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Daar zijn we weer!
Een gloednieuwe FORUM, wat is er beter dan dat? Inderdaad, helemaal niets.

hahahahahah 

We moeten het je niet meer vertellen, maar we doen het toch: dit jaar zijn we de oren

omgeslagen met codes in alle mogelijke kleuren. 

We begonnen dit academiejaar in Code Oranje. Gingen zodra we die gewoon waren,

alweer over naar code rood en zaten zelfs een tijdje in code licht (?) rood (als iemand

weet wat die kleur precies inhoudt, laat het ons zeker weten. Licht rood lijkt voor ons

namelijk gewoon roze te zijn).

 

Maar goed, genoeg over die codes. Graag geven we jullie een inkijk in onze

lievelingscode: Code Rood - Wit. Goed nieuws, aan deze code zijn er geen restrictieve

regels verbonden. Alles kan, alles mag. Dat zie je ook in deze FORUM. Er is weer een

goede mix van artikels aanwezig, in allerlei kleuren. 

Met deze FORUM hoef je niet aan social distancing doen. Houd hem zo dichtbij als je wil.

Daarbij, de lettergrootte is ook niet aangepast aan het magazine lezen op anderhalve

meter. Ons advies luidt dan ook hem iets dichter bij je gezicht te houden. Je moet geen

mondmasker dragen wanneer je hem leest. Behalve wanneer je de FORUM besluit te

verslinden in de trein, dan houd je je mondmasker best wel aan (FORUM wenst niet

verantwoordelijk te zijn voor eventuele boetes). 

Zo genoeg, over die regels. Code Rood – Wit bestaat vooral uit de mooiste kleuren die er

zijn (niet geheel toevallig, ook de kleuren van ons logo). 

Laat deze FORUM: Code Rood - Wit, de leukste Code van het jaar zijn!
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"Het jaar 2020 was jong, toen vanuit China de eerste berichten kwamen over een nieuw virus", zo begon Martine Tanghe haar laatste

jaaroverzicht bij de VRT. Lockdown, social distance, mondmaskers, avondklok, ... Is dat het nieuwe normaal? Het nieuwe normaal. Is dat

nog normaal? Dit is het nieuwe normaal. Allez, fuck da! 

Al een jaar Corona, het jaar waarin ik heb ontdekt dat mijn interesse dichter bij de politiek ligt dan ik eerst dacht. De populariteit van

Disney+ is ons huishouden binnengetreden, waardoor ik met trots de Pinokkio-prijs van Alexander De Croo heb overgenomen. De Croo

volgt mij niet enkel in filmkeuze. Ook mijn doel is een marathon lopen, maar ook dit eindigt altijd in een mislukking. Alsof mijn

gelijkenissen met onze premier nog niet genoeg zijn! Net zoals Annelies Verlinden heb ik TikTok gedownload, waardoor ik nu weet dat

het einde in zicht is, gewoon een challenge moet verzinnen en mijn medestudenten moet motiveren. Voortaan kan ik niet meer eentje

gaan drinken in het café van de Vooruit door meneer Conner Rousseau. Hij zorgde ook voor heimwee toen hij het werkwoord

‘binnendraaien’ tijdens Terzake gebruikte en wel eens ‘van het padje’ ging tijdens de Slimste Mens ter Wereld. Van het padje kan ik

volgend jaar gaan samen met Frank Vandenbroucke, want: kerstmarkten zijn leuk, een traditie en moeten we zeker doen! Maar het

mag niet, we zullen op ons kot een soepke moeten maken. Na het schilderen van het secretariaat door Pablo Picasso had Jos D’Haese

door dat de subsidies voor persoonlijke doeleinden gebruikt werden. Daarom heb ik besloten om mijn poli-lidkaart in te leveren, maar

toch nog als onafhankelijke door te zetten. De impeachment van regering De Rycke I is begonnen! Regering De Rycke I mag dan

gedaan zijn, één ding is positief: het kan niet slechter dan dit jaar! Dus wie, oh wie, wordt de opvolger? Ik ga Jos een keer om een

pakske chips laten gaan en wacht in spanning af. Geen zorgen! Ik zal mijn stoeltje tijdens de cantus wel opeisen om

sofagateschandalen te vermijden.

In mijn ogen kunnen we wel eens lachen met onze miserie, zoals met mijn laaiend enthousiasme dat we vanaf september terug crazy

loco konden gaan. Ondanks deze (misschien een beetje) naïviteit, ben ik trots dat we als Politeia nooit ons enthousiasme verloren zijn

en als ploeg (van 11 miljoen) samen sterk stonden. Als allerlaatste wil ik in mijn hart vele lichtjes branden voor alle mensen die voor mij

dit jaar onvergetelijk hebben gemaakt. Dankuwel aan mijn familie en vrienden, de bro's, het gemis van poli, persoonlijke psycholoog

Van Raemdonck, de kern, mijn praesidium en zelfs aan de schachten! (:o). Tot binnen 10 jaar, wanneer regering De Rycke I effectief

bestaat!

No worries: Dat praesesvat komt er wel! Zoals Jan Jambon zou zeggen: "Te laat, te laat; dat gade gij niet bepalen, he!"

(Corona-)Praeses Out <3 
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N REGERING DE RYCKE I (AFSCHEIDS)WOORDJE VAN DE PRAESES

EMILIE DE RYCKE
PRAESES POLITEIA 2020-2021

2



- Mijn cliché nummer 1: wandelen in de natuur. Maak het extra leuk door apps te downloaden om

planten en bomen te leren kennen (Obsidentify) of om vogels te kunnen spotten op basis van geluiden

(Birdsounds Europe). Het verwondert me hoe ontspannend bijleren kan zijn!

- Lente staat voor 'moestuinieren'. Kruiden, groenten en bloemen zien groeien brengt me rust en

plezier, en er is zichtbaar (en lekker) resultaat. En ja, dat kan ook zonder tuin! 

- Ik ben een echte waterrat, dus ik ben instant ontspannen vanaf het moment dat ik me in water 

bevind. Er gaat niets boven zwemmen in open water in de zomer, maar in een zwembad ben 

ik ook al heel gelukkig. Baantjes trekken werkt therapeutisch!

- Mijn ultieme guilty pleasure is een avondje genieten van hersenloze televisie. Soaps, 

zeemzoeterige romcoms, kerstfilms … Héérlijk ontspannend! (Maar ik kijk ook fatsoenlijke 

dingen hoor).

HET MONITORAAT

Je kent ze misschien vooral van hun onuitputtelijke bron aan studietips. Maar zelfs het

kleinste kind weet dat de inspanning altijd moet worden vooraf gegaan en worden

gevolgd door, jawel, de ontspanning. Nu wil het toeval dat deze ervaren rotten in het

studievak, ook heel wat kennis bezitten over die laatste bezigheid. Speciaal voor FORUM

delen ze hun persoonlijke favorieten.P
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oorden. Soms fantaseer ik in de toekomst: hoe zou mijn leven eruitzien

als ik een factor zou veranderen? Hoe richt ik mijn toekomstig huis in? Je

fantasie kan je op verkwikkende plaatsen brengen.

