niet meer
Studentenparticipatie, in zijn huidige bestaan. Wie nog grip wil op zijn lot
vorm, ligt uiteraard onder vuur. als student, kan weinig beter doen dan
‘Direct contact met de student' luidde in de studentenparticipatie stappen.
het motto tijdens de
Buiten studentenraad
rectorverkiezingen
en vereniging is men
twee jaar geleden. De Verantwoordelijkheid geen deelnemer aan
ongelukkige beslissing
de
wereldrevolutie
bevrijdt
een zeker parlemenmeer,
maar
een
tair-in-spe electoraal
studentennummer
succes toe te kennen, blijft een smet dat
op
parlementairen-in-spe
op het Gents studentenblazoen, stemt, slechts gecompenseerd door
tenminste tot de voltallige provincie onderwijsevaluaties waarvan geen
Vlaams-Brabant in mei genereus de mens gelooft dat ze iets zinnigs over de
fakkel overneemt.
kwaliteiten van een professor vertellen.
Soortgelijke
kritieken
worden Verantwoordelijkheid bevrijdt!
gericht op het politiek gestel van
Ik heb nu wel meer zaken om mij
vandaag in het algemeen. Wie er in zorgen over te maken dan porno.
geïnteresseerd is en er zich snel van Of dat is omdat ik deel ben van het
af wil maken, kan ik onder meer de establishment of omdat schunnige
analyses van voorvermeld parlemen- prentjes nu makkelijker te vinden zijn
tair-in-spe aanraden, maar zelf ben dan in ‘69, laat ik in het midden.

“
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KORT
Ik sta te staren naar de kartonnen doos voor mij. Iemand
heeft er, in een relatief vuil handschrift, ‘vuile bekers’
opgeschreven. Om de een of andere reden vind ik de
lege doos met het vuile opschrift een poëtisch beeld.
Misschien identificeer ik me met de doos. Misschien
ben ik zelf ook wel leeg van binnen en sjofel van buiten.
De maatschappij heeft mij misschien ook bestempeld
als een container voor (poëtische) vuile bekers. Als ik al
een doos ben, wil ik kunnen kiezen waarmee ik gevuld
word. Het is tijd dat deze doos zichzelf opwaardeert!
Laat mijn benen groeien en lopen tijdens Filolopica
(Filologica, 19/3)! Geef mij een stem, opdat ik mij
kan uitdrukken Open Mic Night (Politeia, nieuwe
datum TBA)! Zegen mij met een keel, zodat ik die kan
smeren in goed gezelschap Vriendjescantus (Chemica, 27/3)! Oh goden, moge ik lendenen krijgen die
verroerd kunnen worden Guilty Pleasures Cantus
(Klassieke Kring, 28/3), want wat is het leven zonder
vleselijke (of dozelijke) liefde! Goed ja, gelukkig ben ik
geen doos, maar een mens van vlees en bloed. De goden

door Keanu Colpaert

hebben mij gezegend met al deze zaken en het wordt
tijd dat ik eens toon wat voor een geweldig doos-mens
ik wel niet ben. Laat vandaag de geboorte zijn van een
nieuwe mij Dies Natalis (FaculteitenKonvent &
Gentse Studentenraad, 22/3), een mij die zichzelf
verbetert. Ik ga eindelijk beginnen sporten Sport
Activiteit (Hermes, 26/3). Alhoewel, misschien moet
ik toch wat kleiner beginnen. Een Bierbowling Met
Botsauto’s (Geologica, 19/3) zal ook wel goed zijn
zeker? Wacht, is Bierbingo (Home Boudewijn, 19/3)
geen sport? Natuurlijk kan het niet blijven bij sporten
alleen, zonder gezondere voeding ga ik het niet maken.
Misschien moet ik eens tapas proberen Tapasquiz (HILOK, 20/3), veel kleine hapjes zijn toch beter dan één
groot? Of is het toch omgekeerd? Is een Bicky Burger
Bickystand (Hermes, 20/3) dan gezond? Weet ge,
misschien moet ik deze ‘betere levensstijl’ maar opgeven. ‘k Zou mij beter gaan verdrinken in de cocktails
(Cocktailavond, Scaldis, 20/3).

JUST UGENT THINGS
Indianen in het Ufo
Wie zich ooit in de diepten van het
Ufo begeven heeft, zal wel al geconfronteerd zijn met de gepluimde, mummieachtige objecten die de ingang van
het toilet flankeren. Wees gerust, het
auditorium is niet gebouwd op een oude
indianenbegraafplaats. Voor zover we
weten toch. De ‘mummies’ zijn deel van
het kunstwerk De laatste dag, als het
heidens oog vol is, door Camiel Van
Breedam. Het werk is een verwijzing
naar de Native Americans, en specifieker
naar de genocide en onderdrukking
waarvan ze het slachtoffer waren.
De naam van het werk komt uit een
Egyptisch dodenboek, waardoor het niet
alleen de onderdrukking van de Native
Americans symboliseert, maar van alle
minderheden ter wereld en iedereen die
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door Jan Emiel Cordeels

slachtoffer is van geweld. De mummies
zijn natuurlijk niet echt, maar als u
toch bang bent voor geesten, vrees dan

niet! Deze Schamper stoot ze namelijk
af, hou hem dus te allen tijde bij en
bescherm ook uw vrienden.

HILDE CHRISTIAENS

schamper.be

S

Nieuwe vereniging geeft zich bloot
EEN KENNISMAKING MET NUDISTENVERENIGING NATURA
Een
nieuw
telgje
in
Studentenverenigingenland:
Natura.
Wat hen verenigt: naturisme en nudisme.
Say whut? Na een paar Google'tjes wordt
duidelijk dat naturisme een levenstijl is
in harmonie met de natuur, gekenmerkt
door gezamenlijk naakt zijn. Er blijkt
zelfs een internationale federatie voor
te bestaan! Nudisme beperkt zich dan
weer tot de naaktheid. In beide gevallen
wordt dat los gezien van seksualiteit of
erotische prikkeling. Een beetje zoals
gewoon een andere outfit aanhebben, in
dit geval niet meer dan je naakte huid.
Het heeft ook niets te maken
met exhibitionisme of gezien
willen worden of bekijken.
ACTIVITEITEN
Nudisme
kan
bij
allerlei activiteiten. In
de kalender van Natura
vinden we een spelletjesavond, een ladiesnight
en
een
filmavondje.
Dit clubje naaktlopers
organiseerde haar eerste
activiteit afgelopen december,
en hanteert steevast een
dresscode: gewoon helemaal naakt.
Af en toe kan je ook in je badpak
mee aan de toog, zo hopen ze de drempel
voor nieuwe naturisten of nieuwsgierigen te verlagen.
“Wat we zeker willen doen, is een
praatavond over naturisme", vertelt een
van de trekkers van het project, die graag
anoniem wil blijven. "We plannen ook
spelletjesavonden, filmavonden, en we
spelen met het idee van een tekenavond,
waarbij we model staan voor elkaar. Als
het weer beter wordt denken we ook aan

onderwijs

uitstapjes naar een strand, nudistenkamp
of andere plaatsen geschikt voor
naaktrecreatie.”

“

We gaan naakt omdat we
ons goed willen voelen
over ons lichaam

WAAROM NUDISME?
“Wat ook de naam is, naturisme
of nudisme, we gaan naakt omdat
we ons goed willen voelen over ons
lichaam. We willen het taboe rond
naaktheid bestrijden. We hoeven ons
niet te schamen voor onze lichamen,
ze zijn mooi, ze komen in vele vormen
en kleuren en zijn allemaal uniek. In

door Maja Minnaert

naaktrecreatie zie je tot nu toe vaak een
oudere generatie, bijvoorbeeld als je naar
het naaktstrand in België gaat.”
Er is ook een naturistenfederatie,
maar ook die wordt door een iets oudere
generatie gedomineerd. “Hun activiteiten draaien rond saunabezoeken en
resorts, wat niet zo goed aansluit bij
een jong publiek zoals studenten. We
hebben iets nodig voor jonge mensen,
iets dat bij ons past en dat we zelf
definiëren als jeugd. We willen iets wat
ons als jonge generatie kan vertegenwoordigen. En, misschien leid ik
het te ver, maar naaktheid
aanvaarden kan je perspectief in
het leven verruimen.”
ERKENDE VERENIGING
Natura streeft ernaar
een erkende studentenvereniging te zijn. Dit roept
natuurlijk herinneringen
op aan de erkenning van
BDSM-vereniging Kajira in
2013. Bij de vereniging zelf
leeft alvast de vergelijking. Ook
bij Kajira hebben ze al van Natura
gehoord en de stemming tussen de
twee verenigingen lijkt positief. De
vraag is of hun streven naar erkenning
ook zoveel controverse zal oproepen.
Hoewel Natura’s naaktheid niet seksueel
is, kan het natuurlijk wel zijn dat hier
en daar nog weerstand leeft tegen dit
format als erkende studentenvereniging.
Kajira heeft de toon gezet als club die
vooral praatavonden en casual activiteiten organiseert. Zo ook Natura, maar
zij doen het wel graag in hun blootje.
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69ING
OP Z'N GENTS

door Daan Van Cauwenberge en Elena De Bacquer

Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Leuven. Maar in Gent doet het weer soms wat gek. Mei '68 brak
in Gent pas echt door in Maart '69. Het was dan misschien laat, maar het was een stortbui.
Er is weinig zo onorigineel als een
studentenmagazine dat schrijft over de
gebeurtenissen van mei '68. We all know
the drill. De commune van Parijs, Leuven
Vlaams, de democratisering van het
onderwijs en het bestrijden van taboes
of het verloederen van onze traditionele waarden, naargelang je politieke
affiliatie. Het is een bekend verhaal dat
vaak verteld wordt.
De UGent durft echter tegen de
stroming in te zwemmen. Niet alleen viel
mei '68 bij ons in maart '69, maar ook
worden de gebeurtenissen die zich toen
aan de Blandijn hebben afgespeeld zwaar
onderbelicht. Studentenparticipatie aan
de UGent blaast dit jaar vijftig kaarsjes
uit, en daar mogen we best wel trots op
zijn. Wat volgt is het verhaal over hoe
een stel geile blandino's verantwoordelijk zijn voor studentenparticipatie

6
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aan de UGent en de democratisering
van ons onderwijs.
BLOTE FLIKKERS EN BOZE FLIKKEN
De vele studentenraden en andere
opties aan studentenparticipatie zijn
onlosmakelijk verbonden met onze
universiteit. Wanneer de meesten
vandaag de dag vloeken als ze de
onderwijsevaluaties moeten invullen
indien we niet willen dat onze Minerva
wordt afgesloten, is het misschien gek om
je voor te stellen dat de Gentse student
nog niet eens zo lang gelden gestreden
heeft voor het recht om die vervloekte
dingen te mogen invullen.
Het begon allemaal vijftig jaar
geleden op de Blandijnberg. "Op twaalf
maart 1969 werd een lezing georganiseerd omtrent pornografie, een
nogal gewaagd onderwerp, maar het

werd goedgekeurd," aldus Ruben
Aleksandr, coördinator bij de Gentse
Studentenraad. "Op het laatste moment
liet toenmalige rector Bouckaert
echter weten dat er tijdens de lezing geen
erotische afbeeldingen getoond mochten
worden. De studenten zijn toen erg
kwaad geworden. Niet omdat ze geen
porno mochten kijken, want laten we
erg eerlijk zijn, dat kon toen ook al, maar
omdat ze alweer gecensureerd werden.
En omdat ze het beu waren dat ze zich
steeds aan regels moesten houden waar
ze zelf geen inspraak in hadden, zijn ze
op straat gekomen en hebben ze het
rectoraat bestormd."
BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR
En als hij bestormen zegt, dan bedoelt
hij ook echt bestormen. "Ze zijn binnen-

schamper.be
schamper.be

gedrongen op de derde verdieping tot
aan de rector zijn kantoor, waar hij
weigerde hen toe te spreken. In zijn
persoonlijke aantekeningen van die dag
schreef Bouckaert dat hij na al die beledigingen en na zo geschoffeerd te worden,
weigerde om voor de studenten te gaan
staan." Niet alleen weigerde de rector
hen die dag te vervoegen, maar even later
belde hij ook de politie om de studenten
weg te jagen. Naar verluidt sprak hij
de gevleugelde woorden "flikken, ge
moogt ze buiten kloppen". Zo gezegd, zo
gedaan. De Blandijn was blijkbaar toen
al de eeuwige tweede keus, want dat is
het volgende gebouw dat de verbolgen
studenten bezet hebben. "Ze hebben

“

Flikken, ge moogt ze
buiten kloppen
het zeven dagen lang bezet, zelfs met
de steun van de proffen en de decaan.
Dit was ook in samenwerking met de
verschillende socialistische verenigingen.
Dan heeft de decaan hen aangespoord
de bezetting stop te zetten, maar toch
verder actie te ondernemen voor hun
recht op inspraak." Zoals wel vaker
was het een snel protest, en een trage
verandering. Hun punten zijn uiteindelijk twee jaar later toch ingewilligd.
"In '71 kwam er de wet VermeylenDubois, die stelde dat studenten inspraak
moeten krijgen in hun onderwijsinstelling." Driewerf hoera, want zo zijn
vervelende enquêtes en ellenlange
verkiezingsronden geboren.
PAPIERWERK HIER
Of studentenparticipatie nog altijd
dat geile, subversieve heldendom heeft?
De geëngageerde student is een student,
en dus van nature hitsig. Dat is dan al
duidelijk. Maar ergens tussen de passie
en het idealisme is toch een zekere

onderwijs
onderwijs

bureaucratie geslopen. "We voelen ons
gesterkt vanuit de universiteit in de zin
dat ze ons niet alleen decretaal - want
onze onafhankelijke positie kunnen
ze ons niet meer afnemen - maar ook
als personen respecteren. Maar het
is ook soms onze taak om eens goed
tegen hun benen te schoppen. Als we
dat kunnen doen, en twee weken later
gewoon kunnen samenzitten op dezelfde
manier, dan weten we dat het goed zit.
Toch is het een moeilijk touw om te
bewandelen", geeft Ruben toe. "Als je
effectief iets van structurele verandering
op lange termijn wil teweegbrengen
moet je het systeem begrijpen en er ook
een onderdeel van blijven. Maar net zo
goed moet je jezelf er regelmatig aan
herinneren wat je taak is, en dat is een
controleorgaan zijn."

'Gentse Studentenraad' ontmoeten,
wordt dit een pijnlijk moment. Want
of het nu een boekenverkoop is, een
feestje van een studentenvereniging,
een cultuuravond of het regelen van
je inhaalexamens; elke student botst
onherroeppelijk op de noodzaak van
studentenparticipatie. Het blijft moeilijk
om te zeggen of de student van vroeger
hier dan wel dichter bij betrokken werd
dan nu. "Het was toen allemaal niet
geformaliseerd, maar een beweging
vanuit de studenten. Het valt niet tegen te
spreken dat het wel dichter bij de student
zal gevoeld hebben. Daarentegen denk
ik dat wij zeker de laatste jaren hier toch
veel meer op hebben ingezet. Participatie
is dan ook geen zuiver gegeven. Dat is
niet alleen de studentenraad, dat is ook
gewoon gaan drinken met een kring.
Alles is aan elkaar gelinkt."

