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EN DE MUIDE, DIE MAG STIKKEN
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Een jaar na het invoeren van het circula-
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die

naar Gent komen niet

die mondig, en dus veeleer blank en

zomaar hun auto laten staan. Het is voor
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de

'knip-

van het openbaar vervoer. Toch kan je
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een breed spectrum van etnische en

mondig bent, hoef je je gelukkig geen

socio-economische minderheden. Zelfs

zorgen te maken: onze burgervaders en

op een vakantiedag schoven auto's voetje

-moeders zijn bezorgd om je longen.
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Kort
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Het lukt me niet. Maar echt niet. Al enige tijd

redt, zoals een catharsis in de Theatervoorstelling

bekruipt het me. Ik kan het met het beste uitstelgedrag

Limitada (Matrak, 23 en 24 april) die me de moed

van de wereld niet meer negeren, tenzij ik een record-

bijeen doet rapen. Misschien worden al mijn vragen

poging doe op 24u van de Amber (Filologica, 16

beantwoord op de Lombrosiana Quiz (17 april). Of

april). Gewoonlijk heb ik geen speciale gelegenheid

misschien krijg ik een plotse dosis inspiratie tijdens een

nodig om werk te vermijden. Een FIFA toernooi

Dansles (Gentse Universitaire Dansclub, 19 april).

(FaculteitenKonvent Gent, 18 april) volstaat. Ik wou

Het zou kunnen dat de adrenaline van Student Street

dat ik er gewoon vol overgave mijn kennis in kon

Soccer XI (Vlaamse Economische Kring, 18 april)

gieten, zoals ik zal doen op de VVN Quiz (Vereniging

me de kracht geeft om me aan het werk te zetten. Het

voor Natuurkunde, 24 april), maar het gaat niet. Ik

is zelfs mogelijk dat ik op de Openingsfuif van de

durf te wedden dat de Literaire Alumni (Filologica,

Peerdestal (Vlaamse Diergeneeskundige Kring,

17 april) hier geen last van hadden. Mijn vrienden

18 april) een medestudent in de ogen kijk die mijn

alleszins niet. Ze pakken het met twee handen aan.

langgezochte en broodnodige muze blijkt te zijn. Maar

Sommigen hebben het zelfs al af, waardoor ze nog de

de mogelijkheid dat een van deze dingen gebeurt,

tijd hebben om los te gaan op Parkpop 2018 (Vlaamse

lijkt betreurenswaardig klein. Te klein naar mijn zin,

Technische Kring, 17 april) of Theepot Lustrum:

eigenlijk. Het ziet ernaar uit dat ik me er gewoon aan

Gala Partea (Moeder Theepot, 26 april). Zij lopen

zal moeten zetten. Handen uit de mouwen. Het lukt

niet weg, maar gaan naar de 12 Urenloop (25 april).

me wel.

Ergens hoop ik dat er plots iets magisch gebeurt dat me

Just ~UGent~ things: Mandela’s toilet
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Controversiële eredoctoraten zijn van alle tijden, al lijken
ze in retrospect vaak iets minder gewaagd. Zo ontving
Nelson Mandela een eredoctoraat van de Universiteit
Gent in 1993, een jaar voordat hij verkozen werd tot
president van Zuid-Afrika. De westerse wereld was er
toen nog niet aan uit of hij een vrijheidsstrijder of een
onruststoker was, maar de UGent nodigde hem alvast
uit voor de feestelijke uitreiking in de Aula Academica.
Tijdens het evenement moest de eregast uiteraard
ook naar het toilet. Dat lijkt een klein detail, maar het
betekent dat een van de urinoirs in de mannentoiletten
aan de inkom een 'Mandelatoilet' is. Alweer een reden
om je behoefte te doen in de Aula.
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ON THE ORIGIN OF

De Groene Ruiter

DOOR LUNA NYS

Wie onlangs gedineerd heeft in een van de Gentse studentenresto's weet dat het weer
die tijd van het jaar is: reclame voor de duurzaamheidswedstrijd ‘de Groene Ruijter’.
Maar waar komen het initiatief en zijn bijzondere schrijfwijze vandaan?