- Als ik buitenkom, probeer ik mijn gsm zo lang mogelijk onaangeroerd

te laten. Daardoor herontdek ik mijn voorliefde voor staren naar

voorbijgangers en gluren in huizen. Ook dat wakkert mijn fantasie aan.

hah

- Een absolute topper in simpele schermvrije ont-

spanning: binairo’s oplossen (incl. het verslavende ‘allé, 

nog eentje’).

 

Ik pak het echter helemaal anders aan dan Ester:

ik vind het vooral ontspannend om ergens ‘met

een doel’ naartoe te wandelen. Je kan me dan

ook regelmatig vinden op weg naar één of

andere koffiebar, en hopelijk binnenkort op weg

naar een terras om er één (ja, meestal gewoon

één) te drinken.

- Gewoon jezelf goed verzorgen vind ik zeer

ontspannend. ’s Morgens heel uitgebreid

douchen, ’s middags lekker (gezond) koken, in de

namiddag even van het zonnetje genieten en ’s

avonds een gesprek/belletje met

vrienden/familie doet mij heel goed. Ik merk dat

dit enkel werkt als ik er tijd voor neem: snel-snel

koken werkt niet voor mij, rustig mijn tijd nemen is

ontspannend (soms tot ergernis van mijn vrouw,

als ze honger heeft ;))

G
E R T

Tegenwoordig voelen ontspannende 

 activiteiten soms ook als een sleur, 

 waardoor het moeilijker is om je eraan 

 op te trekken. Dus ik probeer in te 

 zetten op subtielere dingen die me 

 deugd doen: 

- Ik vlucht in mijn verbeelding, bv. door 

kleine herinneringen uit tripjes of reizen te 

herbeleven in mijn hoofd. Zo val ik vaak in slaap in verre

- Als mijn hoofd zelfs te vol zit voor binairo’s, vind ik het

prettig om een kwartiertje in een yogahouding te liggen

waarin ik me veilig voel: gestrekte kindhouding (of utthita

balasana - zoek maar op), maar dan met een berg

kussens en dekens (het zachtste bovenaan) onder je

bovenlichaam.

K

A A

T

- Ook ik wandel

vaak als ontspanning.

- Ik merk ook dat ‘echt’ contact met 

 mensen hebben helpt: zelfs een 

 wandelgesprek vind ik ontspannend

omdat ik dan echt  contact heb met

jullie. Hou dan ook je eigen

‘wandelgesprekken’ met  vrienden,

of reserveer er één bij ons. 4



W      NDELKRIEBELS
Net als zowat de rest van Vlaanderen trokken wij in coronatijden onze wandelschoenen aan, op

zoek naar al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft. (Spoiler alert: de Vlaamse natuur stelde

zeker niet teleur!) Ons ultieme doel? Van Gent naar Brugge wandelen! Die tocht hebben we

helaas nog niet kunnen maken, maar we hebben wel twee andere pareltjes mogen ontdekken, en

die gaan wij met jullie delen!

Dan vraagt een mens zich af: “Waarom in godsnaam zo een

tour maken?”. We gaan jullie nu wàt prijsgeven, maar ook

niet alles. Het is soms levensnoodzakelijk om met één van je

beste vrienden een heuse wandeltocht te maken. Een hele

grote tip: neem iemand waarmee je zeker bent dat het

gesprek nooit kan doodlopen. En waarbij stiltes niet

awkward zijn, want natuurlijk ben je wel eens stil op zo’n 4u

wandelen. De Blaarmeersen is wellicht één van de verste

tochten die een student maakt als ze op wandel gaan in de

zomer, toch dagen we jullie uit om eens iets verder te gaan.

Drongen en Bourgoyen Ossemeersen zijn heel mooie

natuurlijke gebieden om te wandelen. Niet te vergeten; je

passeert huizen, waarbij je al eens kan nadenken over later.

hah 

Een volledig roze huis of een

gigantische tuin aan het water met

een privé bootje, wat zou je

kiezen? Doe je dat dan alleen of

met jouw huidig liefje, toekomstig

lief of denk je eerder aan co-

housen met de vrienden? Het zijn

allemaal gesprekstoffen die, jawel,

Elke en ik (Naomi) hebben

opgebracht tijdens onze

wandeling. Zélfs een onderwerp

voor een paper vinden doe je zo,

samen brainstormen terwijl de

automatische piloot van het

wandelen opzet, en voor je het

weet ben je een uur later. 

 hahahahaha

Wandeling 1: Grote tour rond Gent, met bij-
zondere aandacht voor Drongen (25 km)

- door Elke Daemen & Naomi Sturtewagen
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Onze tweede tocht was een specialleke. Hij maakt namelijk deel uit van de

trektocht richting Santiago de Compostela. Gelovig als we zijn trekken we 19

maart, 10 uur ‘s ochtends onze wandelschoenen aan. Het voelt een beetje vreemd

aan. De eerste kilometers brengen ons dwars door het centrum van Gent en we

vallen een beetje uit de toon. Er zo twee zien rondlopen met bergschoenen in

Ghent city, dat is geen studentenbeeld. Maar al snel sloeg dat gevoel om in

verwondering, wie had kunnen denken dat er zo dicht bij Gent zo’n mooie natuur

te vinden was.

Zo rond de middag, 12u, moet Naomi zéker haar bo’kes opeten. We willen niet

weten wat de gevolgen daarvan zijn als dat niet gebeurt. Jammer genoeg zaten

er bij elk bankje dat we tegenkwamen al mensen te rusten… Dan maar de velden

in om wat energie op te doen. Na ongeveer 15 km komen we aan in Laarne. Daar

dwalen we een tijdje rond op zoek naar een toilet en een winkel, dé Cado (nu

Alvo), want hierna gaan we dieper de Vlaamse natuur in. Na nog eens verloren te

lopen en hierdoor zowat 5 km meer in de benen te hebben (woeps!), beginnen

we aan het tweede deel van de wandeling. 20 km wandelen langs de Schelde!