THAT'S PARTICIPATION
Voor de lezers van dit artikel wiens
ogen voor de eerste keer de woordgroep
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Brexit: where art thou, UGent?
door Dries Blontrock en Antoon Van Ryckeghem
illustratie door Vincence De Gols en Thomas De Paepe

‘What’s going on?’ Marvin Gaye zong het al in 1971. Vandaag stellen velen diezelfde vraag opnieuw wanneer
het gaat over de Brexit. Op dag van publicatie nog elf nachten slapen en het is zover, maar nog steeds heerst
paniek en verwarring. Is onze geliefde universiteit wél goed voorbereid?
Wie op Google de termen ‘Brexit’
en ‘universiteit’ invoert, vindt verontrustend weinig tot niets. Ja, de KU
Leuven beweert een voortrekkersrol
te willen spelen in Europa na de Brexit
en heeft zich aangesloten bij een groep
Europese universiteiten, maar dat blijft
toch vrij vaag. Over de Universiteit
Gent vinden we al helemaal niets. Is er
reden tot paniek, of handelt onze alma
mater vooral achter de schermen?
Voor de UGent zijn er twee grote
zaken die eventueel een probleem
kunnen stellen wanneer het tot een
Brexit komt: Erasmus en onderzoek.
BREXIT MEANS ERASMUSEXIT?
Geneviève Cochez is de verantwoordelijke voor Erasmus aan de
UGent. Zij regelt dus ook alles rond
Erasmusstudenten en de Brexit.
Voor Cochez is de eindsprint naar
de Brexit een heel erg drukke periode,
want er moeten een heleboel zaken
geregeld worden. “Erasmus is vooral
bekend voor het luik studentenmobiliteit. Voor onze studenten die nu in het
Verenigd Koninkrijk zitten, is er vanuit
de Europese Commissie een garantie
gekomen dat zij hun verblijf zonder
problemen kunnen verderzetten. Indien
ze hun Erasmus gestart hebben voor
29 maart, blijven ze onder hetzelfde
Erasmusstatuut, en behouden ze hun
beurs tot hun mobiliteit afloopt. Zij zijn
inmiddels ook gecontacteerd en weten
dat alles in orde komt.”
Het voornaamste probleemgeval
voor de studenten zelf is van andere
aard. “In geval van een no-deal zal er
misschien moeten worden bekeken of
8

er een aantal andere zaken nog in orde
zijn. Zaken zoals verblijfsrecht, toegang
tot het grondgebied, het over en weer
gaan en douane zijn enkele voorbeelden.
Deze zaken zullen ze regelen via de
instellingen waar ze verblijven.” Dit
geldt zowel voor uitwisselingsstudenten
die zich momenteel in het Verenigd
Koninkrijk bevinden, als voor studenten
die na 29 maart zullen vertrekken.
Eerder deze maand was de deadline
voor de Britse Erasmusaanvragen.
“Vorige week maandag werden de
dossiers verwacht. De studenten hebben

“

De studenten weten dat
alles in orde komt
dus eigenlijk die keuze al gemaakt
voor ze weten wat hen te wachten
staat. Daarom zijn we nu met al onze
VK-partners aan het overleggen om
zeker de akkoorden te behouden die er
nu onder Erasmus zijn.”
MAY EN HAAR PAARD
Erasmus wordt vaak gezien als het
paradepaardje van de Europese Unie, en
het Verenigd Koninkrijk dreigt nu uit de
boot te vallen. Hoe wordt de toekomst
van het Erasmusprogramma zonder het
Verenigd Koninkrijk gezien? “Sowieso
zat er in het pakket van de deal een
stuk rond Erasmus waar het Verenigd
Koninkrijk en de Commissie overeen
kwamen om het huidige programma
verder te zetten tot 2021. Daarna komt
er sowieso een nieuw programma voor

de EU waarover de Britten mee willen
onderhandelen. Dat was de intentie in
het geval van een deal.”
Alleen lijkt een deal met de dag
minder waarschijnlijk. Een andere
optie is dat de UGent met verschillende Britse universiteiten afzonderlijk
gelijkaardige akkoorden sluit. “In eerste
instantie stappen ze eruit, maar dat wil
niet zeggen dat er de komende maanden
niet opnieuw onderhandeld kan worden.
Na een Brexit zonder deal wordt het
Verenigd Koninkrijk een 'derde land'.
Onder de paraplu van Erasmus is er
een akkoord tussen universiteit X in
het Verenigd Koninkrijk en de UGent.
We zullen dat akkoord overnemen,
maar dit zal niet meer onder de paraplu
van Erasmus zijn.”
MONEYTIME
Terwijl het politieke schouwspel
ongekende taferelen aanneemt, wordt
er aan onze alma mater wel nuttig werk
geleverd. “We zijn natuurlijk achter de
schermen wel aan het werken. Ik ben
nu bezig met al de akkoorden met Britse
universiteiten in gang te steken. Zij zijn
ook heel erg vragende partij en waren de
eersten die ons contacteerden om verder
samen te werken. In het verleden was
dit niet altijd het geval, ze waren niet zo
pro-Erasmus. In het geval van een no-deal
zijn er bovendien ook problemen voor
Europese studenten die zich als gewone
student aan een Britse universiteit
inschrijven en daar hun diploma willen
halen. Zij zullen strengere voorwaarden
moeten ondergaan voor visa en
dergelijke. Dat betekent inkomstenverlies voor de Britse universiteiten,
schamper.be

daarom proberen ze ook de poort naar
uitwisseling open te houden.”
Vooral bij de financiering van de
Erasmusstudenten knelt het schoentje.
“De financiering is momenteel nog niet
helemaal duidelijk. Wij doen er alles aan
om daarvoor te zorgen. We willen zeker
niet dat studenten hier de dupe van
worden. Ik kan nu nog niet zwart op wit
zeggen ofdat wij of Vlaanderen zelf iets
zullen financieren, omdat het nu nog niet
aan de orde is. De Europese Commissie
en het Verenigd Koninkrijk zijn nu nog
formeel verder aan het onderhandelen.
Wij als instelling schieten nog niet
meteen in actie omdat we nog niet weten
wat er moet gebeuren, maar ik denk dat
we de studenten zeker kunnen geruststellen.“ In andere woorden, studenten
die op Erasmus naar het Verenigd
Koninkrijk willen of zullen gaan, kunnen
op beide oren slapen.
ONDERZOEK WORDT ANDERE KOEK
Mathijs Vandenbroucke werkt op
de Dienst Onderzoeksaangelegenheden
(DOZA) van de UGent en houdt zich
op dit moment vooral bezig met het
opvolgen van de regelgeving van de
samenwerking met Britse universiteiten
na 29 maart. “Wij hopen natuurlijk
op een deal. Bij een no-deal zal er
veel meer onzekerheid zijn, maar
dat hoeft op korte termijn ook geen
catastrofe te zijn.”
Om te begrijpen waar een Brexit
voor problemen kan zorgen, moet

onderwijs

er eerst gekeken worden naar hoe de
onderzoeksprojecten
georganiseerd
zijn. “Wij doen mee aan een ‘Horizon
2020’-project of structuurfonds. Meestal
zit je dan in een consortium met
verschillende universiteiten.” Volgens de
regels moeten er minstens drie Europese
universiteiten in een consortium zitten.
Dit quotum kan voor enkele huidige
en toekomstige onderzoeksprojecten
een obstakel vormen. “Stel nu dat je in
een consortium zit met twintig universiteiten er twee hiervan zijn Brits, blijft
het consortium gelden. De Britse partner
wordt gewoon een niet-EU partner. Stel
evenwel dat je in een consortium zit met
drie Europese universiteiten waarvan er
door de Brexit één wegvalt, zit je met een
groot vraagstuk. In het geval van een deal
is er geen probleem: er is een regeling
uitgewerkt rond de Britse universiteiten
en zij mogen gewoon blijven. In het
geval van een no-deal zal er een soort
van juridisch vacuüm zijn en zal iedereen
zich afvragen wat er moet gebeuren. Dat

is puur juridisch. Financieel is er een
garantie vanuit de Britse overheid, zodat
alles verder kan lopen.”
Ondertussen werd er communicatie uitgewerkt om professoren en
medewerkers te informeren over
de mogelijke gevolgen. “We hebben
ook een tool, BOZI, Berichten voor
Onderzoek en Internationalisering.
Dat is een interne mailing naar alle
onderzoekers binnen de UGent. Wij
gaan met de EU-cel aan de UGent ook
actief mailen met de onderzoekers die
nu in een consortium zitten met Britse
universiteiten en mogelijk last zouden
krijgen. Op vlak van onderzoek is het
niet zo erg als het lijkt. Wij informeren
mensen vaak dat ze gewoon een contractuele aanpassing zullen moeten doen en
willen vooral vermijden dat iemand in
een kramp schiet.”
ALL’S WELL THAT ENDS WELL
Brexit treft ook Britten die in België
wonen. Een van die mensen is David
Chan, die Engels doceert aan studenten
Toegepaste Taalkunde aan de UGent.
Hij zegt nog geen persoonlijk bericht
ontvangen te hebben, maar: “Ik weet wel
dat ze er hogerop mee bezig zijn en reken
er eigenlijk wel op dat het in orde komt.
Ook de regering heeft gegarandeerd dat
wij geen problemen zullen hebben.”
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Sociaal versus duurzaam
tekst door Ella Roose, Hanne Thiessen en Nathan Laroy, illustratie door Daan Van Cauwenberge

DUURZAME WORTELS OF SOCIALE WORTELS VOOR IEDEREEN?
Meer betalen voor onze Brugspaghetti zou onze planeet kunnen redden, maar onze portemonnees niet.
Hoe verzoent de UGent haar sociaal beleid met duurzaamheid?
Het sociaal beleid van de UGent is het
resultaat van decennialange dialogen en
conflicten. Dit zie je aan de maaltijden in
de resto’s, de prijzen van de homes en in
de parkeerkaart waar ieder personeelslid
recht op heeft. Recent brengt een
nieuwe speler bestaande verhoudingen
in de war. Duurzaamheid eist een deel
van het podium op. De spanning tussen
het sociale enerzijds en het duurzame
anderzijds is vrij complex, al vormt
het misschien toch een minder groot
probleem dan je zou denken.
DURE DUURZAAMHEID
Voordat de klimaatsverandering aan
de alarmbel kwam trekken, waren sociale
partners zoals studentenvertegenwoordiging en vakbonden dé voorvechters
van een betere en socialere universiteit
voor iedereen. Zo bestaat er vandaag een
waaier aan mogelijkheden voor mensen
met minder middelen om een zo inclusief
en aangenaam mogelijke studententijd
te beleven. Denk bijvoorbeeld aan het
beurssysteem. Dit is bijzonder handig in
verband met inschrijvingsgeld, en je krijgt
er ook voorrang en vermindering bij in
de homes van de UGent. Daarnaast kan
je als student genieten van een lage prijs
in de studentenresto’s omdat die door de
overheid gesubsidieerd worden.
Nu duurzaamheid langs alle kanten de
kop opsteekt, is het een hele uitdaging
de verworven sociale maatregelen in
dezelfde staat te behouden. Duurzame
alternatieven zijn vaak erg duur en
verzoenen zich niet snel met de huidige
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staat van zijn. “Individuele gebruikers
hebben niet altijd de mogelijkheden
om alternatieven zelf te voorzien.
Hier kan de UGent wel een handje bij
helpen”, aldus Tim Joosen, vakbondsvertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur van de UGent.
Duurzaamheidsmaatregelen moeten
niet per se ten koste gaan van sociale
belangen - zeker als de UGent extra geld
zou investeren in groene alternatieven,
aldus Joosen. Op deze manier zouden
beide belangen hand in hand gaan, en
elkaar niet in de weg staan. “De UGent

“

De UGent moet zich niet
vastpinnen op klassieke en
vervuilende voorzieningen,
maar actief opzoek gaan
naar alternatieven
moet zich niet vastpinnen op klassieke
en vervuilende voorzieningen, maar
actief op zoek gaan naar alternatieven, op
voorwaarde dat het betaalbaar blijft voor
elke student. Klimaatverandering zal
eerst de minst bedeelde mensen schaden.
Bij overstromingen en dergelijke zullen
de rijksten in het slechtste geval een villa
kunnen kopen op de hoogste bergen. Zij
die onderaan de sociale ladder staan zullen
de eerste slachtoffers zijn.” De opgave is

om die mensen zonder schade mee te
nemen in het duurzaamheidsverhaal.
In het geval van de UGent rijst de
grote vraag hoe de universiteit daar
in hemelsnaam aan moet beginnen.
Volgens
Vincent
Meerschaert,
consulent voor Traject, een adviesbureau gespecialiseerd in mobiliteitsmanagement dat de UGent geadviseerd
heeft, hoeven financiële maatregelen niet
altijd asociaal te zijn, mits er voldoende
geïnvesteerd wordt in duurzame alternatieven. Dit stemt vrij goed overeen met
de oplossing van Joosen. De boosdoener
die volgens Amber Coone, studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad,
steeds opnieuw opduikt is dat mensen
de drempel om over te gaan op nieuwe,
duurzamere dingen vaak te hoog
inschatten. “Ik denk dat mensen het vaak
in het begin lastig hebben met veranderingen. Maar dan zien we nu, wat verder
in de tijd, dat plastic bekers gewoonweg
minder gekocht worden, nu we ze
betalend hebben gemaakt in de resto’s.”
Symbiose tussen duurzaamheid en een
sociaal beleid is dus effectief mogelijk.
BLIJF VAN MIJN KAART AF
De gratis parkeerkaart is een
verworven recht. Iedere werknemer
krijgt toegang tot de parkings van de
UGent. Dit wil zeggen dat hij of zij altijd
met de auto naar het werk kan komen en
deze auto steeds zeer gemakkelijk weg
kan zetten - zonder te betalen en zonder
lang te moeten zoeken naar een parkeerplaats. Ook het UGentpersoneel dat in
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de stad Gent zelf woont krijgt zo'n kaart.
Het mag dan nog een verworven recht
zijn, erg duurzaam is het niet.
In een stedelijke context is ruimte
schaars en moet er dus verantwoordelijk mee omgegaan worden. De plaats
die auto’s innemen, zowel rijdend als
stilstaand, dient dus goed doordacht te
worden. “Het is daarom niet meer dan
logisch dat de UGent een parkeerbeleid
invoert waarbij de criteria voor toegang
tot de parkings op een rechtvaardige
manier worden bepaald”, vertelt
Meerschaert. Het parkeerbeleid is het
struikelblok bij uitstek voor de UGent als
het over duurzaamheid gaat.
Tim Joosen spreekt zelfs van een
probleem dat de universiteit niet
op zichzelf kan oplossen. “De grote
problemen met mobiliteit zijn er, ten
eerste, rechtstreeks omwille van het
feit dat er een achteruitgang is geweest
wat betreft openbaar vervoer, zelfs in