Het begon allemaal in het jaar 2013. Student Andreas de Ruijter

URBAN MINING

zat toen in het laatste jaar van zijn master Toegepaste Materiaalwetenschappen. Naast studeren zette hij zich in voor een

Naast deze wedstrijd is Andreas' inzet en aanwezigheid nog

duurzamere wereld en universiteit. Zo zetelde hij in het bestuur

steeds merkbaar in en rond de universiteitsgebouwen. Zo was

van UGent1010, een studentengroepering die strijdt voor een

hij tijdens zijn tijd in het bestuur van UGent1010 trekker van

duurzame toekomst en vandaag de naam D’URGENT draagt.

het project ‘Urban Mining’. Op verschillende faculteiten werden

Verder maakte de Ruijter deel uit van Transitie UGent, waarin

er gele tonnen geplaatst waarin je je oude gsm kon deponeren,

hij samen met experten en personeelsleden rond de tafel ging

zodat de kostbare metalen herwonnen konden worden. In

zitten om na te denken over een duurzamer beleid voor onze

februari 2014 werd ook een kerselaar geplant aan de faculteit

universiteit.

van de bio-ingenieurs aan de Coupure, waar Andreas veel tijd
doorbracht in de moestuin en het grasveldje.

DUURZAAMHEIDSWEDSTRIJD
In juli 2013, vlak nadat hij zijn masterproef indiende, kwam
Andreas echter ten val in het Plateaugebouw en liet hij daarbij
het leven. Zijn vrienden, familie en medestudenten zetten toen
vele acties op poten om hem en zijn strijd voor duurzaamheid
te herdenken en verder te zetten. Een voorbeeld daarvan is de
duurzaamheidswedstrijd ‘De Groene Ruijter’, die projecten en
activiteiten die streven naar duurzaamheid wil ondersteunen. De
wedstrijd legt de klemtoon op initiatieven die werken aan een
duurzamere omgeving, sensibiliseren en informeren over een
bepaald duurzaamheidsvraagstuk of op een originele manier een
grote groep stimuleren tot een duurzamere houding. De jury
van de wedstrijd bestaat onder andere uit de rector en de ouders
van Andreas. Deelnemen is gratis en de winnaar ontvangt een
subsidie van 1000 euro voor zijn activiteit of project. Afgelopen
jaar ging de prijs naar ECOzy CORNER, een groep studenten
die van oude Schampers nieuwe meubels maakten.

onderwijs
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Schild en islam, islam en vrienden?
OTHMAN EL HAMMOUCHI EN DRIES VAN LANGENHOVE OVER CONSERVATISME
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, HENDRIK TAELMAN, PIETERJAN SCHEPENS
FOTO’S DOOR DAAN VVAN CAUWENBERGE

Conservatisme en de media: het zijn niet de beste vrienden. Nochtans zit conservatisme in de lift, en toont het
tegenwoordig vele nieuwe incarnaties. Een gesprek met twee proponenten die soms diametraal tegenover elkaar
staan, maar ook vaak raakpunten vinden.

Omdat een debat niet altijd tussen tegenge-

Dries: "Ik ben het daar grotendeels mee

stelden van geest moet zijn, gingen

eens, maar er is nog een element dat

wij met Othman El Hammouchi en

ik zeer belangrijk vind: het organische

Dries Van Langenhove op zoek naar de

aspect. Wat het conservatisme vooral

inhoud en vorm van hedendaags conser-

onderscheidt van alle andere ‘ideolo-

Wat we tot nu toe vooral hebben
gehoord is een methode. We kijken
naar de maatschappij en vertrekken
van daar, maar wat moet de drijfveer zijn?

vatisme. El Hammouchi is een conserva-

gieën’ is dat het de realiteit ziet zoals ze

Dries: "Wel, dat is natuurlijk aan ieder

tieve opiniemaker en gelovige moslim.

is. Heel wat andere ideologieën gaan uit

om individueel uit te maken, ik wil niets

Van Langenhove is de oprichter van

van de maakbaarheid van de samenleving.

opleggen."