Het wandelen verloopt vlot, al blijkt de eerste maartzon voor één van ons toch

een klein beetje verraderlijk zijn. Oeps, dat wordt goed smeren vanavond! 

 hahahahahahah

Voorzie zeker een wandelroute die

niet enkel de onbewoonde wereld

betreedt. Zo kan je in de bebouwde

kom altijd zoeken naar een winkel of

een openbaar toilet in tijden van

noodsituaties. Niet te vergeten zijn

er ook uitkijkhutten: één in de

Blaarmeersen en een in Bourgoyen

Ossenmeersen, om eens uit te rusten

en vogeltjes te spotten in de mooie

natuur en te roddelen natuurlijk ;)

hahaha

Wandeling 2: Van Gent naar Dendermonde (45 km)

(Raad eens wie dat zou zijn ;)) Onderweg komen we een

gepensioneerde oogarts tegen, die ons de lokale geschiedenis

bijbrengt. We kennen zijn naam niet eens en wie had kunnen

denken dat we slimmer zouden worden van deze wandeling?

haha 6



Flash forward, zowat drie uur later. Het wordt donkerder, wij worden zeer moe. Binnen een paar kilometer moeten we

oversteken, maar op de kaart ziet die brug er precies wel heel vreemd uit. Het hobbelt zowat alle kanten op en tijdens het

wandelen blijven we ons afvragen "Waar blijft die brug?" Een paar kilometer later ontdekken we dat we geen brug zien, omdat

die er ook niet is. Oversteken moet met de veerboot! Vaart die boot wel in de winter? De moed zakt ons in de schoenen. En één

van ons is al kreupel. Naomi haar heup had het natuurlijk al half begeven, maar stoppen? Dat kennen we niet.

Als we niet kunnen oversteken met de veerboot, dan moeten we 5 km extra wandelen en met 35 km in de benen, is dat

allesbehalve een aangenaam aanbod. Om 17u56 komen we toe aan de veerboot, om 18 uur blijkt de laatste veerboot te

vertrekken. Ons geluk kan niet op! De man die de veerboot bediende, werd als een God in onze ogen aanschouwd en de volle

moed is er weer om die laatste 5 km af te leggen en te arriveren in Dendermonde. Onderweg struikelt Elke bijna over een

drempeltje, onze benen zijn moe en zelfs de voeten opheffen, kost ons te veel energie. Dát zagen we ook bij een jonge

mevrouw op een klein marktpleintje, die struikelde over een steen. BAM, op haar gezicht. Wij, kreupel, snellen erheen, maar de

partner was al op de hoogte van haar mooie valpartij. Even verder zagen we het bordje 'Dendermonde' met de ondergaande

zon op een grote brug (zie foto). We waren er BIJNA. Op dat moment was er dan ook geen gesprek aan de gang, alle energie

ging naar de beentjes. Het is 19 uur en het centrum is volledig uitgestorven, maar ons geluk kan niet op. We hebben het gehaald

en hebben er een fenomenaal mooie ervaring bij. Terwijl wij uitgeput uitrusten laat onze smartphone ons weten dat we een

volledige MARATHON hebben gewandeld. Aiii, dat wordt uitrusten morgen!

The morning after: je zal nu wel denken ‘aiii, die zijn een week stijf geweest…’ Maar het viel helemaal mee. (SPREEK VOOR

UZELF NAOMI, MIJN BLAREN ZIJN NOG STEEDS AAN HET WEGGAAN) Oké oké, op de blaren en de heupontsteking na ;))

Naomi: “‘s Avonds op mijn kotje heb ik

nog een Domino’s erbij gepakt, een

serietje opgezet en die benen? Die

lagen neer en gingen de komende 10 uur

ook niet meer bewegen. Het recept om

als een baksteen in slaap te vallen?

Wandel eens 8 uur lang ;)”

Elke: “Frietjes en The Voice, meer moet

er niet gezegd worden denk ik?”7



Hé jij daar!

Ken jij iemand die volgend jaar aan
onze faculteit komt studeren?

Laat diegene dan vliegensvlug deze
advertentie zien 

Ja jij!
We hebben het tegen jou

Er wordt begin volgend academiejaar namelijk weer een
kennismakingsweekend georganiseerd voor kersverse eerstejaars!

B a
SP

Wat Voor wie WaarWanneer Inschrijven

Kennismakings-
weekend voor

eerstejaars

Eerste bachelors
Politieke & Sociale

wetenschappen
aan de UGent 

24 - 26
september

2021

Jeugdpark
Hoogland,

Lokeren

Houd 

in de gaten

@baps_psw

@Baps 2021-2022

Ja?
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Drowned 

De 27-jarige sterfdag van Kurt Cobain,

leadzanger en gitarist van iconische

grungeband Nirvana werd herdacht door het

uitbrengen van een nieuw nummer. Nee, het is

geen verloren geraakte track of demo die nog

nooit eerder werd vertoond. Het is van de grond

opgebouwd door het AI-programma Magenta.

Magenta probeerde zo goed mogelijk de

schijfstijl van Kurt Cobain te emuleren en te

benaderen. In het verleden werd dit programma

al gebruikt om overtuigende composities te

maken in de stijl van Johann Sebastian Bach en

vele anderen. Het analyseerde en

interpreteerde de woordkeuze, vaak gebruikte

ritmes en melodielijnen van 25 Nirvana num-

mers om tot dit eindresultaat te komen.

hahahahah

De reacties op Drowned in the Sun zijn

op zijn zachtst gezegd gemengd te

noemen. Veel luisteraars zijn

teleurgesteld of zelfs boos en zien het

nummer als een smet op het erfgoed dat

de iconische frontman achterliet. Zelf ga

ik er mee akkoord dat het nummer niet

kan standhouden ten opzichte van de

echte discografie van Nirvana. Dit vooral

omdat de emotie nogal afwezig is en de

lyrics minder pakkend zijn dan diegene

die gevloeid zijn uit de pen van Kurt

Cobain. Hoewel het nummer stilistisch

gezien weinig verschilt van een

willekeurige Nirvana track, is de ziel

afwezig. 

De nieuwe single van 'Nirvana' 
in the sun

- door Ruben De Maere9



Met dit in gedachte, vind ik het een mooi en origineel initiatief

dat zeker zijn aandacht verdient. Wanneer je de harde cijfers

bekijkt van de muziekindustrie, besef je dat het beter moet als

meer dan 70% van de muzikanten lijdt aan angsten en

paniekaanvallen, ongeveer 70% symptomen heeft van een

depressie en de suïcidecijfers van mensen werkend in de

muziekindustrie dubbel zo hoog liggen als die van de gehele

populatie. haha

De keuze voor Nirvana is ook een logische keuze omdat het de

grootste band was van de grungebeweging die geplaagd

werd door suïcide van hun meest iconische frontmannen zoals:  

Layne Staley (Alice in Chains), Chris Cornell (Soundgarden) en

ook Kurt Cobain (Nirvana). Dit kan en moet beter.

hhaahahhaah

Drowned in the Sun is een onderdeel van de Lost Tapes

of the 27 Club, een initiatief van Over The Bridge

waarbij Magenta gebruikt wordt om nummers te

creëren van muzikanten die we helaas te vroeg zijn

verloren door hun slechte mentale gezondheid,

verslaving of zelfs een combinatie van de twee. Ze

willen ervoor zorgen dat meer mensen geneigd zullen

zijn om te doneren, maar proberen ook extra aandacht

te genereren voor hun platform zodat de muzikanten

die zelf problemen ondervinden met hun mentale

gezondheid, lid kunnen worden van de verschillende

supportgroepen opgestart door Over The Bridge.

hahahhahahahah

Het is heel makkelijk om dit nummer meteen aan de

kant te schuiven als een domme nieuwigheid, een

onnuttig experiment of een verschrikking waar je nooit

meer naar wil luisteren, maar toch zit er meer achter

Drowned in the Sun dan je op het eerste gezicht zou

denken. Het nummer is namelijk een initiatief van Over

The Bridge, een organisatie die de manier van praten

over mentale gezondheid in de muziekindustrie wil

veranderen en de hoge druk van de grote

muziekbedrijven op hun werknemers wil aankaarten.