“

Een duurzaam
mobiliteitsbeleid is
een sociaal beleid
omdat toegankelijke
vervoerswijzen aantrekkelijker worden gemaakt
Gent, waarbij bussen zijn afgeschaft
omwille van besparingsmaatregelen”,
aldus Joosen. Mensen die in Groot-Gent
wonen nemen snel de auto omdat ze
weinig alternatieven hebben, zeker als ze
daarnaast ook nog kinderen naar school
moeten brengen.
“Wij pleiten om niet enkel met
de woon-werkafstand rekening te
houden, maar met verschillende criteria
zoals beschikbaarheid van alternatieven als fiets en openbaar vervoer, en

onderwijs
onderwijs
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gezinssituatie”, stelt Meerschaert voor.
Joosen pikt hierop in: “Zelfs inhoudelijke criteria over kilometerafstanden
zijn deels arbitrair omdat het niet in acht
neemt dat sommige mensen zich moeten
verplaatsen voor hun kinderen, zieke
familieleden, zorgbehoevende ouderen
enzovoort. Er zijn natuurlijk wel mensen
die gewoonweg geen zin hebben om die
ene kilometer per fiets of te voet af te
leggen. Als je maatregelen zou hebben
die selectief dat soort mensen raken,
zonder de anderen te schaden, zou het
rechtvaardiger zijn.”
Nu komen we tot de kern van de zaak.
Is het zelfs mogelijk om deze luiwam-

mesen op te sporen en enkel hen te laten
betalen voor een parkeerkaart? Niet
echt, zo blijkt. Al heeft Meerschaert daar
een duidelijke mening over: “Een echt
duurzaam mobiliteitsbeleid is in se een
sociaal beleid omdat voor iedereen
toegankelijke vervoerswijzen zoals
fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker worden gemaakt.”
De parkeerkaarten zouden dus
betalend kunnen worden op het
moment waarop iedereen toegang krijgt
tot duurzame alternatieven. Jammer
genoeg is dat niet meteen genoeg om
mensen deze alternatieven ook effectief
te doen gebruiken. Er zijn zeker sensibiliseringscampagnes
nodig
volgens
Meerschaert, maar er moeten ook
auto-ontradende maatregelen worden
genomen. Dit botst bijna gegarandeerd
met wat werknemers zouden willen. Als
openbaar vervoer zou verbeteren en er
zou geïnvesteerd worden in fietsen voor
het personeel, zouden we al een heel
eind verder staan.
ETEN ZAL LEKKER ZIJN
OF ZAL NIET ZIJN
Spreek over duurzaamheid en voedselproblematiek komt ongetwijfeld op de
proppen. Hoe uit de duurzaamheidskwestie zich in onze resto’s? Twee
aspecten zijn heel zichtbaar: het gebruik
van plastic bekers en het aanbod aan
duurzame maaltijden.
Waterbekers zijn nog maar een
aantal jaar geleden betalend geworden.
Waar dat indertijd op veel tegenstand
kon rekenen, is er vandaag veel minder
heibel over. De cijfers spreken voor zich:
er worden effectief veel minder plastic
bekers gekocht in de resto’s, en uit een
recente bevraging blijkt dat het merendeel
van de restogangers de betalende bekers
steunt. De keerzijde van de medaille is
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dat er daarnaast minder water en meer
frisdrank wordt gedronken. “Dit is een
ongezonde evolutie, en het verschil
wordt totaal teniet gedaan wanneer je
geen waterbeker gebruikt, maar dan wel
frisdrank uit een plastic flesje drinkt. Er
zijn alternatieven, zoals bijvoorbeeld
recycleerbare bekers of het hergebruik
van glazen”, aldus Joosen.
Duurzame maaltijden vormen ook een
heikel punt. Is het wel houdbaar om deze
zo goedkoop aan te bieden, wanneer
een prijsverhoging ze duurzamer
én gezonder zou maken. “Nu zijn de
maaltijden echt héél goedkoop, maar als
je erover nadenkt wat je eigenlijk voorgeschoteld krijgt, is het, één, waarschijnlijk
niet zo gezond en, twee, niet echt
duurzaam”, meent Amber Coone. Wat
de problematiek nog compliceert, is het
feit dat de maaltijden zwaar gesubsidieerd worden door de overheid. “Er
werden reeds vragen gesteld rond die
subsidies, niet om ze af te schaffen, maar
om te zien of we gezondere zaken niet
goedkoper kunnen maken. Toen de
spilfiguren daarachter ziek werden, is het
project wat op de lange baan geschoven”,
vervolgt Coone.
Voor Tim Joosen blijft betaalbaarheid
cruciaal: “We kunnen altijd maatregelen
blijven nemen die erop neer komen dat
zij die kunnen betalen wél alternatieven
kunnen krijgen die even kwaliteitsvol
zijn. Het is eigenlijk grof dat mensen
met een beperkt inkomen geen toegang
krijgen tot voedsel dat beter van
kwaliteit is. De vraag is dan natuurlijk of
het zonder meer verbieden van non-ecologische producten de mensen die reeds
krap bij kas zitten niet nog verder de
dieperik in jagen.”
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door Nathan Laroy en Hanne Thiessen
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Dies Natalis: vijftig jaar participatie. Zo klinken de woorden waar we jaren naar hebben uitgekeken. We
hebben een excuus om deze komkommertijd der feestdagen op te vullen! Waar het allemaal heel schokkend
begon, is de studentenparticipatie nu beter gestructureerd. We maken de tijd om het kluwen te ontwarren.
ORIËNTATIE IN DE KLUWEN
De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt

de

belangen

van

de

dus ook zijn eigen studentenraad die de

hebben echt de kracht binnen onze

studenten van zijn faculteit vertegen-

universiteit om het beleid zowel te

woordigt. De tentakels van deze

stimuleren als aan te vechten.

student bij het universiteitsbestuur.

facultaire

Zij fungeert als losse entiteit die

uit tot in de opleidingscommissies,

met haar adviesrecht invloed tracht

commissies waar proffen met o.a.

Waar komt de dagelijkse student

uit te oefenen op beslissingen die

studenten, de faculteitsraad en de

dan eigenlijk in beeld? De opleidings-

genomen

Algemene Vergadering van de Gentse

commissies

zijn

Studentenraad de opleiding effectief

studenten

de

Aan de top van de UGent bevinden

vormgeven. De vergaderingen van

kunnen

zich twee centrale bestuursorganen:

zowel elke facultaire studentenraad

van de faculteit wordt dan weer

worden.

Laten

we

dit

even uitspitten.

studentenraden

rijken

PARTICIPEREND PLEBS

de

plaatsen

grootste

uitoefenen.

De

waar

invloed
werking

de Raad van Bestuur (RvB) en het

besproken op de vergaderingen van

Bestuurscollege (BC). De eerste ratifi-

de facultaire studentenraden. Maar je

“
We mogen heus trots

ceert de finale beslissingen en werkt een
strategisch plan uit om deze effectief
uit te voeren. Ook hierin hebben vier
studenten een zitje. Deze worden om
de twee jaar via universiteitsbrede
verkiezingen verkozen waarbij elke

hoeft lang geen 'erkende' studentenvertegenwoordiger

zijn op hetgeen we in die
vijftig jaar hebben bereikt

student zijn stem kan uitbrengen.

te

zijn

om

jezelf en andere studenten vooruit
te helpen. Vaak worden er bijvoorbeeld enquêtes georganiseerd door de
verschillende studentenraden waarmee
ze trachten een visie te krijgen op

Het Bestuurscollege aan de andere

als van de Gentse Studentenraad

de
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staan open voor elke student.
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een
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Deze twee worden bijgestaan door

ticipatie eigenlijk? Het is allemaal

ondervinden. Zo lanceerde de Gentse

tal van adviesraden waarin ook steeds

goed en wel de structuur een beetje

Studentenraad

studenten aanwezig zijn. De UGent

te vatten, maar daarmee heb je nog

omtrent

draagt studentenparticipatie hoog in

geen participatie, en dat is toch hét

welzijn, waarvan ze momenteel de

het vaandel! Hoe kan je je als nieuwe

sleutelwoord. Alles begint bij een
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student inwerken in die schijnbaar
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en

probleem
enquêtes
mentaal
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studentenraden
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we mogen heus trots zijn op hetgeen

Gentse Studentenraad vindt de idee

we in die vijftig jaar hebben bereikt.

of de frustratie dan zijn weg naar

We hebben nood aan geëngageerde
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JA, GE WEET WEL … DIE
FACULTAIRE DINGES DAAR …

een
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haar opgedragen is door de RvB.
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consensus

en

Een variant op een zinnetje dat je

de juiste oren binnen de UGent. In
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vallen. Het punt is: ze zijn er, en
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Goeie seks

EEN GIDS TOT ETHISCH VERANTWOORDE OPWINDING

door Daphne Lox, Maja Minnaert,
Antoon Van Ryckeghem en Nathan Pelgrims

Heeft je grootmoeder gelijk dat je niet naar vettige prentjes mag kijken? Professor seksuele ethiek Tom
Claes biedt antwoord. "Wanneer je seksualiteit volledig banaliseert, bereik je je doel niet van bevrijding.
Dan is het simpelweg everywhere in the open. Zo heb je geen progressief verhaal meer."
Maart ‘69: porno, studentenparticipatie, crashen op de Blandijn en de
geboorte van de studentenraad. Volgens
professor Tom Claes, ethicus gespecialiseerd in de seksuele- en relatie-ethiek,
is het geen toeval dat een lezing over
pornografie deze reactie uitlokte: “Da's
altijd een problematisch onderwerp
geweest, zeker nog midden jaren zestig.
Vanaf de jaren zeventig kwam porno
steeds meer in de publieke sfeer terecht
en grote productiehuizen kregen de kans
om te kiemen in de samenleving. Films
zoals Deep Throat en Behind a green
door maakten een opmars en visuele
pornografie werd mainstream. Dit
kon natuurlijk niet zonder een reactie
teweeg te brengen van onder andere
feministische bewegingen, die op dat
moment mobiliseerden.
“Ik weet niet of je de reactie van de
universiteit expliciet conservatief kan
noemen. We mogen niet vergeten dat
er eind jaren zestig nog een taboe is.
Om dan in de UGent over pornografie
te gaan spreken en beelden te tonen
- voor een aantal mensen was dat er
wellicht een beetje over”, vertelt Claes.
Verder stelt hij ook dat dit nu nog steeds
een hele discussie is. “Ik verwijs in mijn
lessen ook geregeld naar pornografie
en prostitutie. Het is niet voor de hand
liggend, maar zolang het lesmateriaal
pedagogisch verantwoord is, maakt de
UGent er geen probleem van. Ook moet
het een academische functie hebben.
Als je rond exotisme of racisme en
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porno wil spreken, moet je ergens een
grens trekken.”
SEKS OP DE UNIVERSITEIT
“Pornografie is een van de belangrijkste gegevens in onze westerse
moderne samenleving. Het is zo'n
cruciaal gegeven en beduidend discussiepunt, dat het schandalig zou zijn
mocht een universiteit er geen aandacht
aan besteden”, meent Claes.
“Deze universiteit, en daar kan ze wel
een pluim op haar hoed steken, is een van
de weinige universiteiten, of toch een van
de eerste, waar het thema seksualiteit een
plaats kreeg. Dat heeft ze te danken aan
figuren uit de jaren zestig en zeventig als
Jaap Kruithof, Jos Van Ussel, Bob
Carlier, Ronald Commers en later
Etienne Vermeersch, die het thema
centraal wilden stellen en expliciet
wilden bespreken.”
“Kruithof zette toen al aanzienlijk in
op seksuele reproductieve rechten en
anticonceptie: zaken die nog verboden
waren. Samen met Jos Van Ussel startte
hij onderzoek op naar seksualiteit bij
studenten in de jaren zestig. Die seksualiteit kwam toen meer en meer op, werd
bediscussieerd, mensen wilden hun
vrijheden. Zij stelden vast dat er enorme
ellende bestond: je had toen geen seksuele
opvoeding, je wist niet wat je met die
vrijheden aan moest. Mensen zaten in de
knoei met het feit dat ze masturbeerden,
en dat was nog altijd een taboe voor
velen. Dat heel centraal en publiek ter
bespreking zetten is echt op rekening te

schrijven van mensen als Jaap Kruithof
en Jos Van Ussel. De UGent was dus
al snel goed bezig door die zaken te
bespreken, academisch toe te laten en
daar iets rond te organiseren.”
VRIJE WIL, VRIJE SEKS
“Later spreekt Van Ussel over het
‘Afscheid van een seksualiteit’: de seksuele
revolutie werd opgeslokt door een soort
van prestatiemoraal; seksualiteit moest
bevrijd worden, maar nu moest iedereen
zo veel mogelijk seks hebben. Je kreeg
een seks-radicale beweging, die in zekere
zin dat streven naar een emancipatorische seksualiteit overschiet en van seks
een soort handelswaar ging maken, een
objectiverend iets.”
“In de jaren tachtig drong pornografie
overal door. In de jaren negentig werd
dat nog sterker geïntensiveerd. Heel dat
emancipatorische verhaal verdween: het
was louter nog een keuzemodel waar
vrijheid van keuze centraal stond. Niet
enkel de progressieve seksueel-pessimisten waren bang voor een volledige
liberalisering en vercommercialisering.
HILDE CHRISTIAENS
Wat zij identificeerden
was voor een stuk de problematiek die
daarachter zat, namelijk het prioriteren
van de vrije keuze, denken over het
seksuele object als iemand die volledig
zichzelf in de hand kan houden, die
rationeel nadenkt, die vrijheden heeft
en opeist. Op basis daarvan kreeg
toestemming de plaats van een baseline
voor seksuele ethiek. Als het via
toestemming en consent bekomen is, wie
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ben jij om dan te zeggen of er nog iets
beter of iets slechter is? Dezelfde soort
kritiek kwam terug bij de feministische
auteurs, namelijk dat er fundamenteel
scheefgetrokken machtsverhoudingen
waren tussen mannen en vrouwen. Wat
niet kan, wat waardevol is en wat niet,
dat kan namelijk zelf niet besproken
worden in termen van louter consent,
omdat het een procedureel gegeven is.
Je moet verder kunnen gaan dan louter
die notie van geldige toestemming.