Schild en Vrienden, een vereniging die

Daarom wordt het conservatisme ook

De alt-right heeft geen

Je gelooft wel zelf in de stelling dat
een sterke identiteit noodzakelijk
is, maar wat is die identiteit voor
jou?

monopolie op provocatie

Dries: "De identiteit is de cultuur, de

zowel vanuit linkse als rechtse hoek met

“

argusogen bekeken wordt.

DE 'NON-IDEOLOGIE'
Hoe zouden jullie conservatisme
omschrijven?

geschiedenis

en

het

normenpatroon

weleens een non-ideologie genoemd."

die wij als Vlamingen delen."

Othman: "Daar zou ik wel mee oppassen.

Othman: "Ik was het met alles eens tot

Othman: "Waar conservatisme in al zijn

Ik denk dat het conservatisme een sterke

je begon over normen en waarden. Kijk,

versies om draait is evolutie in plaats van

neiging heeft om klassen niet te erkennen

er zijn Vlaamse communisten, liberalen,

revolutie, en respect voor tradities. Het

en ik denk dat daar wel vaak kansen

socialisten en die hebben allemaal verschil-

gevoel dat de nationale gemeenschap

verloren

wel

lende normen en waarden, dat is zo in een

een huis vormt temidden van een globale

aannames, ondanks wat jij, en mevrouw

liberale rechtsstaat. Waarden en normen

wereld."

Thatcher, mogen beweren."

hebben geen plaats in een identiteit."
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Hoe zou jij identiteit dan definiëren?

overtuigd

Othman: "Ik werk momenteel aan
een boek daarover. Het gaat in mijn

in onze samenleving. De belangrijkste

verschillen, neem bijvoorbeeld de positie

ogen vooral over uiterlijke kenmerken.

momenten in het leven vinden nog altijd

van de ongelovige. Dat heeft niets te

De Vlaamse identiteit, dat is Westerse

plaats in de kerk, die speelt dus nog een

maken met het conservatisme."

geschiedenis, kunst, kleding enzovoort."

centrale rol. En ik denk dat het katholieke

Othman: "Historisch is de islam ongelo-

aspect steeds een plaats zal hebben in onze

felijk veel toleranter dan het Westen.

samenleving."

Europa

Het conservatisme wordt

Othman: "Ik denk dat katholicisme al

continent in de wereldgeschiedenis. Ik

soms ook wel eens een

héél lang uit onze samenleving verdwenen

ben akkoord dat er nu een probleem is

is, op een zeer permanente manier.

in de islam. Als je echter een analyse wil

Dat betreur ik ten zeerste. Ik zie dat er

maken over de islam, dan moet je de hele

heel veel moderne conservatieven steeds

geschiedenis bekijken. Als daar inherent

vinden dat je respect moet hebben voor

iets intolerants aan zou zijn, zouden

christelijke waarden. Ik vind dat nogal een

er bijvoorbeeld geen christenen meer zijn

phony positie. Wat betekent dat?"

in de Balkan."

“
non-ideologie genoemd
Is religie, net als cultuur, dan geen
onderdeel van die lijst?
Othman: "Dat hangt af van wat je

dat

het

conservatief te zijn."

kan

Dries: "Je gooit de islam en het conser-

vergelijken. Het katholieke is geworteld

vatisme op een hoop. Er zijn grote

christendom

Dries:

"Ik

je

de

niet

heb

met

islam

en

elkaar

natuurlijk

genoeg

is

het

meest

antisemitische

Waar loopt het dan wel fout met de
islam?

bedoelt met religie. Als het gaat over

realiteitszin om te beseffen dat er heel

de stijl van de religieuze gebouwen

veel van het katholicisme al verdwenen

bijvoorbeeld, ben ik voorstander van

is. Ik denk dat we het christendom veel te

Othman: "Ik zou bijvoorbeeld argumen-

het overnemen van de cultuur. Dus de

nonchalant van de tafel hebben geveegd

teren dat dat heel arme landen zijn met

hoofddoek moet meer in de stijl van de

en dat we er nog spijt van zullen krijgen."

achterlijke bevolkingen. In de twintigste

nonnen en moskeeën moeten meer als
kerken gebouwd worden. Als het echter
gaat over ethische patronen stel ik vast
dat daar geen Vlaamse standaard voor
is. Waarden zijn persoonlijk, de cultuur
collectief."
Dries: "Hij pleit hier nu voor een Vlaamse

Ben jij gelovig, Dries?

eeuw, toen de moslimlanden economisch
achtergesteld waren, heeft het Westen een

Maakt een onduidelijk hoofdgebaar, maar
geeft geen antwoord.