Vaak worden ze onderbetaald, werken ze lange en

vreemde uren, zijn ze geïsoleerd van hun vrienden en

hebben ze makkelijk toegang tot verschillende soorten

drank en drugs. hahahah

Als je zelf 
benieuwd bent, kan 

je de code scannen om het
nummer te beluisteren!
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STUDEER 
OP VER-

SCHILLENDE
MOMENTEN

STEL
JEZELF

VRAGEN

NEEM
REGELMATIG

PAUZES

PLANNEN,
PLANNEN 

EN NOG 
EENS PLANNEN

LEG 
DE LINK

Nu de paasvakantie voorbij is, zijn die
gekende examens ook alweer in 

aantocht. Net zoals vorig 
jaar met de Covid-19 

 situatie zal ook deze
examenperiode bij-
zonder verlopen…
Maar no worries, in
dit artikel vind je 5
tips die zéker van
pas zullen komen
om die eerste zittijd
goed te kunnen           
hahah       doorstaan! 
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Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar ook studenten zijn geen robots. Niemand kan een hele
dag doorstuderen of -werken zonder pauze. Daarom is het belangrijk om regelmatig pauzes te nemen om je
hoofd leeg te maken en nadien met een frisse geest verder te doen. Zo zal je beter de leerstof verwerken en
het beter onthouden. Grijp tijdens die pauzes ook niet telkens naar je smartphone, maar doe bijvoorbeeld je
sportoutfit aan en ga naar buiten! Of spreek met vrienden af en geniet van dat momentje rust! 

Onderzoek toont aan dat het efficiënter is om leerstof op te splitsen in verschillende onderdelen.
Sommige studenten hebben de neiging om alles in één keer te willen studeren. Hierdoor loop je
sneller het risico om dingen over het hoofd te zien of gewoonweg te vergeten. Een tip hierbij is om
bijvoorbeeld elke dag een hoofdstuk van een bepaalde cursus door te nemen. Daarbij is het belangrijk om
regelmatig te herhalen wat je al gezien hebt. Zo zit de leerstof niet vaag in je hoofd maar weet je duidelijk
waarover een hoofdstuk gaat. Plan daarom ook tijdens de examenperiode steeds herhaaldagen in! 

Bij het studeren kan het handig zijn om naast het markeren en onderlijnen voor jezelf steekkaartjes te maken
of zelf voorbeeldvragen op te stellen. Probeer de vragen eerst te beantwoorden zonder hulp van je cursus.
Nadien kan je dan actief op zoek gaan naar de juiste antwoorden. Ook een zekere houvast kunnen de vragen
zijn van het proefexamen. Op die manier kan je een inschatting maken van hoe het echte examen er zal uitzien.
Probeer de vragen eerst te beantwoorden zonder hulp van je cursus. 

Deze tip is één van de belangrijkste in het studeerproces. Sommige cursussen zijn echt ‘blok’-materiaal, maar
ook bij die vakken is het belangrijk om niet alles louter vanbuiten te leren. Leg verbanden, ga op zoek naar
oorzaken en redenen. Stel jezelf regelmatig de vraag waarom iets zo is en leg de link met andere hoofdstukken
in de cursus. 

Deze is dé belangrijkste tip bij het studeren! Doorheen het semester heb je inzicht gekregen in de opbouw en
structuur van de cursus. Ga hiermee actief aan de slag bij het maken van een concrete planning. Bereken
hoeveel dagen je hebt tot het examen van dat vak en hoeveel hoofdstukken er zijn. Op basis daarvan kan je
voor jezelf uitmaken wat en wanneer je een bepaald deel van de cursus gestudeerd wil hebben. Hou bij het
opstellen van die planning ook rekening met wanneer je pauzes wil nemen en hoeveel tijd je wil besteden aan
studeren versus ontspanning. Geloof mij, een concrete planning werpt zijn vruchten af. Een vage planning
daarentegen zorgt ervoor dat je sneller zal uitstellen…
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HET
VIEZE

BEESTJE
IN DE OGEN

KIJKEN

COLUMN
Sjonge jonge wat waren het toch een paar turbulente laatste weken! De

kans is groot dat je nu bij jezelf denkt: maar nee, ik heb moeten blokken

en moeten aanhoren dat het nog langer zal duren tot ik terug mijn leven

zonder maatregelen mag leiden. Gelijk krijg je, turbulent is dat

inderdaad niet. Desondanks is er sinds de laatste uitgave van forum toch

heel wat veranderd en valt het niet te ontkennen dat velen anders aan

het denken zijn over corona, politiek en de toekomst. Want als we uit de

geschiedenis één ding kunnen leren over crisissen, is dat ze een tijd zijn

waarin verandering sneller gaat dan dat de meesten kunnen bijhouden.

hah

- door Dali Van Buynder

ons? Door een Europa waar alles iets trager verloopt, hink(t)en

we wat achter. Als pol & soccer heb je waarschijnlijk genoeg het

nieuws gevolgd om hier het een en ander over te weten.

Gelukkig is het hier nu wat meer op gang aan het komen en zien

we dat de cijfers in o.a. Israël beter worden. Hoera! Enkel goed

nieuws toch? Inderdaad, nu moeten we het alleen nog

concretiseren in ons landje. Van zo een grootse campagne, die

ons letterlijk moet redden van deze hel, komen er ook grootse

verwachtingen. De versoepelingen die niet meer terug gedraaid

zouden 

zouden worden. Het klonk zo geweldig, al moesten ‘ze’

wel voorzichtig zijn voor deze versoepelingen er

kwamen, want men zou geen overhaaste beslissingen

willen maken. Nu, ondanks dat het volgens sommigen

te snel, anderen te traag ging, hakte de regering

knopen door. Dit met de gevolgen van dien.

Contactberoepen als kappers waren dolblij dat ze

open mochten gaan, maar ze waren terug dicht voor je

erover had gehoord. Een derde golf, belofte niet

kunnen nakomen, wat een miserie. De cijfers zijn

ondertussen wat gedaald, maar nu zitten we weer vast

op een plateau. Je kan de procenten van het aantal

gedaalde besmettingen telkens op één hand tellen.

hhah

Eerst en vooral is de

vaccinatiecampagne gestart.

Moeizaam, met de daaruit volgende

kritiek, maar zeker is het van zijn startblok

gekomen in Europa. Met gapende monden zaten

mensen te kijken naar Israël. Waarom kan dat niet zo snel bij
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Dit alles leidt tot ontevredenheid. Meer en meer

lockdownfeestjes, mensen troepen samen en er worden

flessen gegooid naar de politie op het Sint-Pietersplein.