Hoe ga je dan verder? Da's een heel
moeilijke vraag.”
AFSCHERMEN EN ONDERDRUKKEN
“Pornografie is het afbeelden van
naakt en seksuele activiteiten. Dat heeft
wellicht allang bestaan. Het is maatschappelijk ontstaan, door het uitselecteren
van afbeeldingen en teksten die als
pornografisch worden bestempeld.
In The Secret Museum toont Walter
Kendrick dat de categorie van
pornografische objecten ontstaan is na

“

Deze universiteit is
een van de eerste
waar het thema
seksualiteit een
plaats kreeg

onderwijs

DOOR NATHAN PELGRIMS

de opgravingen in Pompeï en andere
sites in die tijd, waar ze zeer geseksualiseerde beelden en afbeeldingen vonden
in een toen zeer preutse en Victoriaanse
negentiende-eeuwse wereld. Toen was
de vraag: “Wat gaan we met die objecten
doen?” De meeste mensen wilden die
vernietigen omdat ze niet strookten met
hun gedachtegoed. In plaats daarvan
werden ze in een secret museum gezet,
waarbij ze afgeschermd werden van
het publiek omdat ze op een of andere
wijze zouden ingaan tegen de tere en
onschuldige waarden van vrouwen en
kinderen. En dat terwijl mannen daar
wel binnen mochten. Pornografie is
fundamenteel een argument: het ontstaat
wanneer men een set van objecten
van de publieke toegankelijkheid gaat
afschermen en die een speciaal gewicht
gaat toekennen. Dit betekent dat de
sociale criteria altijd belangrijk zijn om
iets pornografisch van iets niet-pornografisch te onderscheiden. Dat zien we
vanaf het begin van porno: het draait om
het regelen van de toegang en selecteren
van een aantal objecten die beperkt
toegankelijk zijn.”
“Op het einde van de jaren tachtig
kwam er een boom van de pornografische
film, alsook een aangroei in pornografische objecten. De feministische reactie
luidde dat dit geweld op vrouwen was.
Niet zozeer ging het om de film, wel dat
het zou leiden tot vrouwonvriendelijke
houdingen. In Deep Throat bijvoorbeeld,
heeft het hoofdpersonage een clitoris in
haar keel. Ze kan dus alleen klaarkomen
als er een penis in haar keel zit, waardoor
er dus geen woord meer uitkomt ... Haar
stem wordt ontnomen, wat wellicht past
binnen een patriarchaal model.
Ik denk niet dat porno per definitie
niet kan, onder meer omdat we eigenlijk
niet weten wat pornografie is en wat niet.
Dat wordt immers bepaald door de tijden plaatsgebonden sociale normen. Het
verschuift ook constant: als Madonna
haar clips uitbrengt is dat voor sommigen
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pornografie en voor sommigen niet.
Dan kom je uit bij de vraag of porno kan
gezien worden als kunst.”
MAINSTREAM PORNOGRAFIE
“Mainstreamporno is enorm divers
geworden. Eind jaren tachtig ontstond
het label ‘vrouwenporno’. Deze was niet
louter erin en -uit, maar meer gericht
op een verhaal. Nog steeds zijn de
meningen verdeeld: enkele feministen
zijn pro seks en zien pornografie als
recht, een andere groep feministen
blijft porno zien als geweld op vrouwen
en dus immoreel.”
“Zelf vind ik dat de waarheid in het
midden ligt. Met pornografie heb ik
geen problemen, maar zie het wel als
moreel problematisch als de soort of de
verspreiding ervan ten koste gaat van
vrouwen. Dit is niet hetzelfde als stellen
dat het bij wet verboden moet worden:
het is niet vast te stellen dat pornografie
zou leiden tot meer verkrachtingen of dat
het negatieve effecten zou hebben. Soms
wordt wel een verhoogde misogynie
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gemeten na het kijken van gewelddadige
pornografie, maar ligt dat aan het geweld
of aan de vrouw die wordt afgebeeld?
Men is er nog niet uit.”
WANPRAKTIJKEN IN PORNO
“Westerse porno bevat natuurlijk ook
wantoestanden. Zo zijn er nog een aantal
zaken die stuk voor stuk onze vooroordelen lijken te bevestigen, maar moeten
we daarom porno direct verbieden? Als je
als overheid censureert op porno, claim
je dat volwassenen geen eigen keuzes
kunnen maken in wat goed of slecht is
voor hen. Dat is zeer paternalistisch en
een inbreuk op de vrije expressie. Een
andere mogelijke invalshoek is dat je
een onderscheid maakt tussen wat een
aanvaardbare mening is en welke porno
aanzet tot gewelddadige gedragingen.
Hierbij censureer je niet op de vrije
expressie en mening, maar op basis
van de bijdrage tot agressie in de echte
wereld. Zo kan porno houdingen naar
vrouwen toe negatief beïnvloeden. Een
verbod op porno omdat de houdingen

naar vrouwen negatiever zijn, zie ik niet
zitten, maar het is wel heel belangrijk dat
bij de sekswerkers de arbeidswetgeving
nageleefd wordt. Net zoals met andere
werknemers mogen deze mensen niet
uitgebuit worden. Pornografie wordt
door mensen gecreëerd en moet niet
noodzakelijk problematisch zijn. Enkel
als er illegale praktijken in en door
gebeuren, moet het verboden worden.
We moeten hierbij de vraag stellen of er
gradaties zijn binnen sekswerk in termen
van juridische en morele toelaatbaarheid.
In sommige situaties is het verkopen
van seksuele diensten niet noodzakelijk
problematisch als het in een vrije context
gebeurt. Belangrijk is om ervoor te
zorgen dat de keuze niet gedwongen is
door slechte omstandigheden.”
“Je moet er verstandig mee omgaan.
Pornografie kan soms een positief effect
hebben op mensen. Ook in behandelingen wordt het soms gebruikt.
Sommige mensen gaan er echter negatief
mee om en worden agressief of raken
eraan verslaafd.”
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Feministische porno, help!
door Daphne Lox

Ik
ben
feministisch,
maar
niet
af hoeveel deze onschuldige zieltjes verdienen om
feministisch genoeg.
zich te laten deepthroaten.
Porno is de zwakke schakel in mijn
Ik geef toe dat er ergens ook wel goede porno
ijzersterke verdediging over hoe vrouwen
zal bestaan, of dat er wel ergens mensen op
en mannen dezelfde kansen moeten
de aarde rondlopen die hier opgewonden van
krijgen. Waarom ik naar porno kijk, weet
worden, maar als hedendaagse vrouw wil ik meer.
ik zelf ook niet. De laatste tijd is het ook
Ik wil vrouwen met twee verschillende borsten
eerder een gewoonte dan een nood. Ik word
en natuurlijke cupmaten, met een buikje, rare
er niet meer opgewonden van. Zelfs meer dan
moedervlekken, dikke bovenbenen en een echt
dat, ik krijg een degout van filmpjes waarin vunzige
lichaam. De mannen moeten natuurlijker. Zeker
kerels piepjonge meisjes nemen in allerhande
qua grootte. Hoe intimiderend moet het zijn voor
onmogelijke, geplooide houdingen. Nu, als iets mij
die griet wanneer er zo’n bulldozer op je afkomt?
dwars zit, probeer ik alles om van het vervelende
Het is niet oké als zijn lul zo lang is dat het meer pijn
gevoel af te geraken. Na nader onderzoek in de
dan genot veroorzaakt. Ik denk niet dat iemand dan
pornowereld kwam ik erop uit.
nog de grimassen van de pornoster
Weg met de vrouwonvriendelijke
uit zijn hoofd krijgt.
porno! De gewone mens kan zich
Ik stel voor dat we elke
Het is niet oké als donderdag een mars doorheen Gent
niet identificeren met de prachtige
lijven die de meisjes overgeven aan zijn lul zo lang is dat houden tegen de vrouwonvriende lustige man.
het meer pijn dan delijke porno en voor volwassen
Seks in porno is al veel te lang
filmpjes met kwaliteit. Geen mannen
genot veroorzaakt meer die in de vrouwen beuken,
onrealistisch en nu pas worden
de feministen wakker. Porno is
maar de vrouwen als de baas! Ook
zoals de loonkloof: de man krijgt altijd meer dan
de alternatieven mogen vaker gepromoot worden,
de vrouw. Onlangs werd porna als vrouwvrienalhoewel in de tijden van de bewegende beelden ook
delijk alternatief naar voren geschoven, maar nog
de rooie oortjes mij niet meer kunnen bevredigen.
steeds kijkt mijn innerlijke zelf met ongenoegen
Literaire erotica komt wel nog in de buurt, maar
naar al die wantoestanden. Het wordt zelfs zo erg
deze mag beeldender. Of beter nog, in plaats van een
dat ik het niet meer wil zien als seks, maar eerder
ellenlange reeks van marsen, moeten we zelf het heft
als een gymnastiekoefening. Ook de kreunen en
in handen nemen. Wanneer komt er een beweging
zuchten lijken allesbehalve op een orgasme, maar
voor de rechten van de vrouwelijke masturberende
eerder op een hulpkreet. Mocht ik op deze manier
student? Wanneer zullen zij een optocht maken in
klaarkomen, zouden mijn buren het alarmnummer
deze erotische filmpjes en hun stempel drukken op
allang gedraaid hebben. Mijn vrouw-verdedide pornowereld? Tijd voor verandering! Tijd voor
gende-zesde-zintuig vraagt zich natuurlijk ook
deftige porno! #durfdenken

“

onderwijs
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STUDEROTICA

door Nicky Vandeghinste

Porno is alom bekend en alomtegenwoordig onder studenten, zou men denken. Om de proef op de som
te nemen stuurden we een bevraging rond met negen vragen. We kregen een interessante kijk op welke
gedegenereerde en soms verrassend onschuldige wezens zich onder ons bevinden.
Het cliché gaat dat alle mannen naar
porno kijken en dat vrouwen helemaal
niet naar porno kijken. Dit bleek deels
waar te zijn. Alle bevraagde mannen
kijken naar porno. Van de vrouwen kijkt
ongeveer een derde absoluut niet naar
porno. Zij die het wel doen, doen het
over het algemeen minder dan mannen.
Ongeveer een vierde van de vrouwen
kijkt wekelijks naar porno, en iets meer
dan veertig procent kijkt twee à drie keer
per maand. Ondertussen kijkt 77 procent
van de mannelijke bevraagden minstens
enkele keren per week, tegenover
21,2 procent van de vrouwen die dit
even frequent doet.
ROMANTISCHE ZIELEN
De fervente pornokijkers onder ons
zouden zich heel terecht beginnen
afvragen waarom iemand het niet zou
willen doen. Het antwoord is dat de
meeste onder hen hier gewoon geen

behoefte toe voelen. Enkele noemen het
wel vies of vuil, maar deze studenten
waren - weinig verrassend - vooral
achttienjarigen. De meeste van de
niet-kijkers zeggen wel dat het gewoon
niets voor hen is, maar dat ze het absoluut
begrijpen dat andere dat wel zouden doen.
Een enkeling claimt dat dit simpelweg
“niet opwindend is voor vrouwen”.
Maar dat is buiten de meerderheid van
de vrouwen gerekend. Zij die wel kijken
vinden het opwindend, ontspannend en
zelfs een inspiratie voor dingen die je
zou kunnen doen in het echte leven. Er
wordt ook verteld dat het soms lastig is
om in the mood te geraken en ze daarom
porno gebruiken om het een extra zetje te
geven. Dit zijn overigens zowat dezelfde
redenen die mannen aangeven om naar
porno te kijken.
We vroegen ook naar wat de absolute
favoriet onder de pornocategorieën
is bij studenten. Dit zorgde voor wat

frustratie. Blijkbaar is het vragen naar
een favoriete categorie voor sommigen
als vragen wie hun favoriete kind is. Er
volgden zelfs verontwaardigde privéberichten. Uiteindelijk bleek de student
die wel kon kiezen een gevarieerde
smaak te hebben. Twee categorieën
kunnen meer dan tien procent van de
studenten bekoren: Amateur en Teen.
Daarop volgen Lesbian, POV (Point of
view, porno waarbij de man de camera

“

Er is blijkbaar echt wel
een klassieker: Two
Girls One Cup
zelf vasthoudt waardoor de kijker enkel
vanuit zijn perspectief meekijkt) en
Bondage. De overige zijn echter sterk
versnipperd. Enkele categorieën kunnen
nog een drie- of viertal studenten
aanspreken als favoriet. Verrassend
genoeg valt ook Romantic daaronder.
Lopen er dan echt nog romantische
zielen onder ons?
KONING PORNHUB
Het verrast waarschijnlijk niet,
maar we vroegen naar de favoriete
pornowebsite en er is één heer
en meester: Pornhub. België staat
negentiende in de lijst van beste klanten
bij Pornhub, wat indrukwekkend is
voor ons kleine aantal inwoners. Geen
enkele andere website werd door meer
dan vier mensen aangegeven als favoriet.
De alternatieven die werden aangegeven
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speelden vaak in op specifieke fetisjen,
zoals 'midgetstube' of 'webcamjackers',
of waren meermaals ook pornawebsites; vrouwvriendelijke porno zoals
Lottelust of Shespot.
Er wordt overigens door veel vrouwen
aangegeven dat ze nood hebben aan
meer vrouwvriendelijke porno. In
heteroseksuele porno is er volgens velen
een te duidelijke ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen. “Het is vaak alleen
de vrouw die kreunt, en die het meeste
werk doet. Daarom kijk ik liever naar
lesbische porno, of zelfs gay, daar is er
meer gelijkheid tussen de partners”,
schrijft een student. Een ander persoon
merkt op dat de hele markt lijkt gericht
te zijn op mannen: .”De grootste scheve
kant naar mijn mening is de foute idee
dat er moet gecatered worden naar een
straight male gaze, met verregaande
objectivering van het vrouwenlichaam
tot gevolg. Zelfs lesbische porno is
duidelijk gericht naar mannelijk genot,
dat is toch je reinste onzin?”
Het dient opgemerkt te worden dat
een zeer groot deel van de studenten
die bevraagd werden een uitermate
positieve mening heeft over porno in het
algemeen. “Het taboe rond porno moet,
in mijn ogen, absoluut doorbroken
worden, want het kan zeer leerrijk zijn

op verschillende vlakken. Zo merk je
vaak hoe het niet moet maar soms ook
hoe het wel kan.” Bijna iedereen vindt
dat genieten kan, maar met mate. De
meesten nuanceren ook, onder andere

“

Blijkbaar is het vragen naar
een favoriete categorie
voor sommigen als vragen
wie hun favoriete kind is.
over de vrouwonvriendelijkheid van
veel porno, maar vooral over hoe
onrealistisch het wel niet is. Er zou meer
moeten gesensibiliseerd worden over
het verschil tussen echte seks en wat er
gebeurt in porno volgens sommigen.
Vooral bij tieners zou dit zorgen voor
onrealistische verwachtingen van wat er
zich in de slaapkamer kan afspelen.
RULE 34
Enkelen halen ook de onethische
kant van de porno-industrie aan. Ze
zijn zich bewust van het feit dat de
sector zijn duistere kantjes heeft. “Ik
denk dat elke handelsmarkt waar geld
wordt verdiend in een maatschappij die
mensen economisch uitbuit 'onethisch'

is. Porno zou een vrije en artistieke
creatie kunnen zijn van toestemmende
partners, moesten mensen 'economische
noodzaak' niet als reden hebben om
tegen hun zin in porno mee te spelen, en
moesten er geen bazen zijn die de winst
naar zich toe slepen.” Ook wordt er vaak
gehoopt of gevraagd dat er regulering
is op dit vlak.
Hoe dan ook is één iets algemeen
geweten: er staat heel wat freaky shit
op het internet. Wanneer we vragen
naar het vreemdste dat men ooit zag in
porno komt er heel wat aan bod, maar er
is blijkbaar echt wel een klassieker: Two
Girls One Cup. We gaan hier niet meer
uitweiden over deze gruwel. Zoek het
op als je wil, maar we raden toch aan dit
niet te doen. Verder waren er frequente
vermeldingen van golden showers (al dan
niet dankzij de Amerikaanse president),
seks met dieren en incest. Verder valt op
dat, wat sommigen echt vreemd vinden,
ook voor andere de favoriete categorie is,
zoals midget porn, gangbangs of fisting.
Tussen deze antwoorden volgde er ook
een gamma aan vreemde, verrassende en
originele dingen. Maar zoals we weten
is rule 34 van het internet: “If it exists,
there is porn of it.”