Is er een plaats voor de islam in
Europa?

“
Waarden en normen hebben
geen plaats in een identiteit

vorm van de hoofddoek. De hoofddoek is

Dries: "Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde

niet Vlaams en zal dat ook nooit worden.

aspecten van de islam niet compatibel zijn

hamer gepakt en eens hard geslagen. Dan

Dat staat haaks op de Vlaamse identiteit."

met het Westen. Er zijn er zelfs te veel om

moet men nu niet verwonderd zijn dat het

Othman: "Waarom? Nonnen dragen

op te noemen. Bijvoorbeeld de positie van

niet goed gaat."

toch ook hoofddoeken?"

de vrouw, van holebi’s, van ongelovigen.

Dries: "Sorry, dat is een belachelijke

Maar ik zou die vraag eigenlijk graag eens

vergelijking. Op Aalst carnaval dragen ze

aan Othman stellen. Wil de islam een

ook gekke hoedjes. De hoofddoek is niet

plaats in het Westen?"

inheems, dat komt in de geschiedenis van

Othman: "De islam is geen persoon, men

Vlaanderen ook niet terug."

kan er niet mee spreken. De vraag is of

ZEKERE GRENZEN, VERANTWOORDELIJKE TOEKOMST?
Waarom denken jullie dat moslims
naar Europa komen?

de moslimgemeenschap een plaats wil in

LEGE KERKEN EN VOLLE MOSKEEËN?
Er zijn seculiere en gelovige
conservatieven. Welke plaats heeft
die religie in de maatschappij?

Europa. Dit is ook een goed voorbeeld van

Dries: "Om even veel redenen als er

moderne waarden die gebruikt worden

moslims naar hier komen."

om de islam te bashen. Als we het hebben
over de positie van holebi's is dat allemaal

omdat de islam conservatief is. Je haalt die
aspecten aan die volgens jou problema-

Dries: "Ik ben er fundamenteel van

onderwijs

tisch zijn, terwijl je zelf zegt ook moreel

Dus
er
zijn
ook
gegronde redenen om weg te
vluchten?
Dries: "Nee, zelfs oorlog is geen gegronde
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ze in die gebieden steun te geven. Want

ook wel er een grond van waarheid in zit.

je hebt onder andere wel geprobeerd de

Als je gaat kijken naar een gefragmen-

Syrische regering omver te werpen."

teerde samenleving met veel migratie en

Dries: "Ik heb daar niets mee te maken

mensen die geen voeling hebben met de

en de zeven miljoen andere Vlamingen

Engelse samenleving, dan kom je wel

evenmin."

tot een samenleving met meer crimina-

Othman: "Je hebt op de mensen gestemd

liteit."

die ervoor verantwoordelijk zijn. Ben

Othman: "Dit doet mij denken aan de

je verwonderd dat mensen naar de landen

alt-right, die doorbreken ook enkel die

met geld komen, nadat wij ze gekloot

politieke correctheid uit frustratie met

hebben?"

het cultuurmarxisme. Die hebben geen

Dries: "Ik ga daar niet bevestigend op

boodschap."

antwoorden, want dan zou ik toegeven
dat die crisis voor het grootste deel onze
schuld zou zijn. Mensen zoals Clinton

Wat is cultuurmarxisme volgens
jou?

hebben daar een loodzware verantwoor-

Othman: "In plaats van de economie in

delijkheid in, maar dat mag niet gebruikt

termen van klassen te interpreteren, ga je

worden als hefboom tegen ons."

cultuur in termen van klassen interpreteren. Op elk niveau van identiteit is er
een onderdrukker en een onderdrukte.