Hoe komt dat nu? Velen steken het op de te trage

vaccinatiecampagne en de overheid die ons thuishoudt. Je

kan de burger daarvan niet beschuldigen. Na een jaar

geen handvol vrienden in je huis te mogen uitnodigen

begin je na te denken waarmee je eigenlijk bezig bent.

Mensen worden boos, en het gevolg is wilde paarden in

Brussel, allemaal door een uit te hand gelopen 1 april-

grap. Of is het net wel de burger zijn schuld? Als deze zich

gewoon aan de regels had gehouden hadden we

misschien in de situatie van Australië gezeten. Dit is echter

onwaarschijnlijk aangezien dat een eiland is en België

deel is van een gemeenschap met open grenzen.

hahahahah

maal? Mensen vragen niet meer veel meer, men wil

gewoon terug zorgeloos zijn.

Deze column bracht niet veel nieuws op tafel. Het

meeste dat je hier las was de laatste weken genoeg

in het nieuws; je kon het niet missen! Wat het

hopelijk wel deed, was een korte samenvatting

geven van coronanieuws de laatste paar maanden

en je helpen nadenken over hoe het nu verder zal

gaan. Versoepelingen komen eraan, mooi weer zal

het worden, een pintje zal je kunnen pakken en

ondanks alles, wordt het langzaam beter. Wij hopen

dat we snel weer elkaar kunnen zien en ook al zal

niet alles hetzelfde zijn na corona, vingers kruisen

dat in het befaamde “nieuwe normaal” er toch nog

een beetje van dat oude normaal zit verweven.

hahah

Wat dit wel toont, is dat mensen terug naar een beetje van vroeger

streven. Lang werd (en wordt) er, deels door mezelf, gesproken 

van een nieuw normaal. Dit zal er zeker zijn, maar nu heerst

 de vraag: hoe hard zal dit verschillen van het oud nor-

COLUMN
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5
TO P

Wij presenteren je enkele zorgvuldig
uitgekozen TOP 5'en uit het coronajaar,
maar geen corona. Gecureerd door onze
kersverse pro-senior. Of je onze hitlijsten
eerder top of flop vindt, mag je zelf bepalen.
hah 

TOP 5 
Memorabele 

momenten

Biden verslaat Trump1.

2. België heeft een regering

3. Reünie van Friends aangekondigd

4. Harry Styles eerste man op

cover van Vogue 

5. Dancing Dimmy

FLOP TOP 5

1.The Social House

2. CEMI-Attractie

3. Klaasje stopt met K3

4. Trumps Impeachment Trial

5. BV's met witte sokken

TOP 5 Politeia 
Insiders

1.Mirco FK Senior

2. Manon is still a virgin

3. Vicke papt weer aan met

een schacht

4. Annaert breekt zijn lijf 

5. Ebe en Gerran-saga

TOP 5 Guilty 
Pleasures 

1.K3

2. Emily In Paris

3. Like Me 

4. Fate: The Winx Club Saga

5. Blind Getrouwd

TOP 5 Women 
of the Year

1.Ons Rita <3

2. Kamala Harris

3. Delphine Lecompte

4. Eveline

5. Martine Tanghe

TOP 5 Men 
of the Year

1.Wout Van Aert

2. Johny Voners RIP

3. George Floyd RIP

4. Chadwick Boseman RIP

5. Potti <3

- door Emilie De Rycke 
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Onze studentenraad heeft er dit academiejaar weer

alles gedaan om de studenten op goede manier te

vertegenwoordigen. 

Maar, successen geboekt in het verleden, zijn geen

garantie voor de toekomst. 

StuRa is daarom op zoek naar een nieuw bestuur om

volgend academiejaar in goede banen te leiden! Met

meer dan negen functies vind je zeker iets dat past bij

je interesses. Als bestuurslid druk je je stempel op het

beleid van de faculteit en help je medestudenten,

zowel op academisch vlak als op vlak van welzijn.

Kortom: een betekenisvolle uitdaging die bovendien

mooi staat op je CV!

Interesse in een functie bij de leukste studentenraad

van ‘t land?

Lees snel de getuigenissen en stel je jezelf kandidaat

via stura.ugent.be! hahahah

StuRa

"Vorig jaar in een klein, gezellig café besloot ik om

me kandidaat te stellen als vice-voorzitter van

onze studentenraad. Een betere beslissing kon ik

niet gemaakt hebben! Mijn doel was vooral me als

student en als persoon te ontplooien en nieuwe

skills bij te leren. Daarnaast gaf dit engagement

me ook nieuwe, hechte vriendschappen en het

daagde me uit om over beleid en communicatie na

te denken. Twijfel je om een engagement aan te

gaan bij StuRa? Ik kan enkel zeggen: probeer het,

want het heeft mij enorm veel leerkansen geboden

– en laat dat de essentie zijn van een universitaire

opleiding!"

Studentenraad van de Faculteit Politieke & Sociale 

Wetenschappen aan de UGent

Robbe

Vice-voorzitter

16



"Ook voor mij was het mijn eerste jaar

bij StuRa. Ik was voordien nog nooit

naar een AV geweest, dus dit was voor

mij een volledig nieuwe wereld die

openging. Deze wereld stelde niet

teleur. Ik kreeg de kans de stem van mijn

medestudenten te vertegenwoordigen

op enkele officiële vergaderingen en

leerde er enorm veel bij. Ik legde er

bovendien ook contacten en

allerbelangrijkst, ik maakte er nieuwe

vrienden!"

"Tijdens mijn jaar als bestuurslid bij StuRa kwam ik terecht

in een fijn, warm team, waar ik nog meer betrokken kon

zijn aan onze faculteit en diens beleid. Ook studenten

ondersteunen waar nodig is een must. Zeker in dit speciale

jaar kon iedereen bij StuRa terecht. Je leert onze faculteit

en proffen achter de schermen kennen en onderhoudt

netwerken. Als PR (Public Relations) kon ik mijn creativiteit

helemaal de vrije loop laten gaan in het maken van o.a.

banners. Check zeker onze communicatiekanalen eens!

Het is een zeer leerrijke ervaring om een nieuw bestuur te

leren kennen en je steentje bij te dragen. 

Ik zou het zo opnieuw doen!"

Lisa 

PR

Hopelijk 

tot volgend

jaar!

Elke

Contactpersoon Politeia
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Een goed stel vrienden kan je altijd gebruiken. Alleen liggen die vaak niet zomaar voor het rapen. Al zeker niet wanneer je aan de

universiteit begint in volle coronabloei. Handig hulpmiddel: join een studentenvereniging. We horen je al denken: daar zijn ze weer met hun

reclame voor dopen en andere praktijken. Praktijken wanneer je als kersverse student geen zin in hebt, wanneer je enkel de stereotiepe

beelden kent. Gelukkig is Politeia nog altijd een studentenvereniging, geen sekte ;)

Zoals we op onze geliefde faculteit maar al te graag te horen krijgen in de les: dingen herevalueren en zelfreflectie, is key. Gezonde

organisatie die we zijn, hebben we daar dan ook werk van gemaakt. Sinds dit academiejaar zijn we gestopt met dopen. Niet omdat we

tegen dopen zijn, maar omdat het soms gewoon tijd is voor iets nieuw. Exit dopen dus, welkom ledenwerving. 