Top 10 vreemde shit

6. Twee personen vastgebonden net buiten elkaars bereik,

1. Een Russisch koppel dat samen een dolfijn berijdt

trekkend om bij elkaar te raken voor seks

2. Shrek is love, Shrek is life

7. Een man in een reuzenpandakostuum met een vrouw

3. Iemand die gepenetreerd werd in meerdere openingen

in kerstkledij

door een geschilde ananas met een condoom eromheen

8. Bolsjevistische retoriek tijdens seks

4. Een vrouw met twee vagina’s

9. Een geel geschilderd persoon die als pikachu seks heeft

5. Een vrouw die op een hoverboard achternagezeten werd

met Spongebob

en vervolgens geneukt door een man in een dinopak

10. Een vrouw met drie borsten
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Streek Van De Week
door Hanne Thies

sen en Nathan Pe
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Wase Club

Elke streek heeft zo zijn bijzonderheden. In Ieper gooien ze katten van de toren, in Geraardsbergen eten
ze mattentaarten en Aalst is doordrenkt met marginaliteit. Wij schotelen elke editie de meest prominente
clichés aan een regionale club voor en zien hoe zij die verteren.
Praeses Thomas
De
Rooy,
PR-praeses Julie Van Bockstaele en
schachtentemmer Dietger Van Den
Eynden geven ons inkijk in De Wase,
de streekclub van het Waasland.
Wat zijn zoal de stereotypen die
rond jullie streek hangen?
Thomas: "Het is een cliché, maar ik
denk dat wij allemaal open mensen zijn.
Er hangt altijd een goeie sfeer. Eén ding:
ik vind dat we echt een afschuwelijk
dialect hebben."
Dietger: "De platte 'a'."
Julie: "Ik denk ook nog wel dat je van
de Wase kunt zeggen dat wij wat het
zwijn kunnen uithangen soms. Maar dat
is daarom niet negatief, hé."
Zouden jullie dan groter willen
zijn?
Dietger: "Een beetje wel."
Thomas: "We willen wel uitbreiden
naar een stabiele club."
Dietger: "Vooral stabiliteit, dat
je zekerheid hebt van opvolging,
want dat is nu …"
Thomas: "Ik denk dat geen enkele
club wilt dat zijn vereniging ‘sterft’, zal
ik maar zeggen. Het is daarmee dat een
iets stabieler ledenaantal wel welkom
zou zijn. Ik hoop ook van harte dat het
blijft bestaan, want er zit zo veel liefde en
inzet in al die jaren die al geweest zijn.
Het zou echt zonde zijn om dat te laten
vliegen. We willen allemaal over tien
jaar ook mee samen dat honderdjarig
bestaan vieren."
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Zijn er dingen waar jullie als
Waaslanders trots op zijn?

Dietger: "Ik vind het wel een
mooie streek, het Waasland. Als je
een beetje door de bebouwing kan
kijken." (lacht)
Thomas: "Zeker en vast."
Dietger: "Ik ben ook wel fan
van mijn dialect."
Zijn er clubs waar jullie niet goed
mee overeen komen? Scaldis komt
dan spontaan voor de geest.
Dietger: "Goh, eigenlijk ken ik die
mensen niet. (lacht) Dat wordt wel
gezegd, maar ja ..."
Julie: "Ik denk wel dat wij in principe
wel overeenkomen met Scaldis. Er heerst
soms wat spanning omdat de regio van
Scaldis erg dicht bij de onze ligt. De
verdeling is dus soms niet duidelijk, maar
we hebben daar nooit een echt groot
conflict over gehad."
Thomas: "Er wordt af en toe wel 'fuck
Scaldis' gezegd."
Dietger: "Het gaat nu niet echt uit van
gegronde haat denk ik."
Thomas: "Nee, maar ook niet van
pure liefde, denk ik. Het zal wel ergens
tussen de twee zijn."
Wat zijn dingen die mensen over
het algemeen niet weten over het
Waasland?
Thomas: "Als ze het Waasland al
kennen, is dat al iets. Voor de rest heb
je zo van die weetjes, zoals dat we de
grootste markt van België hebben."

Dietger: "De grootste markt van
Europa denk ik zelfs. Die markt is echt
gigantisch. We hebben daar niets aan,
maar hij is echt groot."
Jullie dopen ook. Hoe gaat dat eraan
toe?
Julie: "Ik kan zeggen dat het wel altijd
dezelfde traditie is die we volgen, ook
altijd hetzelfde parcours dat we afleggen,
met ongeveer dezelfde opdrachten.
Wij houden ons uiteraard ook aan
het doopdecreet, wat belangrijk is.
Onlangs is de Waasse uit Leuven in
het nieuws gekomen omdat ze het
doopdecreet niet willen tekenen. Wij
volgen het dus wel."
Dietger: "Je kan echt niet zeggen dat
wij een zware doop hebben. Bij de VEK
maken ze hun doop extra zwaar omdat
ze te veel schachten hebben, maar die
luxe hebben wij niet."
Thomas: "Het is gewoon voor de
gezelligheid, en voor de idee van de
doop dat we het doen. Het is niet de
bedoeling om mensen te kleineren
of pijn te doen."
Dietger: "Het gaat erom een groepsgevoel te creëren tussen de schachten.
Als je samen wat hebt afgezien, dat helpt
wel om een groepsgevoel te krijgen."
Zijn er nog dingen die jullie zelf
willen toevoegen?
Dietger: "Nu ben ik geneigd om ‘fuck
Scaldis’ te zeggen."
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door Nathan Laroy

OH SNAP
Wanneer je met z’n tweetjes - of
meer - lekker steamy zit te wezen in
de slaapkamer, kan het er al eens rough
aan toe gaan. Niettegenstaande dat het
intieme en sensuele aspect van seks door
weinig geëvenaard kan worden, hebben
mensen soms ook gewoon eens zin in
een zweterige neukpartij. Cowgirl en
consorten kunnen dan wel zeer plezierig
en geil zijn, je mag niet vergeten dat een
mannenpenis ook maar van vlees en
bloed gemaakt is. Zo is het niet geheel

ongewoon om net iets té ruig te vrijen
en die arme jongen zijn penis te breken,
ook bij agressieve masturbatie. Hoewel
de penis natuurlijk geen bot bevat,
wordt er met broken penis verwezen
naar een scheur van de urinebuis en
meerdere zenuwen en/of bloedvaten
met omliggend weefsel. Het is tevens een
van de meest pijnlijke genitale verwondingen die een man kan oplopen en
wordt het vaakst teruggevonden in de
porno-industrie.

TWIX ROVER

RULE 34
There is porn of it, no exceptions. Zo
luidt de meest beruchte der internetregels die in het begin van de eenentwintigste eeuw gepubliceerd werd op de
Encyclopedia Dramatica, een Engelse
NSFW-site die de subversieve trolling
culture verheerlijkt. Rule 34 houdt in
dat er van al wat je ziekelijke brein kan
bedenken, er ergens op het internet een
porno te vinden is. De stelling heeft
doorheen de jaren zichzelf keer op
keer bewezen vanwege de alomtegen-

woordigheid van internetpornografie,
met name onder genres als fanfictie en
hentai. Voor zij die dit nu ongetwijfeld
in zijn volledigheid willen uittesten,
bestaan er meerdere sites die enkel en
alleen ontworpen zijn om zelfs de meest
gedegenereerde porno te vinden, opdat
Rule 34 onverslagen zou blijven. Zo kan
je onder andere porno vinden die speciaal
voor panda's gemaakt is. Je afvragen
waarom wordt ten stelligste afgeraden.
'tis The internet.

STALAG FICTION
Stalag fiction was een obscuur
pornogenre dat tot bloei kwam in de
jaren '50 en '60. Deze nazi-exploiterende Holocaustpornografie kende
plotlijnen waarbij vooral geallieerde
soldaten gebrutaliseerd werden door
vrouwelijke SS-officieren met daaropvolgend een wraakactie van die soldaten,
meestal verkrachting en moord. Titels
als I was Colonel Schultz's Private Bitch
waren toen schering en inslag. Vreemd
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genoeg werden hierin vrijwel geen Joden
geportretteerd. Dit werd net té taboe
gerekend en daarmee niet geschikt voor
publicatie. Vooral adolescente kinderen
van zij die de concentratiekampen
hadden overleefd waren fan. De boeken
werden oorspronkelijk verkocht in Israël
tot de regering er een ban op plaatste. Nu
kan je ze met wat zoekwerk nog vinden
op het internet, waar ze circuleren als
peer-to-peer shared files.
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Horoscoop

door Van Cauwenberge, D. illustratie door De Paepe, T.

Wist je dat horoscopen ook wetenschappelijk kunnen zijn? Er
bestaan een hele hoop wetenschappelijk betrouwbare methoden om iemands persoonlijkheid accuraat te beschrijven.
Zo kun je al veel over iemands persoonlijkheid afleiden aan
de hand van hun studie of de mensen waarmee die persoon
optrekt. Hieronder vind je een voor onze universiteit gepersonaliseerde wetenschappelijk onderbouwde ‘horoscoop’
die werd opgesteld door enkele psychologen aan de UGent.

Bio-ingenieurswetenschappen

Diergeneeskunde

Economie en Bedrijfskunde

Farmaceutische
Wetenschappen

Jij bent een bezige bij die geen
rust kent. Je bent in heel veel
dingen geïnteresseerd en vindt
het vaak moeilijk om keuzes te
maken. Toch heb je het gevoel
dat je die voortdurend moet
maken. Je hebt altijd het beste
voor met anderen en bent erg
passioneel.

Jij bent zeer plichtsbewust. Jij
houdt je altijd aan je beloftes
en je vrienden weten dat ze
steeds op jou kunnen rekenen.
Je hebt soms het gevoel dat
mensen je onderschatten en
wilt jezelf vaak bewijzen. Als
vrienden raad nodig hebben
komen ze vaak naar jou.

Jij bent een vrolijke en energieke persoon, al heb jij soms
ook wel nood aan een beetje
tijd voor jezelf. Jij staat met
je twee voeten op de grond.
Soms vind je het moeilijk om
je emoties onder woorden te
brengen. Je verkiest een paar
goede vrienden boven een
massa kennissen die je nauwelijks kent.

Jij bent een echte genieter. Je kan
soms nog eens je tijd nemen om
echt van het leven te genieten. Jij
bent een erg realistisch iemand,
al wil dat niet zeggen dat je ook
niet eens van een feestje kunt
genieten. Toch denk je altijd na
voor je iets doet.

Wetenschappen

Ingenieurswetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte
Architectuur

Jij zit vol passie en bent
iemand die weet wat je wil,
maar niet altijd hoe je het
kunt krijgen. Je zit vol met
originele ideeën, maar houdt
die vaak voor jezelf. Mensen
hebben jou graag, omdat jij
altijd jezelf blijft. Jij zult grote
hoogtes bereiken als je durft te
vertrouwen in jezelf.

Jij bent een werker. Als jij een
doel hebt, rust je niet voor
je jouw taak hebt volbracht.
Mensen hebben diep respect
voor jouw sterke karakter.
Je voelt je echter toch soms
misbegrepen. Vergeet niet om
nu en dan eens op adem te
komen.

Jij bent iemand die niet bang
is om tegen de stroom in te
zwemmen. Je bent dromerig
en verdwaalt soms in je gedachten, maar je bent ook erg
begaan met de wereld rondom
jou. Mensen weten dat ze jou
kunnen vertrouwen.

Jij bent een creatief en kritisch
persoon die niet graag in hokjes
denkt. Jij vindt de waarheid
belangrijk en bent niet bang
om enkele heilige huisjes in te
trappen. Jij kunt je in zo’n beetje
alles interesseren en vindt het
moeilijk om keuzes te maken.

Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen

Recht en Criminologie

Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen

Partyvelde

Jij bent een echte mensenmens. Je weet niet wat je zou
moeten doen zonder al jouw
vrienden en vriendinnen. Jij
probeert altijd voor iedereen
het beste te doen en vergeet
soms aan jezelf te denken.
Mensen appreciëren jouw
eerlijke en levendige persoonlijkheid.

Je bent een erg open persoon.
Je zegt waar het op staat en
niet iedereen kan dat altijd
evenzeer appreciëren. Je hebt
een kritische geest en wil
jezelf en de wereld rondom
jou steeds een vrolijkere plek
maken. Jij straalt zelfvertrouwen uit en mensen spenderen
graag veel tijd met jou.

Jij bent een passioneel persoon, maar denkt toch erg
nuchter. Jij bent iemand die
veel nood heeft aan mensen
in je leven. Als je het gevoel
hebt dat er te weinig mensen
in je leven zijn, ga jij je al snel
erg eenzaam voelen. Je hebt
een harde buitenkant, maar
mensen die jou kennen weten
dat je een erg zachte binnenkant hebt.

Jij blijft liefst met je beide voeten
op de grond, al wil dat niet zeggen dat je soms niet volledig los
kunt gaan. Soms ben je bang om
jouw problemen met anderen
te delen. Jij kunt echt genieten
van de aanwezigheid van andere
mensen. Sommige mensen
schatten je soms simpeler in dan
je bent. Wees niet bang om jezelf
aan de wereld te laten zien.

wetenschap

Politieke en
Sociale Wetenschappen
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Totally Spicy

Schamperstein

door Dries Blontrock en Jan Emiel Cordeels
illustratie door Emilie Devreese

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.
Disclaimer: als u van plan was om ooit
nog op een onschuldige manier te
kijken naar een aflevering van Totally
Spies, draai deze bladzijde dan snel om.
“Waarom, wat is er mis mee?”, vraagt
u zich af. Meer dan een gezond mens
zich kan inbeelden.
SUPER(KINKY) SPIONNES
Eerst een testje: probeer zo veel
mogelijk zaken op te sommen die een
fetisj zouden kunnen zijn. Tel het aantal
waarop u gestrand bent. Vermenigvuldig
dat met zeven, verhef het resultaat tot de
tweede macht en tel er achttien bij op.
Als uw brein voldoende pervers is komt
u misschien bijna in de buurt van Totally
Spies. Het centrale plot van de reeks lijkt
nochtans vrij gewoon. Drie studentes
(Sam, Alex en Clover) klussen niet
bij in een café, maar als superspionnen bij een geheime organisatie die
- we verzinnen het niet - ‘The World
Organization of Human Protection’
heet. Iedere aflevering worden ze door
hun 'meester' Jerry via een tunnel
meegezogen naar de locatie waar op dat
moment een bad guy de overheersing/
totale vernietiging (schrap wat niet past)
van de wereld plant. Op het eerste gezicht
niet veel meer dan een discount Charlie’s
Angels. But wait. There’s more.
Telkens de dames op een missie gaan,
wringen ze zich in hun latex pakje. Dat is
meteen een eerste rode draad doorheen
de hele serie: latex, latex, latex, een
goddeloze hoeveelheid latex.
Daarnaast moet het olijke drietal
zich op hun missies vaak verkleden.
Enkele kleppers die de revue passeren
wetenschap

zijn: Oosterse prinsessen, schoolgirls, cheerleaders, bikini’s, maids,
vrouwelijke cowboys (ja, dat), soldaten
en zelfs mummies. We vergeten
waarschijnlijk de helft, maar geef toe: dit
is geen toeval meer.
Niet alle verkleedpartijtjes zijn echter
geheel vrijwillig. Af en toe dwingt
de aspirant-mondiale dictator van
dienst onze spionnen ook in bepaalde
lichtjes onaangename posities. Een
tweede prominent aanwezige fetisj is
dus bondage. De drie worden te pas
en te onpas vastgebonden, onder het

“

Totally Spies is op het eerste
zicht niet meer dan een
discount Charlie's Angels
motto "een aflevering waarin niemand
wordt vastgebonden aan een vreemde
machine, is geen aflevering" rukt er een
fenomenaal arsenaal aan robots aan die
inkopen gedaan hebben op de eroticabeurs. Is er geen machine voorhanden?
Geen probleem, dan vindt de Blofeldvan-de-Aldi van die aflevering wel
een reusachtige spin die de dames
vastbindt in zijn web.
IF YOU'RE REALLY BRAVE
Deze fetisjen zouden nog als relatief
‘normaal’ gezien kunnen worden. Er zijn
echter ook wat akelig specifieke speciallekes die in de verhaaltjes verwerkt
worden. Dingen die de spionnes
bedekken: modder, kauwgom, zweet,

the list goes on.