SPELREGELS
reden. Dat is geen reden om van een land,

Maar niet elke vorm van dicriminatie

dat geen affiniteit heeft met Vlaanderen,

Othman: "Ik zou nog één iets willen

is een bewuste beslissing, dus je kan je

naar hier te komen."

aankaarten. Je stuurde recent een tweet

racistisch gedragen tegenover mij zonder

Hebben Congolezen dan
bijvoorbeeld wel dat recht?
Dries: "Nee."

Draagt België dan geen
verantwoordelijkheid
in
hun situatie?

“

dat je het weet. Dat is de essentie

De hoofddoek is niet inheems, bij Aalst

mij is individuele verantwoor-

carnaval dragen ze ook gekke hoedjes

delijkheid de hoeksteen van elke
zichzelf respecterende ideologie,

van de blanke bevolking in Londen en het
toenemen van de criminaliteit. Ik zou daar
graag enige uitleg over willen krijgen,
want ik zie daar toch een zekere raciale
dimensie in."
Dries: "Ik stuur twee soorten tweets de
wereld in. De eerste zijn tweets waarvan
ik denk dat ze geretweet gaan worden.
Op die manier raken mijn andere

Dries: "Ik ben het daar deels mee oneens.

boodschappen ook gelezen."

De reden van die massale migratie ligt niet

Othman: "Dus je wil gewoon pure

bij ons."

provocatie? Door dit soort dingen denk ik

Othman: "Ik ben het daar volledig mee

vaak dat Schild en Vrienden gewoon de

eens, volgens mij is het onmogelijk om

zoveelste alt-right ('alternative right', een

landen de verantwoordelijkheid toe te

politieke subcultuur, red.) groep is."

Dries: "Provocatie zou ik het niet noemen.

mensen te helpen, maar het zou vriendelijk

Het is 300 keer geretweet geweest, dus dat

zijn. Nog vriendelijker zou het zijn om

was een heel populaire tweet. En ik denk

8

Volgens

uit over een correlatie tussen het afnemen

delijkheid."

wijzen. Nee, wij hebben geen plicht die

cultuurmarxisme.

en dat ontbreekt hier."

Dries: "Nee, dat is niet onze verantwoor-

Dus we hebben wel een verantwoordelijkheid om ons verleden
te respecteren, maar we moeten er
geen verantwoordelijkheid voor
opnemen?

van

www.schamper.be

Is dat niet hetzelfde als bij de
alt-right dan?

neonazi of een racist noemen, hoeveel

toch wel echt positief is."

positieve acties wij ook ondernemen. Er

Othman: "Tegelijk zijn er een hele hoop

Dries: "De alt-right heeft geen monopolie

is de afgelopen maanden wel vaker kritiek

mensen die dat lezen en zeggen: 'Racist'."

op provocatie! Natuurlijk, bij Schild

gekomen op de sociale mediastrategie

Dries: "Die gaan dat dan toch zeggen!

en

Vrienden

zoeken

we

ook

de hele tijd die
provocatie

op.

Als ik zeg dat wij
zwerfvuil oprapen,

“

van

Europa is het meest
antisemitische continent in
de wereldgeschiedenis

Schild

en

Heb je dat gezegd op basis van dat filmpje

Vrienden. We zijn

over ons?"

ondertussen

Othman: "Toen ik dat zag dacht ik: dit is

zes

maanden actief op

een vorm van alt-rightisme."

sociale media. En

Dries: "Neen, dat denk ik echt niet, dat

wat zien we? We

spreekt net mensen aan. Dat controver-

dan is niemand geïnteresseerd, maar als

hebben alle andere vergelijkbare organi-

siële randje is er zodat we bekeken worden,

ik zeg 'wij gaan Vlaanderen #Opkuisen',

saties voorbijgestoken."

want laat ons eerlijk zijn, wij geven geen

dan weet ik dat er daar heel veel reactie op

Othman: "Succes betekent niet noodza-

euro uit aan marketing. Het is links die

komt van links."