Ledenwerving: mooi woord, maar wat houdt dat nu juist in: Plezier, Ontspanning, Leerrijk, Imposant, Toegankelijk, Enthousiast, Interessant,

Avontuur. Cryptische omschrijving, dat weten we. Maar alles meteen prijsgeven, is ook maar saai. 

Wat we op onze geliefde faculteit nog vaker te horen krijgen: beweringen staaf je best met empirisch bewijs. Daarom hebben we

getuigenissen verzameld van 3 (nu niet meer zo) kersverse eerstejaars, die door de ledenwerving aan heel wat vrienden zijn geraakt. 

Eerstejaar in coronatijden: een terugblik

Advertorial: tijd voor wat schaamteloze zelfpromotie 

Powered by Politeia Gent 

Je hebt je avontuurtjes, als je geluk hebt (of net geen geluk – hangt af van welke je krijgt) krijg je zelfs een bijnaam, je

hebt de fantastische activiteiten en een geweldige vriendengroep erbij. En dat op enkele weken tijd, in het midden van

een pandemie.  Zo zie je maar dat je, ondanks Corona, een geweldige optie hebt om toffe dingen te doen en een

nieuwe groep te leren kennen (maar we gaan eerlijk zijn, het zijn grotendeels West-Vlamingen – hoe kan het ook anders

in Gent ;) ). " - Wally/Milan

"In een ver verleden wist ik nog niks over de werking van een studentenvereniging. Dat was een ver en exotisch concept

waar ik mij niet veel bij kon voorstellen. Tot ik (hoe kan het ook anders) zelf in het hoger terechtkwam en uiteraard dan

ook in aanraking kwam met de studentenvereniging van de faculteit.

Het begon met voorzichtig aftasten en af en toe eens naar een activiteit gaan om wat mensen te leren kennen.

 Uiteindelijk raak je overtuigd en heel last minute schrijf je jezelf in om lid te worden, want je mooi op voorhand

inschrijven is toch overrated. 

18



Toen Politeia de ledenwerving aankondigde, heb ik zonder veel twijfel een filmpje doorgestuurd om mijzelf voor te stellen. Ik

kwam daarna terecht in een groep medeschachten, en iedereen kwam meteen zeer goed overeen. Alles verliep natuurlijk via

Zoom, maar toch klikte het meteen. tijdens de examenperiode studeerden we samen via Discord en toen we elkaar voor de

eerste keer in het echt zagen bij de Expo voor de examens, was het alsof we elkaar al enorm lang kenden.

"Toen ik mijn studie in Gent begon, kende ik nog helemaal niemand uit mijn richting. Dat

was eenzaam. Door Corona was het ook heel moeilijk om mensen te leren kennen.

hahah

Nu hadden we niet de bedoeling je te overtuigen om je aan te sluiten bij onze ledenwerving volgend jaar. We wouden vooral berichten

over wat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Dus het kan dat je er nog steeds van overtuigd bent, dat dit alles totaal niks

voor jou is. En dat is ook totaal geen probleem, zoals we al zeiden: we zijn een studentenvereniging, geen sekte. Je hoeft je dus

helemaal nergens bij aan te sluiten. Maar het mag wel, als je dit zelf graag wil. Dan zien we je volgend jaar heel graag komen.

 hahahah

- Britt

"In het begin van het eerste semester kende ik nog niemand in het onbekende Gent. Toen werd ik schacht en kwam ik terecht in

een bende malloten die nog vreemder waren dan ikzelf. Een band werd direct geschept. Na het overwinnen van de

taalbarrière, leerde ik deze malloten beter en beter kennen (Mariekes sappige Limburgs en Jeroens prachtige Kempisch kennen

ondertussen geen geheimen meer voor mij). 

- Ian 

x Politeia

Ondertussen hebben we het Praesidium en Doopcomité ook ontmoet, en hebben we al een aantal keer met iedereen samen

ons goed geamuseerd. Ik kan jullie verzekeren dat het een heel toffe bende is, en dat ik de tijd van mijn leven beleef met

hen. Je leert nieuwe vrienden kennen, nog meer plezier maken, maar de vereniging doet nog zoveel meer. Bijvoorbeeld

vrijwilliger zijn in het vaccinatiecentrum, of bloed geven bij Bloedserieus. Ik kan jullie dus enkel aanraden om je zeker ook aan

te sluiten bij Politeia, je zal me dankbaar zijn ;). "

Aan iedereen die deel wil uitmaken van deze prachtige groep mensen, join Politeia! Je zal er geen spijt van hebben. 

P.S.: Tip: Neem geen verkeersborden mee langs de drukke baan."

Ondertussen zijn deze rare snuiters mijn Gentmaatjes forever en gaan we elke week wel een keer e teusje goan drienken upt

zuid (vrije vertaling: een drankje drinken in het Zuidpark). 
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Film Review
Onze ongezouten mening

- door 

   Isabel Bergsma

Actie: Atomic Blonde

Je zit klaar met je popcorn, chips of andere
snack naar keuze. Je bent helemaal klaar
voor een ultieme chillavond. Je bent klaar om
je volledig te verliezen in het verhaal. Maar
dan... welke film ga je kijken!? Vriendelijk als
we zijn bij FORUM, hebben we voor jou enkele
films op een rijtje gezet. Per genre wordt er
een keuze van het huis gepresenteerd mét
bijpassende (bloedeerlijke) mening. Zo gaat er
tijdens je filmavond hopelijk meer energie
naar de film kijken zelf, dan naar het maken
van een keuze.  hahahhaha

Avontuur: The Revenant

Thriller: M.F.A.
"Een doorgeslagen studente, het aankaarten van
sociale problemen en een ontplooiing die ervoor
zorgt dat je hem tot het einde uitkijkt. Een klein
pareltje dat ik ooit vond toen ik me verveelde."

"Het verbaast me oprecht niks dat dit de film was
die Leo zijn felbegeerde Oscar opleverde. "

Komedie: Deadpool
"Wie heeft er nood aan een superheld als je deze
geweldige anti-held hebt? Maar wees gewaar-
schuwd! Niet bestemd voor kinderen of mensen
met een slechte smaak."

"Vrouwelijke empowerment woohoo! Maar wel een
beetje expliciet. Je bent gewaarschuwd ;)"
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"Iedereen is wel een beetje nieuwsgierig naar wat er
gebeurt nadat we het loodje leggen. Het persoonlijk
gaan uitzoeken en er de bijwerkingen van ervaren is
nog net iets anders. Door de bovennatuurlijke twist
die de film krijgt, liet hij mij met een erg onwennig
gevoel achter."