Reken
daar
bij:
voyeurisme tijdens
het
douchen,
een
machine
die kleren doet
krimpen (wat de
slechterik hiermee
van plan was, is nog
steeds een mysterie
voor de wetenschap) en last but not
least: genetische manipulaties waarop
elke geneticus jaloers zou zijn. Hoofden
die opblazen als ballonnetjes, spieren
die elke bodybuilder doen verbleken,
een plots verouderings- of verjongingsproces. O trouwens, furries, iemand?
Als u denkt dat de genoemde
voorbeelden
onmogelijk
een
fetisj kunnen zijn dan raden we u aan
(af?) om de zeer omvattende lijst met
fetisjen af te gaan, die te vinden is
voor elk die goed genoeg zoekt. Ook
een aanrader zijn de getuigenissen van
mensen die beweren door deze serie een
fetisj ontwikkeld te hebben. Wij hebben
er misschien wel trauma’s aan overgehouden, maar onze trouwe lezer (u!)
kan wel tegen een stootje. De dappersten
onder u zullen zich misschien zelfs laten
meezuigen door Jerry en zijn in latex
gehulde personeel (als u niet vastgebonden wordt, tenminste).
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SCHAMPER
Jij bent iemand die dit artikel leuk vindt
DE WETENSCHAP ACHTER DE HOROSCOOP

door Daan Van Cauwenberge

Nog steeds in shock dat wij aan de hand van jouw faculteit zoveel over jouw persoonlijkheid konden
zeggen? Wat volgt is een beschrijving van de wetenschappelijke methode die dit hoog staaltje
persoonlijkheidspsychologie mogelijk maakte.
Eerlijk duurt het langst. Daarom begin
ik met een kleine bekentenis: voor onze
eerdere horoscoop hebben wij niet samen
gezeten met een team van psychologen.
En of het mogelijk is om gedetailleerde
beschrijvingen te geven van iemands
persoonlijkheid louter en alleen op basis
van de faculteit waaraan iemand studeert
weten wij niet. Maar wat we wel weten
is dat onze horoscoop dat in ieder geval
niet heeft gedaan.
Voordat je ons begint te bekogelen met
verwijten als 'linkse leugenpers', willen
we echter zeggen dat de horoscoop
geen volledige leugen is. Er is een erg
grote kans dat je jezelf herkend hebt in
de beschrijving van jouw faculteit en
de horoscoop is wel degelijk opgesteld
aan de hand van een wetenschappelijke
methode. Alleen is het misschien niet de
methode die je had verwacht.
JIJ BENT IEMAND DIE VAAK
AAN HET VERLEDEN DENKT
Horoscopen zijn een hedendaags
voorbeeld van astrologie. Astrologie
is het geloof dat de hemellichamen
een impact hebben op ons gemoed.
Belangrijk is om hierin een onderscheid
te maken met astronomie, de wetenschap
die de hemellichamen bestudeert. Dat de
stand van de maan een grote impact kan
hebben op het werk van een visser of dat
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de zon een grote impact kan hebben op
het werk van een boer, ontkent namelijk
niemand. Maar deze fenomenen hebben
een wetenschappelijke verklaring. In
de astrologie zijn de beweringen van
een heel andere aard, daar beweren ze
bijvoorbeeld dat de stand van de planeten
bij jouw geboorte een grote impact kan
hebben op je liefdesleven.
Astronomie en astrologie zijn allebei

“

Het meest essentiële
is echter de context
waarin de horoscoop
gepresenteerd wordt
al ontzettend oud. Vrijwel alle oude
beschavingen beoefenden een vorm van
astrologie, vaak nog sterk vermengd
met astronomie. Vormen van astrologie
werden teruggevonden bij LatijnsAmerikaanse volkeren, de Babyloniërs,
de Egyptenaren, de Chinese beschavingen en de Romeinen en Grieken.
Veel religies kenden bovennatuurlijke
krachten toe aan de planeten en sterren
en in combinatie met de resultaten van
de astronomie werd hiermee het geloof
in de bovennatuurlijke gaven van de
sterren gevoed.

De meeste horoscopen baseren
zich op een versimpelde vorm van
West-Europese astrologie. Daarbij
worden
aan
mensen
bepaalde
eigenschappen toegeschreven op basis
van de toestand van hun geboorte,
makkelijk weergegeven als een
sterrenbeeld. Ook de Chinese variant
wordt steeds populairder, daar wordt
het jaartal van je geboorte gelinkt aan
een bepaald dier.
JIJ BENT IEMAND DIE BEGRIJPT
HOE HOROSCOPEN WERKEN
Dat horoscopen complete onzin zijn,
wisten de meeste mensen waarschijnlijk
wel. Maar hoe is het dan toch mogelijk
dat zoveel mensen het gevoel hebben dat
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die hersenspinsels hen accuraat kunnen
beschrijven? De kracht van de horoscoop
kan verklaard worden aan de hand van
een psychologisch principe dat bekendstaat als het Forer- of Barnumeffect.
Dat is een naam voor een psychologisch fenomeen waarbij mensen een
hoge nauwkeurigheid toekennen aan
beschrijvingen van hun persoonlijkheid
die zij als gepersonaliseerd en specifiek
beschouwen, maar in feite erg vaag
en algemeen zijn.
Horoscopen maken gebruik van
'Barnumstellingen', zinnen die erg precies
verwoord worden om erg gepersonaliseerd te klinken, maar in feite een zeer
algemene of zelfs geen inhoud hebben.

Het meest essentiële is echter de
context waarin de horoscoop gepresenteerd wordt. Het is noodzakelijk dat de
lezer het gevoel heeft dat de uitspraak
specifiek over zichzelf gaat en dat de lezer
veel vertrouwen heeft in het medium
dat hem deze informatie meedeelt. Als

“

“

De meeste horoscopen
baseren zich op een
versimpelde vorm van
West-Europese astrologie
Er zijn verschillende trucjes die je hierbij
kunt toepassen. Allereerst is het handig
om in de jij-vorm te spreken, zodat
mensen zich snel aangesproken voelen.
Verder is het nuttig om zaken te zeggen
die voor iedereen gelden, bijvoorbeeld
dat iemand soms aan zichzelf twijfelt of
mensen nodig heeft. Ook erg effectief
zijn zinnen waarin je zegt dat iemand
een eigenschap zowel heeft als niet
heeft. Bijvoorbeeld door te zeggen dat
iemand erg levendig is, maar soms erg
stil. Ten slotte helpt het ook om alles erg
positief te verwoorden en altijd kritiek
te vermijden. Uit onderzoek blijkt
dat mensen altijd meer geneigd zijn
positieve uitspraken over zichzelf te
geloven dan negatieve.

wetenschap
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leek ons bijzonder klein. Dit werd
echter al snel gecompenseerd door de
horoscoop in onze geliefde wetenschapssectie te plaatsen en een erg vage
inleiding te geven, die leek te impliceren
dat er een wetenschappelijke basis was
voor de nonsens in de tekst.
Door met faculteiten aan onze universiteit te werken was het makkelijk
een zweem van personalisering te
creëren. Maar dit was ook handig om
een andere reden. Mensen hebben
erg stereotiepe beelden van onze
faculteiten, dus door die stereotiepen
te verwerken kreeg onze horoscoop
meteen een zweem van betrouwbaarheid. Verder werden er vooral erg
vage en inhoudsloze zinnen gebruikt,

De horoscoop was geen
volledige leugen

mensen zelf in de horoscoop geloven
is er een grotere kans dat ze het gevoel
hebben dat hun horoscoop ook echt is
uitgekomen. Dat heeft te maken met het
placebo-effect: als mensen geloven in het
effect van een middeltje is er een grote
kans dat zij het gevoel zullen hebben dat
dit middeltje ook echt dat effect heeft.
JIJ BENT IEMAND DIE MENSEN
BEDRIEGT MET NEPHOROSCOPEN
Op erg wetenschappelijke wijze
besloten we onze lezers te bedotten
op basis van deze wetenschappelijke
principes. Een eerste uitdaging was de
ongeloofwaardigheid van astrologie. De
kans dat mensen een beschrijving op
basis van sterren serieus zouden nemen,

ideaal om een onbestaande betekenis
in te lezen. En natuurlijk werd er enkel
gebruik gemaakt van eufemismen. Zo
werden die arrogante rechtenstudentjes
"mensen die zelfzekerheid uitstralen" en
werden gedrogeerde blandino's "mensen
die niet bang zijn tegen de stroming
in te zwemmen".
Barnumstellingen en het Forer-effect
blijven echter niet beperkt tot
horoscopen.
Deze
psychologische
trucjes worden door charlatans
allerhande toegepast: van waarzeggers
en tovenaars, en nep-psychologen en
reclamebureaus. Let dus maar op de
volgende keer dat iemand zegt dat jij een
kritische geest hebt.
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VIEZE VISIONAIRS
door Hanne Thiessen en Nicky Vandeghinste

Het zou ons niet moeten verbazen dat er enorme technologische vooruitgang is geboekt puur en alleen
door de pornosector. Geloof je het toch nog niet? Laten we wat meer ingaan op alle feiten.
De link tussen nieuwe technologieën en porno is niets nieuws. Na de
uitvinding van de drukpers duurde het
niet lang voor er meer erotische afbeeldingen werden verspreid. De massa
wilde duidelijke meer dan bijbels. De
technologische porno-innovatie kwam
echter pas in een stroomversnelling in
de tweede helft van de twintigste eeuw.
De jaren zestig was het decennium van
peace and love en van vooral zeer veel
protesten. Na een periode van lange
repressie, werden plots vele taboes
doorbroken. Zeker met seks en porno
werd er veel minder preuts omgegaan.
Het bleef echter wel net een brug te ver
om openlijk in een cinemazaal met meer
dan honderd mensen naar een erotische
film te gaan kijken. Voor veel mensen
bleef seks iets intiems tussen twee
mensen en liever in een privésfeer. De
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vraag groeide dus enorm om porno naar
de huiskamer te brengen.
NIET ENKEL DISNEYFILMS
In de jaren zeventig barstte er een
heuse strijd los tussen drie verschillende
videobandproducenten. Philips, Sony
en Matsushita brachten rond dezelfde
tijd elk hun type videocassettes op de
markt. Betamax van Sony was technisch
de beste, maar won uiteindelijk de strijd
niet. Wel won VHS van dat andere
Japanse bedrijf Matsushita. De reden
hiervoor is zeer simpel. Sony was
tegen het produceren van pornotapes
en bracht dus geen erotische films op
de markt, Matsushita deed dit wel. Zo
komt het dat de VHS de geschiedenisboeken in ging met zijn (toen) innovatieve videocassette. Als je thuis nog een
videorecorder hebt staan die dit soort
cassettes kan afspelen, is de kans dus

zeer groot dat er niet enkel Disneyfilms
op zijn afgespeeld. Nadat in 1986 de
strijd gestreden was, zei de toenmalige
baas van Phillips het volgende: "Als we
pornotapes hadden laten maken, was het
waarschijnlijk anders gelopen. Maar met
zulke immorele rotzooi houden wij ons
niet bezig." Wrong move, Cor van der
Klugt, wrong move.
THE RED LIGHT DISTRICT
STRIKES AGAIN
Een van de grootste voordelen aan het
internet is de anonimiteit. En voor wat
is die anonimiteit zo handig? Incognito
porno kunnen kijken natuurlijk! Je
raadde het al, ook het succes van het
internet hebben we te danken aan de
porno-industrie. Het internet maakte
zijn opmars eind de jaren zeventig.
Een tiental jaren later vonden de eerst
pornowebsites hun weg naar deze
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interessante nieuwe technologie. Vanaf
toen groeide het gebruik exponentieel en
sprak men van een ware dot.com-boom.
In 1994 kon het Nederlandse pornobedrijf Red Light District als eerste een
succesvolle streamingsite actief houden
op het internet. Zij maakte zo de weg vrij
voor grote online streamingsites zoals
cnn.com en Youtube.
Met het internet kwam ook wel het
probleem dat mensen zeer veel video’s
gratis en voor niets konden gaan
streamen. Dit bleek echter economisch
niet houdbaar. Als de kwaliteit van de
porno niet omlaag mocht, moest er een
manier gevonden worden om anoniem
en online transacties te kunnen doen.
Verschillende bedrijven zoals Paycom
en Electronic Card Systems lanceerden
technologieën die online transactie
en aankopen introduceerden. Nog
steeds zijn deze systemen vooral voor
de porno-industrie voordelig. In 1999
werd er online meer gespendeerd aan
pornografie dan aan boeken of reizen.
Logischerwijze kwam de ontwikkeling
van veilige online betaalmethodes in
de lift te zitten. Systemen zoals PayPall
zijn ondertussen voor sommigen niet
meer weg te denken. Zo komt het
ook dat we vandaag de dag al onze
bankzaken gewoon op onze smartphone
kunnen betalen.
HIGH RISK
Desalniettemin wordt de porno-industrie gezien als een high risk sector.
Daarom worden door de kredietkaartbedrijven soms hogere tarieven
aangerekend voor aankopen op
pornowebsites. Dit leidde ertoe dat er
vanuit de pornosector steeds meer naar
cryptocurrencies werd gekeken. Het is
natuurlijk ook handig om andere illegale
zaken mee te kopen, maar oorspronkelijk
was het dus puur om online vunzigheden te kunnen bekijken. Het kwaad
was echter al geschied. Tegen dat al deze
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technologie werkelijk up and running
was, waren mensen het al gewoon om
gratis naar porno te kunnen kijken.
Het was namelijk zo dat vanuit andere
hoeken van diezelfde sector een boost
werd gegeven aan een ander bekend
fenomeen: online streaming die betaald
wordt door middel van advertenties
in de kantlijn, wat ons bekend is via
Youtube en elke andere videosite. Maar
laat ons eerlijk zijn, nu dacht je vooral
aan zaken zoals “Geile meisjes in je
buurt zijn nu online” en “Zo vergroot
je NU je penis”.
De webcam komt nu standaard bij
elke laptop, maar in het begin werd
die vooral gekocht door mensen die
van plan waren om voor een publiek
hun kleren uit te doen. Daarna werd
de technologie ontwikkeld om live
camshows op te zetten. De mannen in
grijze pakken die tegenwoordig met
dezelfde technologie videoconferences
over financiën en andere saaie materie
houden zijn dan toch wel iets minder
spannend. Denk eens na waar je de eerste
chatbot hebt gezien. Nee, het was niet
de schattige hulplijn van Vandenborre.
Het was ergens rechtsonder op een
louche website. Reeds in je tienerjaren
visten bots ernaar of je al dan niet aan
het rukken was - jij stoere bink? - en of
je niet zou stoppen met porno kijken
om eerst met haar te komen chatten op
cam. We vragen ons nog steeds af welke