Psychothriller: Flatliners

Historisch: Inglorious Bastards
"Als liefhebber van historische fictie had ik
waarschijnlijk een pagina kunnen vullen met goede
films. Inglorious Bastards vind ik echter persoonlijk
eentje die iedereen eens gezien zou moeten hebben."

Rom-com: Me Before You

Langspeel: Cloud Atlas
"I’ve said it before and I’ll say it again, deze
film is een echte aanrader. 2 uur en 50
minuten aan slimme hints die verworven
zitten in een verhaal van reïncarnatie
vertolkt door onder andere Tom Hanks. Ideaal
als je graag actief meedenkt met
overlappende verhaallijnen."

Films die de keuze maken niet waard zijn

"Want: whitewashing"

Sharknado
"Je haat hem of je houdt van de absurde
humor, maar de B-list acteurs en slechte
CGI scenes zijn wel echte afknappers."
hah

The Last Samurai

Eragon
"Zoveel potentieel IN DE VUILBAK. Deze
verhaallijn verdiende oprecht een betere
film. Pro tip: De boeken zijn wel de moeite." 

Het Jaaroverzicht van 2020
"Spreekt voor zich"

"Haal er alvast een pakje zakdoeken bij,
want deze doet bij. Ondertussen al vier keer
gezien en hij zorgt iedere keer weer voor
een klein traantje. Wel zeker kijken!"
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Lustrum
Afgelopen jaar vierde Politeia zijn 60ste verjaardag, wat in normale

omstandigheden gevierd wordt met een lustrumweek. Dit is een week

die gevuld wordt met activiteiten die grootser en unieker zijn dan

gewoonlijk. Naast deze week dopen we nog een aantal andere

activiteiten om tot ‘lustrumactiviteit’ door deze in een feestelijk jasje

te steken. Helaas hebben de coronamaatregelen hier dit jaar een

stokje voor gestoken. We zullen de lustrumwerking komend jaar

verderzetten en de lustrumweek verplaatsen naar het eerste semester,

zodat ieders geduld niet veel langer op de proef wordt gesteld.

hahaha

Politeia viert          jaar bestaan

Lustrum 
door de 

jaren heen
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Om ieders geduld te belonen, belooft Politeia de

lustrumwerking verder te zetten in het jaar 2021-2022 en

alles uit de kast te halen. De pandemie verslapt, iedereen

heeft zin in een goed feestje… met andere woorden: de

roaring twenties zijn aangebroken! Aangezien de

lustrumpraeses van afgelopen jaar een programma heeft

samengesteld met een variëteit aan activiteiten, hebben we

geen tekort aan ideeën om dit binnenkort verder uit te

bouwen. Sportwedstrijden, dagdisco’s, een kroegentocht,

escape room, brunch, cantussen, grootse themafeestjes…;

the bigger, the better. Als je net zoals ons niet kan wachten

tot dit allemaal terug mogelijk is, houd dan zeker onze

sociale media in de gaten. Wij hebben er alvast zin in!

hahahah

Het hoogtepunt van afgelopen academiejaar was

ongetwijfeld onze lustrumopening. Voor de

gelegenheid toverde Politeia de Cocteau om tot een

chique receptie inclusief photobooth, kaasplanken,

polaroids en een opgewekte sfeer. Voor het eerst in

een lange tijd konden we weer met veel man binnen

zitten en ons glas heffen. Zeker geslaagd dus!

hahahaha

Wat met academiejaar 
2021-2022?

Helaas kwam hierna het nieuws dat we

genoodzaakt waren om onze lustrumwerking

(voorlopig) stop te zetten. Maar niet

getreurd, volgend jaar zijn we terug!

Lustrumviering 2020-2021

23



VRAGEN

VUUR DE BALANS OPMAKEN
Het academiejaar begint op zijn einde te lopen, hoog tijd om de balans op te maken. FORUM stelde jullie

enkele vragen om te reflecteren over afgelopen academiejaar. Jullie gaven uiterst eerlijke antwoorden,

of niet, weten wij toch niet natuurlijk. Een pagina blijft natuurlijk een pagina, dus alle antwoorden kunnen

we op deze bladzijden niet kwijt. Toch delen we met jullie graag een greep uit de respons.

hhhahahahahaha

Beschrijf je academie-
jaar in 3 woorden

Onverwachte uitdagende

rollercoaster

Weird as fuck

Zzzzz zzzzz zzzzz

Wijnen wijnen wijnen 

Claustrofobisch,

uitputtend, eindeloos

Online, saai,

rebellerend

Déja vu, genieten,

onregelmatig

Stel dat Corona plots verdwenen
was is in de hele wereld, wat is het
eerste dat je zou doen?

Naar de aula gaan met vrienden en erna een

terrasje doen

Om 4u 's nachts een vettige julien eten op

de stoep in Gent met versterkte muziek en

een vriendengroep die groter is dan 4

personen

Zuidpark? 

Terrasje doen in de zon, een dinnerparty

hosten en met zoveel mogelijk man en 's

nachts Gent onveilig maken

Dikke party om daarna sleepovers te doen

met de vrienden

Gaan dansen met de matties

CANTUSSEN

Alles en iedereen ongegeneerd

knuffelen

Gekste dat je is overkomen dit
academiejaar?

Ik heb eergisteren mijn elleboog gebroken 

Nog geen stokje in mijn neus gehad 

19/20 voor Statistiek

Kotfeestje waarbij iemand uit het raam op

mijn fiets viel, met een ambulance naar

het ziekenhuis werd gebracht, en daarna

terug kwam om verder te gaan. Er zat ook

een gat in de voordeur de volgende dag...

Iemand zien zakken door zijn stoel in de

Study-OO's 

Ik ben verliefd geworden (!!)

Plotse Polischachten boost

De stroom in heel mijn gebouw per

ongeluk afgezet

Op de campus les mogen volgen 

FORUM
ENQUÊTE

BITCOIN BABY

Chaotisch, kort,

verrassend

Nieuw, succes,

thuiskomen
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Meest interessante vak dit jaar?

Favoriete prof dit jaar en waarom? 

Inleiding tot de Wereldpolitiek

Innovatie-onderzoek

Public Management

Media, Technologie &

Innovatie

Theorie van de Internationale

Betrekkingen

Het Beleid van Europese Unie Sociologie

Media- en Auteursrecht

Europese Politieke Integratie

Businessmodellen voor

Digitale Media

Politicologie

Sociale Ongelijkheid

Media-economie en 

      -structuren

Statistiek

Sociale en Politieke Leerstelsels Interculturele Pedagogiek

Media Psychology and

Sociology

Marketingcommunicatie

Belgische Politieke Geschiedenis 

Theorie van Internationale

Betrekkingen Communicatiewetenschappen

Sociale Psychologie Kwantitatieve Analyse 

Prof. Hendrik Vos 

"Ongelofelijk veel empathie jegens studenten"

"Enorm vriendelijk en gaf oprecht om zijn

studenten"

Prof. Stijn Joye

"Toffe vent, heel bereikbaar en slim"

"Zijn vak was interessant, zijn examen niet

te moeilijk en is een heel goed

aanspreekpunt wanneer er problemen zijn!"