naïeve zieltjes daar in trapten, maar
revolutionair was het wel.
Je grootste frustratie was mogelijks
zonder de porno-industrie ook nog
groter. Traag internet is irritant. Trage
porno is pure marteling. Het was dan ook
porno die aan de basis lag van de grote
vraag naar sneller internet. In hotels is er
tussen elf uur ‘s avonds en middernacht
vaak toenemend internetverkeer. Je zou
verkeerdelijk kunnen aannemen dat dit
ligt aan zakenmannen die liefkozend
videochatten met hun vrouw thuis. Hoe
dan ook waren het dergelijke statistieken
die aanzetten tot innovaties zoals hogere
bandbreedte en 4G.
POKÉMON GO
Virtual Reality, Robotics en haptic
tech: het heden en de nabije toekomst
lijken technologie op dezelfde noot voort
te zetten, want VR-porno, seksrobots en
technologie om elkaar vanop afstand 'aan
te raken' zullen dan wel brede mogelijkheden hebben in het dagelijks leven, de
roots ligt alweer in de porno-industrie.
Nochtans blijkt deze rol van de sector
steeds meer beperkt en lijkt er een nieuwe
grote sector op de loer te liggen om de
pionier te spelen. De gaming-industrie
groeit steeds sneller en heeft tevens een
minstens even grote innovatiekracht.
Denk aan het innoverende aspect van
Pokémon Go en hoe de mobiele telefonie
steeds meer steunt op mobile games om
winst te draaien.
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door Iris Pottie

20 TOT 24 MAART: Film Festival Japan Square

20 & 21 MAART: The Six Brandenburg Concertos

@ Studio Skoop

@ Vooruit

FILMFESTIVAL – Iedereen kent wel het steriotiepe beeld van
Japan: het merk Superdry, Fukushima, dikke worstelaars met
een vreemde pamper en sushi. Maar Japan heeft veel meer te
bieden dan dat. Dat bewijst het Film festival Japan Square, dat
dit jaar zijn tinnen jubileum viert. Op het programma staan
tien films, elk van een verschillend genre, sommige voorafgegaan door een typisch Japanse maaltijd. Kortom: de ideale
gelegenheid om je onder te dompelen in de cultuur van het
land van de rijzende zon!

DANS – Of je nu Beyoncé bent en dringend een idee nodig
hebt voor een nieuwe clip, of gewoon geïnteresseerd bent in
dans: deze voorstelling zal je zeker kunnen bekoren. Zestien
dansers van verschillende generaties van Rosas, zoals het
dansgezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker genoemd
wordt, voeren een choreografie uit op De Brandenburgse
Concerten van Bach. Deze compositie wordt live gespeeld
door het barokensemble B’Rock. Dans en muziek zullen hier
dus versmelten tot een prachtig totaalspektakel.

28 MAART: Poetry Insight

29 MAART: Iedereen is van de wereld
@ Poëziecentrum

@ Masseel fonds

LEZING – Waar onze ogen de spiegel zijn van onze ziel,
daar kan poëzie een foto vormen van deze ziel: ze leggen hem
vast in beelden, gebruik makend van beeldspraak. In Poetry
Insight - rond de Grote Poëzieprijs 2019 - wordt van deze
foto’s der ziel genoten, maar er wordt ook een verdere analyse
gemaakt. Daarvoor zal Christophe Vekeman onder andere
een panelgesprek aangaan met recensenten en uitgevers.
Want hoewel een beeld zo veel meer kan zeggen dan duizend
woorden, de ziel blijft.

EVENEMENT – Anders dan de naam van dit evenement
misschien doet vermoeden, heeft dit evenement maar weinig
te maken met het hitnummer van The Scene, behalve het doel
natuurlijk: migratie bespreekbaar maken. Nadat zes verschillende experten meer uitleg verschaffen over de beweegredenen van migratie, treedt de groep Marhaba op. Ze bestaan
uit leden van verschillende nationaliteiten, en brengen
liederen over migratie en klimaat met een vleugje liefde.
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Nathan Laroy studeert psychologie aan de UGent en schreef dit gedicht ter gelegenheid van deze themaeditie. Wil jij je gedicht ook in Schamper, stuur dan een mailtje naar cultuur@schamper.be.
door Nathan Laroy
illustratie door Daphne Lox

Lust en dierlijke driften
Ik weet niet meer wat zachter is: je lippen, de kussens,
de sneeuw die buiten zachtjes dwarrelt
maar wanneer mijn mond al de plaatsjes in je nek vindt waar m'n lippen perfect op passen
besef ik dat jouw vlees de reden is dat vegetarisme niet werkt voor mij
ik wil de eerste zijn die je 's ochtends aanraakt en de laatste zijn die je 's avonds proeft
ik wil je tegen de muur opduwen en je ziel zien branden van genot
ik wil meer dan wat geschuur, ik wil je foute kantjes verkennen
ik wil je onderdanig hebben, ik wil onderdanig zijn
ik wil de Melkweg in je ogen doen verschijnen
en je doen hijgen en kreunen voor meer
ik wil je innerlijke beest ontketenen,
een handjevol nemen en je de wereld doen vergeten
kortom, ik wil je opgeilen
stoute dingen met je doen
en bovenal
wanneer ik langs je streel en je huid voel gloeien
wanneer je borst uitgeput op en neer beweegt
je lekkere lijf claimen en verwennen
tot je niet meer op je benen kan staan
laten we dit morgenavond opnieuw doen, zei ik lachend
en met een knipoog voegde ik daaraan toe
moest ik te laat zijn, begin dan alvast zonder mij
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GESCHIEDENIS VAN DE EROTIEK
door Maja Minnaert

Al sinds de oudheid, nee, zelfs sinds de vroege prehistorie, worden er pieten, tieten en foefkes op de muren
getekend. Ongeacht enige censuur bleef de mens allerlei vormen van seks en erotiek afbeelden. Stof genoeg
voor een prikkelend overzicht!
PREHISTORISCHE PRIMALS
De goesting bestaat sinds mensenheugenis, en zo ook de zin om haar af
te beelden. Wie heeft nog niet van de
oeroude venusbeeldjes gehoord, waar
ronde, primitieve vormen de vruchtbaarheid voorstellen? Net zoals de toiletdeuren nu, werden ook de wanden van
de grot beklad met moois, en soms wel
eens wat pikants. Veel beelden blijven er
natuurlijk niet over. Of dat aan de
vergankelijkheid ligt, of aan de geilheid
van de oermens, is moeilijk te zeggen.
Het is heel goed mogelijk dat zij puur
instinctief elkaar besprongen, en dat zo
leuk vonden dat ze het liever gewoon
deden in plaats van er prentjes van te
maken. Heet. Men zegt wel eens dat de
mens toen tijd genoeg had: enkele uurtjes
jagen en vruchten verzamelen, eten, en
de rest van de tijd lekker vrijen. Je kan je

haast afvragen of we er wel op vooruit
gegaan zijn met al die beschaving.
GEILE GRIEKEN
We springen op ons gemakje over
de vroege landbouwers heen - na ons
dromerig hoofd even over de tussendoortjes in hun velden te laten dwalen
- naar de oud-Griekse tijd. Ze zijn zo
bekend om hun capriolen dat 'op z’n
Grieks' zelfs een uitdrukking is voor
een specifieke vorm van wellust. Hun
typerende naakte beelden zijn al een
mooi voorbeeld, maar ze maakten ook
toen al meer expliciete afbeeldingen. Het
meeste mannelijk naakt zou trouwens
met erectie afgebeeld zijn, die dan later
door een preutse kerk werd afgehouwen
en - zeker in het geval van de door het
Vaticaan verzamelde werken - van
een vijgenbladje voorzien. Et voilà: de

oorsprong van het archetypische beeld
van Adam en Eva.
Symposia waren rituele feesten
waarbij het erotische verweven was
in de spirituele symboliek. Men zocht
verbinding met de goden en elkaar.
Naakte of halfnaakte jongens schonken
de met water gemengde wijn uit en
geliefden kropen gezellig bij elkaar. Op
de afbeelding zie je een versierde Kylix,
een drinkschaal, waarop je wellustige
mannelijke figuren hun ding ziet doen.
Zo’n symposion was in principe enkel
voor mannen toegankelijk en werd in
een woonhuis in het mannenvertrek
gehouden. Dionysia waren een gelijkaardig ritueel met vooral vrouwen.
Volgelingen trokken zich dagen- en
nachtenlang terug in de bergen om zich te
pletter te drinken en extatisch te dansen
van dronkenschap. Ongetwijfeld werd

PREHISTORISCHE GRAVURE VAN EEN VENUSHEUVEL
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er ook wat meer dan dat uitgespookt
daar, de sloebers. Dat doet trouwens erg
denken aan de zomerfestivals, zeker de
meer alternatieve daaronder. Of er ook
biseksuele en meer gemengde orgieën
werden gehouden in die tijd, daarover
werden geen bronnen gevonden, maar
het zou zeker niet verbazen.
MIDDELEEUWSE MORALISTEN
In de middeleeuwen vierde de
preutse moraal hoogtij. Alles wat ook
maar een beetje geilspellend was, werd
vol overtuiging gemeden, of zelfs
uitgedreven als ware het een ziekte.
Dat zo een seks-negatieve houding
geen enkele zin heeft, blijkt uit de vele
verdoken manieren waarop de geile
middeleeuwers tóch hun seksualiteit
wisten te beleven. In de literatuur
weerspiegelt zich dat in de Decamerone
van Boccaccio en The Canterbury Tales
van Chaucer - bij de Letterenstudent al
zeker bekend - en in vunzige taverneliedjes en prikkelende poëzie. De middeleeuwen lijken getuige te zijn geweest
van een aanvankelijk gesloten moraal die
steeds verder opengewrikt werd door de
probeersels van stoutmoedige vuilaards
en liefhebbers, die het misschien vaak
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net spannend vonden dat het eigenlijk
niet mocht. In de kunst zie je ook
dat spanningsveld.
Doorheen de strengchristelijke tijd in
Europa werden prachtige allegorieën
geschilderd, waarin diverse christelijke
thema's niet altijd even gekleed werden
afgebeeld. Denk aan de krioelende
naakte lijven voor het hete vuur in de
hel. Dat beeld danken we aan dit soort
allegorische schilderkunst. Men vond
het toen maar vies, maar sindsdien hoor
je weleens iemand zeggen dat het feestje
in de hel er leuker en smakelijker uitziet
dan de rijstpap met gouden lepeltjes die
de hemel belooft volgens de christelijke
verhaaltraditie.
De Europese middeleeuwers geloofden
in seksuele demonen, de laagste helpers
van de duivel. Er was een mannelijke
en vrouwelijke versie: respectievelijk
de incubus en de succubus. Die sliepen
's nachts stiekem met slapende mensen.
Opvallend is dat het archetype van de
succubus volgens hen Lilith was. Lilith
is in de joods-christelijke mythologie
immers de eerste vrouw van Adam, die
net als hem uit stof gemaakt was, eerder
dan uit zijn rib zoals Eva. "Lilith wilde zich
niet onderwerpen aan Adam en eiste, ook

in seksueel opzicht, gelijke rechten. Zij
wilde - ook letterlijk - niet de onderliggende partij zijn en weigerde resoluut de
missionarishouding" (Jan Geerinck,
zie leestip). Als de Kerk je stout noemt,
ben je dan meestal niet gewoon sterk en
onafhankelijk? Meiden aan de macht!
Leestip: De Geschiedenis van de
Erotiek, van holbewoner tot markies
de Sade, Jan Willem Geerinck,
Uitgeverij Van Halewyck, 2011.
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Low Land Home
UW (HARTS)TOCHT IN HET DONKER
door Vincence De Gols en Yolan Devriendt

Je hebt ze misschien voorbij zien waaien in Humo’s Rock Rally, herkende hier en daar een gastmuzikant
of je hebt gewoon eindelijk de kelder gevonden waar mistroostige zielen zich tegenwoordig verenigen.
Low Land Home is springlevend en maakt dat helemaal waar met hun gloednieuwe album Out of My Mind.
Een fijne ontmoeting met Jo Geboers en Pieter-Jan Jordens.
Laat ons beginnen bij het begin.
Wanneer zag Low Land Home het
levenslicht?
Jo: "Low Land Home startte in mijn
hoofd. Ik ben eerst op mijn kamer zelf
muziek beginnen maken en leerde later
Jolien Bové, onze toetseniste, kennen,
omdat ik nood had aan een tweede stem.
We werkten toen met een geprogrammeerde drumbeat, maar dat voelde
toch allemaal te geknutseld aan. Toen
ben ik eigenlijk vrij snel met de zoektocht
naar een band begonnen."
Pieter-Jan: "Ik zit ook een beetje
in die vriendengroep. Jo had me toen
eens gevraagd of ik het niet zag zitten
om wat in te spelen, en dan of ik niet
mee in zijn band wou stappen. Ik zag
dat onmiddellijk zitten en zou wel zien
hoe het verder liep. Als muzikant
wil je je natuurlijk betrokken voelen
bij het geheel."
En, hoe bevalt het intussen?
Pieter-Jan: "Het is sindsdien alleen
maar beter geworden. In het begin was
het vooral het idee en het concept van
Jo, maar doordat wij erbij gekomen zijn
en nummers zijn beginnen herschrijven,
hebben we onze eigen inbreng daar wel
verregaand in kunnen verwerken. Op
zo'n manier dat het eigenlijk niet langer
aanvoelde als een soloproject."
Jo: "Het is bijzonder leuk dat dat heel
dynamisch en natuurlijk is verlopen. Het
feit dat we een contrabas hebben, was
eigenlijk een voorstel van Muriel
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Boulanger. Zelf had ik dat er nooit
echt bij gehoord. Het geheel is qua
muzikaliteit veel rijker geworden. We
bekijken nummers ook steeds met de
vraag: wat heeft het nog nodig? En dan
komen er heel uiteenlopende ideeën
uit, omdat onze achtergronden ongelofelijk divers zijn."
Pieter-Jan: "In het begin botste
dat soms wel, omdat we elkaars
invloeden nog niet genoeg begrepen.
Het beste kompas blijft constant bij
elkaar aanvoelen of je op dezelfde lijn