"Voor de originele examenvragen"

"Is en blijft een levende legende"

Geen prof maar Bart Vanhaelewyn,

voor de ondersteunende

boodschappen na elke meeting en de

goede begeleiding in het werkcollege

Een dikke shout out naar Prof. Goedele

De Keersmaeker! Female power, geeft

gepassioneerd les en neemt geen blad

voor de mond

Prof. Bart Van de Putte 

"Gaf mijn favoriete vak" 

"Ik moest altijd lachen met zijn

voorbeelden en verhalen 

"Hij maakt zijn lessen altijd zo grappig"

Prof. Carl Devos

"Hij hield veel rekening met de

studenten"

"Omdat het een toffe pee is"

Zijn uitstraling en de passie in zijn

ogen voor politiek"

Prof. Tom Evens 

Prof. John Lievens 
Prof. Eduard Ceulenaere

"Geeft echt heel duidelijke lessen"

Prof. Sami Zemni

"Gewoon de manier waarop hij "Bij leven

en welzijn, tot volgende week" zegt"

Prof. Thijs Van de Graaf

Prof. Jannick Demanet

"Wou ons keiveel bijleren op een leuke

manier"
"Ik ken ze niet"
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Handboeken zijn overrated

Punten zijn beter zonder

feestjes, het leven niet 

Ga altijd naar je les op

campus, don't take it for

granted. Je weet nooit

wanneer het de laatste

kan zijn

Je moet je weg niet

vinden, maar maken

Wie had dat ooit kunnen

denken!

Vertrouw nooit apen die

Luit en Nikki heten

Ne lege bak weegt minder

dan ne volle bak

Geduld hebben voor alles,

uiteindelijk moet het wel

lonen zeker :)

Welke wijsheid zou je
meenemen vanuit dit
academiejaar?

Persoon die je dit academiejaar
niet had kunnen missen?

Mijn beste en tevens enige vriendin in de

richting, zonder haar zou ik al aan 5/5

herexamens zitten

De persoon die zo vriendelijk was om mijn

banden op te pompen

Mijn laptop voor de online

lessen

Al die mensen die gratis hun samenvattingen

online zetten 

Cliché, maar mijn mama

Mag dat ook een hond zijn? 

Studiebegeleider Gert

Mijn kotgenoten, tegen de verveling in de

lockdown

Mijn maten

Mijn lief (slijm slijm) en mijn beste vriendin

Mij vrienden in dit eenzame jaar

Mijn beste vriendin/persoonlijke

psycholoog, Corona made us strong

Mijn Politeia vriendjes omdat ze mijn

studententijd onvergetelijk maken en omdat

het stuk voor stuk schatten van mensen zijn 

Grootste teleurstelling dit
jaar (afgezien van Corona)?

Tinder

Nog steeds geen vriendin

Dat ik niet op Erasmus kon vertrekken

Mijn punten

Stad Brugge

Statistiek examenresultaten

5/20 van Carl Devos

Altijd naar huis moeten om 12u (tenzij

we bleven tot 5u)

De Vooruit die van naam verandert 

Toch geen livelessen hebben van

sommige proffen; de échte real life

indruk was altijd fijn geweest

Dat ik geen cantus heb kunnen

voorzitten

De café's :(

Verjaardag niet kunnen vieren
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Met welk woord zou je je
levensstijl dit academiejaar
beschrijven? 

Gezond (maar 

      niet plezant)

Volatiel

Reiziger

Strijden

Internetafhankelijk

Baldadig 

Metamorfose  

Baccanaal 

Monotoon

Bourgondiër

Beste voedsel dit
academiejaar kwam
van? 

Wat heb je het meest
gemist uit de Overpoort?

Hawaiian Poké Bowl 

Ben & Jerry's

ERTAN 

Elk restaurant dat op

UberEats staat (bedankt

ook aan UberEats voor

alle kortingscodes

BOCCA, beste pasta

Mijn eigen wrapssss

Mijn mama

Elbow Room! Spijtig dat ze maar

2 maanden open waren :(

Hotdogs van Everyday

De papa van mijn vriendin

De Brug!!

Pizza Santa

Mc Donalds De Gouden Saté

De Chinees in de St-

Pietersnieuwstraat

Mezelf, duuuhhh

Ik weet alleszins wat ik niet

gemist heb: de stank de

ochtend erna om 8u

3am ABBA sessies en zatte

gesprekken met Rita en een

maisonke in de hand 

...drank...

Geen idee, ben er nog nooit uit

kunnen gaan

Duvel TGV

Zweterige lichamen

tegen elkaar

Over-watte?

Tequila shotjes

Verse wodka redbull op mijn

schoenen en t-shirt

Goedkope hamburgers

om 2u 's nachts

Danseeeenn

Vreemde zatte mensen

uitlachen, inclusief

mezelf 

Pitta gaan halen

tijdens tempus in de

Sala

Volledig pottekrel

door de cafés

zwerven op zoek

naar (m'n) vrienden
Niets, ik haat die plek

Woord dat nu als eerste in
je opkomt? 

Bachelorproefangst

Toogviroloog

Kindercarnavalsoptocht-

voorbereidingswerkzaam-

hedencomitéleden

Chihuahua

Feestvarken Tetten?

Mozzarellasticks 

Macarena

Kneedgom

Frieten

Whatsgebeurt
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Het eerste jaar van FORUM in zijn nieuwe jasje zit er weer op. Het was een eer je als lezer te hebben. Als

je tot hier geraakt bent, zeggen we dan ook graag bedankt!

Bedankt om onze lezer te zijn! (Ook als je andere artikelen hebt gelezen, maar niet tot hier bent geraakt.

Al zie je dit natuurlijk niet dan). 

We vonden het een eer dit jaar weer het leukste magazine van de faculteit te zijn. 

Kom, veeg die tranen nu maar snel weg en wees niet getreurd. Vanaf volgend academiejaar zijn we

gewoon weer van de partij. Afscheid nemen bestaat niet, alleen voor heel even. Dan heb jij tijd om je

hoofd te vullen met leerstof en leeg te laten lopen in de vakantie, en wij om nieuwe ideeën te bedenken,

om jouw hoofd erna weer mee op te te vullen. 

We komen dus 

Daar 
gaan we weer!

Harder
Better

Stronger
Faster

terug.

Maar voor nu: salut en de kost, tot vlug!
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Spijt dat jouw 
artikel niet in deze FORUM staat? 

Geen probleem! 

Houd onze socials in de gaten, en werk
volgend academiejaar mee aan een
gloednieuwe editie!

@politeia_gent

Politeia 
Online

www.politeia-
gent.be