“

Fans willen live ook
eens iets anders dan wat
ze op Spotify horen
zit. Het is ook een oefening geweest
om dan een idee los te laten. Want
beginnen knippen en plakken omdat het
moét werken, dat lukt niet. Misschien
nog in de studio, maar dat valt compleet
in het water wanneer je live speelt. Het
is dus af en toe zoeken wie we zijn als
band, omdat onze muziek vol tegenstellingen zit. In de muzieksector is dat meer
een nadeel, omdat je niet in één hokje
valt in te delen."
Jo: "Ik vind het eigenlijk ook wel leuk
om een beetje tegendraads te doen."
Pieter-Jan: "Dat is minder makkelijk,
maar dat maakt het ook wel interes-

santer. Uiteindelijk weten we nu al
beter dan vroeger waar we naartoe
gaan. Die identiteit van wie we als band
zijn, die kan ook best nog veranderen.
Uiteindelijk moet je er zelf als artiest
achter kunnen staan."
The National komt vaak specifiek
ter sprake wanneer men Low Land
Home probeert te plaatsen.
Jo: "Ja, inderdaad. Wat ik, als je puur
naar songteksten kijkt, best vreemd
vind. Voornamelijk qua stem wordt die
gelijkenis getrokken, maar onze opbouw
en nummers zelf zijn toch wel anders.
Maar ik ben uiteraard blij met zo'n
compliment, want het blijft een van mijn
favoriete bands."
Jullie gloednieuwe debuutalbum
Out of My Mind zag amper drie weken
geleden het levenslicht. Hoe verliep
dat hele proces tot de officiële release?
Pieter-Jan: "Alles is opgenomen in
één weekend, wat echt straf is. Alleen de
vocalen zijn pas later toegevoegd, maar
Jo heeft dat op één dag, wat ook uitzonderlijk is, ingezongen."
Jo: "We hebben daar wel hard aan
gewerkt, hoor. Op vijf dagen tijd stond
de hele plaat erop. We hebben toen ook
heel wat pilot takes gemaakt, bedoeld
als referentie voor onszelf waar we
al stonden, daar zijn wel enkele leuke
dingen uit voortgekomen. Het introstuk
van No Need to Run is zo'n take, omdat
we dachten dat we die intro nooit meer
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op dezelfde manier gespeeld gingen
krijgen. Als je goed luistert naar het
einde van Out of My Mind, dan hoor je
zo'n toek, omdat ik mijn microfoon wilde
neerleggen, maar die toevallig tegen een
glas aanbotste. Dat zijn zo van die kleine
extra's die ik wel leuk vind, omdat ze een
nummer écht maken."
Pieter-Jan: "De clip van There heeft
Jolien zelf in elkaar gestoken. Al het
beeldmateriaal dat daarin voorkomt,
hebben we gemaakt tijdens dat opnameweekend. Het is tof dat iedereen er op
zijn manier wel mee bezig is. Het feit
dat niet alleen de muziek, maar ook het
totaalpakket belangrijk is, en hoe we
onszelf vorm kunnen geven."
In dat totaalpakket zitten ook
live-optredens. Hoe geven jullie die
vorm?
Pieter-Jan: "Bij het nadenken over
wat we precies op de plaat wilden, waren
we niet direct bezig met hoe we dat live
zouden brengen. Ik ben wel van mening
dat er echt een verschil tussen mag zitten.

Fans die wat vaker naar ons komen
kijken, willen live ook eens iets anders
dan wat ze op Spotify horen, hé. "
Er zijn ook heel wat fijne gastmuzikanten te horen op de nieuwe
plaat. Hoe zijn die samenwerkingen
precies ontstaan?
Jo: "Patricia Vanneste kende ik nog
van vroeger, toen ik in een ander bandje
speelde. Toevallig zijn we elkaar nog
eens tegengekomen in het Gentse en ze
vroeg hoe het met mijn muziek ging.
Zo is de bal beginnen rollen. Gianni
Marzo kende ik ook al langer. Ik dacht
dat we zoiets wel konden gebruiken. Dat
was ook gewoon de juiste, sfeervolle
sound op het juiste moment."
Pieter-Jan: "Als groep hebben we
Gianni uiteindelijk leren kennen toen we
het voorprogramma deden van Marble
Sounds. Dat was de eerste keer dat hij
ons bezig hoorde."
Zijn er nog Belgische artiesten
waarmee jullie het podium of de opnamestudio willen delen?

Jo: "Op dat vlak zijn we echt wel
enorm dankbaar, omdat we van heel wat
bands waar ik fan van ben, al eens als
voorprogramma hebben mogen spelen.
Dat lijstje is nu al fantastisch. Ik zou het
zelf misschien wel cool vinden om eens
met Reena Riot, mijn zanglerares,
samen te werken. Ik zag ze een aantal
weken geleden in de Handelsbeurs en dat
lijkt me wel zalig."
Pieter-Jan: "Amatorski! Daar keek
ik vroeger echt naar op, op stilistisch
vlak en het gevoel dat ze overbrengen.
Zo eigenzinnig en schoon. Zij mogen dus
ook altijd bellen." (lacht)
Stel dat jullie zelf een voorprogramma mochten kiezen voor Low
Land Home, waar denken jullie dan
aan?
Jo: "Sowieso ook een jonge,
beginnende band. Ik vind het belangrijk
dat muzikanten elkaar helpen en dat je
in een bepaald milieu kan vertoeven van
viendschappelijkheid en connectie."
Pieter-Jan: "Je geeft die gasten
daardoor ook de kans om eens op een
professioneel podium te staan."
Laten we met een clichévraag
afsluiten. Wat brengt de toekomst
nog voor Low Land Home?
Jo: "Goh, ik ga ook met een clichéantwoord antwoorden: dat we gewoon
mogen blijven doen wat we aan het
doen zijn. Dat we mensen mogen
blijven bereiken met de boodschap
die we willen overbrengen. Het feit
dat zij naar een optreden komen en
vertellen dat het bij hen binnenkomt,
dat is voor mij het belangrijkste. Die
verbinding met mensen opbouwen, vind
ik bijzonder leuk."
Pieter-Jan: "Ja, dat is zalig. Dat je zo'n
impact kan hebben op mensen, is voor
mij de reden waarom ik artiest ben."

MICHIEL DEVIJVER
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Werk Ohne Autor
van Florian Henckel von Donnersmarck

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden
Digitale cinema in een uniek kader
En een vree wijs café met ‘coole’ drank en muziek
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Komt een vrouw bij de
dokter, of komt ze niet?
DEEP THROAT (1972) - GERARD DAMIANO
In 1972 verscheen een pornoklassieker die met zijn razend succes en
grote controverse het genre zichtbaar
maakte voor het grote publiek. Wat zien
we wanneer we met onze
hedendaagse, pornified blik
naar Deep Throat kijken?
Is het een verwezenlijking
van de tweede feministische golf? Hielp het mee
met
het
bespreekbaar
maken van seks en erotiek?
De ogenschijnlijke onschuld
toont misschien al een
paar onaardige trekken
van het pornogenre zoals
het nu bestaat.
De meest gangbare kritiek
op porno tegenwoordig
is dat ze onrealistische
verwachtingen
schept.
Een stelling die zowel
wordt
bevestigd
als
weerlegd door deze vintage
cult-porno.
Wanneer
een obsessieve minnaar
figuurlijk op de knie gaat
voor de protagonist Linda
Lovelace, vertelt ze hem
diep bedroefd dat ze enkel
kan trouwen met mannen
met een 9 inch (22,86cm)
penis. Met slechts “4 inches
away from happiness”, is hij
meer dan bereid om een penisvergroting
te ondergaan. Een erg risicovolle ingreep,
de affaire met miljardair Ehud Arye
Landiado indachtig die recentelijk nog
midden op de operatietafel stierf.
Anderzijds doorbreekt deze film
het ideaal van het massieve fallus-
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symbool en stelt een divers gamma aan
penissen tentoon. Van de eikel met een
wipneusje op een gammel stokje tot een
bloeddoorlopen knots van een stijve

waar Deep Purple u tegen zou zeggen;
de regisseur gaf duidelijk geen fluit
om uniformiteit.
Ook qua muzikale diversiteit zat het
helemaal snor. De ietwat aandachtige
luisteraar zal opgemerkt hebben dat de
funky introtune losjes geïnspireerd is op

door Mingtje Wang en Igor Willems

de Negende Symfonie van Beethoven.
Opmerkelijk is dat de theme song
Deep Throat dezelfde komisch-absurde stijl heeft als zijn jaargenoot,
Woody Allen’s Everything
You Always Wanted to
Know About Sex*.
De hele kern van de
film, een vrouw van wie
de clitoris diep in de keel
blijkt te zitten, is beeldend
voor waar de meeste porno
tot op de dag van vandaag
op gefixeerd lijkt: het genot
(lees: orgasme) van de man.
Linda Lovelace pleitte voor
seksuele vrijheid na de
release. Daarvan verschijnen
er nochtans bitter weinig
vrouwelijke voorbeelden. Er
was edoch een enkel houd je
bek en bef me-moment met
de doodleuk gebrachte lijn
“Mind if I smoke while you’re
eating?”. Bij de belangrijkste
film uit de vroege jaren
van de porno-chic blijkt al:
de verbeelding die in het
hoofd van de gemiddelde
porno-consument bestaat
rond vrouwelijke seksualiteit toont geen flauw
benul van haar patriarchale dispositie; ook Deep
Throat komt niet veel verder dan
variaties op het thema van beschikbaarheid voor de man.
	 
*But Were Afraid to Ask
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"Mijn ex was een utilitarist"
door Daan Van Cauwenberge

De volgende lezersbrief werd ons opgestuurd door een bezorgde lezer die wenst anoniem te blijven.
Beste Schamper
	 
Sinds jaar en dag is uw magazine een
waar voorbeeld voor ieder die houdt van
het vrije woord, een agora voor de mening
van de Gentse student. Vele serieuze
onderwerpen zijn hier reeds besproken,
van abortus tot de positie van de kerk in
onze maatschappij. En ja, u heeft zelfs het
taboe der taboes durven doorbreken. In uw
magazine durft men serieuze gesprekken
te hebben over seks en relaties en dat
roert mijn hartje zeer. Daarom dat, toen ik
eindelijk besloot mijn bezorgdheden neer
te schrijven, ik niets liever wilde dan dat
dit op jullie mooie, gerecycleerde papier
zou gedrukt worden.
Soms zijn er gekke redenen waarom we
ons aan onze partner kunnen ergeren. De
wegen van de liefde zijn ondoorgrondelijk,
maar die van de break-up evenzeer. Ik heb
al een relatie afgebroken omdat mijn ex
een egoïstische zak was, maar ook wel een
beetje omdat ze hummus at met een lepel.
Voor beiden is geen plaats in een geciviliseerde beschaving. Maar ik zou het graag
over een eigenschap willen hebben die nog
onaantrekkelijker dan het oplepelen van
broodbeleg is, en zwaar onderbelicht in
ons nationaal debat.
De eerste weken was er geen wolkje aan
de lucht. Dat heb je wel eens met prille
liefde. Het duurde echter niet lang tot ik mij
realiseerde dat er iets mis was. Eerst waren
er de vroege signalen. Een nogal misplaatste
opmerking. Haar soms verdacht liberale
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uitspraken. Haar antwoord op het trolley
problem. Ik wuifde ze allemaal weg. Zei
tegen mezelf dat ik paranoïde was. Dat ik
spoken zocht waar er geen waren.
Na een maand hadden we dan toch
eindelijk hét gesprek. "Ik moet je iets
bekennen," zei ze, "ik ben een utilitarist."
Dat mijn wereld instortte is
een understatement. Diep vanbinnen weet
je wel dat zo'n mensen bestaan. Ik had er
zelfs al eens eentje ontmoet. Maar je hoopt
toch altijd dat zoiets niet gebeurt met
mensen die je kent.
Eerst heb ik geprobeerd om me aan
te passen. "Dat is een fase, dat gaat wel
over," zeiden de meeste van mijn vrienden,
"niemand is lang een utilitarist." Soms

waren er momenten dat je het bijna niet
merkte, als je het niet wist. Maar dan kwam
het naar boven. Dan voelde ze de nood om
te zeggen dat Margaret Thatcher zo
slecht nog niet was of wou ze even controleren of onze maaltijd wel het meeste goed
voor de meeste wezens zou creëren. De
hedonistische calculus werd te pas en te
onpas boven gehaald en als ik het woord
'altruïsme' zei werd ze boos.
Maar het ergste was de seks. Niet alleen
moest ieder standje alweer de calculus
doorstaan, wat het hele proces onnodig
kon rekken, maar ook moest ik haar
steeds geruststellen dat ik écht enkel seks
had om mijn eigen lusten te bevredigen
en niet omdat ik van haar hield of zo. Tot
overmaat van ramp hing er een gigantisch
portret van John Stuart Mill op haar
kot, dat me steeds aanstaarde terwijl wij
ons ding deden.
Ik heb het uitgemaakt, maar er bevinden
zich nog altijd duizenden mensen over
heel de wereld in relaties met utilitaristen.
Vaak weten ze het niet van hun partner als
ze aan de relatie beginnen. Het is tijd dat
we hier als maatschappij een open debat
over kunnen houden en dat we een einde
maken aan deze barbaarse toestand. Ikzelf
heb veel moeten lijden onder deze filosofisch ondraaglijke toestand. Al kan ik me
troosten met de gedachte dat ze in ieder
geval geen kantiaan was.
	 
Met vriendelijke groeten
een bezorgde student.
schamper.be

Strip

door Stilmuis

De liegende stagiair
Leven als Dries in Gent
Voorstellingsronde aan het begin van
het academiejaar. Het is mijn beurt: “Hallo,
mijn naam is Dries.” Verder kom ik niet.
“Haha lol, zoals Dries Van Langenhove”,
roept een linkse onverlaat. Hoongelach
stijgt op uit de menigte, ik ben in een nog
groter poco socialistisch bastion aanbeland
dan ik aanvankelijk had durven vrezen.
Ik onderdruk mijn tranen. Geen tranen
van verdriet, want dat is een emotie voor
snowflakes. Uiteraard huil ik niet, ik maak
toch deel uit van de fiere sterke Vlaemsche
jeugd? Neen, het prikkelende gevoel in
mijn ogen komt voort uit pure schaamte,
want ik weet nu al dat ik nooit zal kunnen
verwezenlijken wat Hij gepresteerd heeft.
Ik reik nog niet tot zijn Vlaamsgesokte
enkels, en buig nederig het hoofd voor
satire

door Dries Blontrock

deze martelaar van de Stille Meerderheid,
deze heldhaftige verdediger van de
heteroseksuele blanke man, de laatste
hoop van de beschaving en Messias van
de Vlaamse Zaak.
Ik verhoud me tot Hem zoals een klein
hamstertje zich verhoudt tot een machtige

bever. Ik ben nietig in de aanschijn zijner
glorie. O Eindbaas, zegen ons, Driessen, die
Uw aanblik nauwelijks waardig zijn, opdat
wij toch een poging mogen wagen om in
Uw niet te vullen voetsporen te treden.
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