kelijk verantwoordelijkheid. En hier heb

eigenlijk onze grootste marketingtool

Othman: "Maar zeker op vlak van racisme

ik dus vanaf het begin op gehamerd.

vormt. Zij reageren op alles wat wij doen

kan jouw beweging zich dat gewoon

Hier

openbaart

en op die manier geraakt onze boodschap

niet permitteren. Ik ga ook altijd erg

met

die

voorzichtig om met moslimextremisme,

correctheid, want nu

omdat ik weet dat als het van mij komt,

zeg je: 'Kijk, ik doe

het een bepaalde lading heeft. Je weet dat

dit gewoon om geen

je die indruk zelfs wekt bij mensen die

rekening te moeten

normaal sympathisanten zouden zijn van

houden met die correctheid.' Maar het

je je wil onderscheiden van de alt-right.

je beweging. Die tweet, dat is gewoon

doorbreken van politieke correctheid

Wat hier gezegd is vandaag was denk ik

onverantwoordelijk."

moet een doel hebben."

van grote waarde. Ik had niet verwacht zo

Dries: "Wij zijn er bij Schild en Vrienden

Dries: "Dat weet ik, maar het is net

veel overeenkomsten met u te vinden. Al

sterk van overtuigd dat we het spel nooit

daardoor dat een hele hoop van onze

ben ik uiteraard geen tegenstander van de

mogen spelen volgens de spelregels van

andere acties ook bekeken worden.

links. Want als je het spel speelt volgens

Mensen kijken van: wow, wat is dat? In

islam." (lacht)

de spelregels van links, dan ben je op

eerste instantie denken ze misschien: bwa,

voorhand verloren."

die mannen gaan toch wel hard te werk,

Othman: "Maar zijn dat niet gewoon de

met hun vlaggen wegtrekken van het

spelregels van de beschaving, meneer Van

Gravensteen, wat zou daar achter zitten?

Langenhove?"

Erna klikken ze door en kijken ze naar de

Dries: "Mensen gaan mij altijd een

boodschap van Schild en Vrienden, die

onderwijs

zich

politieke

het

probleem

“

verspreid."

Mensen gaan mij altijd een

Othman: Ik denk dat
je methode onverant-

neonazi of een racist noemen woordelijk

is, maar

ik zie nu wel dat
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Le Monde Stuveresque
§

DOOR ARTHUR JOOS

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen
er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd
worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

GOOD MOANING

UGent (DCOM) de Engelstalige regels

publiek aan te spreken. Binnen een aantal

van de rectorverkiezingen recycleerde.

vakgroepen is het daardoor bijvoor-

Binnenkort kiezen we nieuwe studen-

Onderaan de pagina vind je dan ook de

beeld mogelijk een volledig Engelstalige

tenvertegenwoordigers voor de Raad van

regel van de verplichte kandidaatstelling

masteropleiding te volgen. De voertaal in

Bestuur, de Sociale Raad en de verschil-

per duo's terug. Ook hier geen gevaar

alle raden en commissies aan de Gentse

lende faculteitsraden. De Gentse

universiteit is echter nog steeds

Studentenraad is druk in de weer met

Nederlands,

de voorbereiding van de naderende

heden voor buitenlandse studen-

periode, en ook de universiteit zelf

tenvertegenwoordigers

springt bij: zij zorgde voor een

Moet de vergadering dan in het

duidingswebsite die zowel kiezers

Engels gevoerd worden of moet

als

een

potentiële

kandidaten

moet

wat

de

mogelijkbeperkt.

studentenvertegenwoordiger

informeren.

die het Nederlands niet machtig is

Onder de stemgerechtigden ook

een tolk krijgen? Daarnaast is het

een heel pak buitenlandse studenten

technisch gezien niet onmogelijk

aan de verschillende faculteiten

dat een studentenvertegenwoor-

in Gent en aan de campus in Zuid-Korea,

voor te vrije vertalingen, want "candidates

diger uit Zuid-Korea verkozen wordt

dus de informatiewebsite werd prompt

must come up as duo".

voor de Raad van Bestuur of de Sociale

vertaald in het Engels. Voor de vertaler
van dienst zien wij alvast een rol
weggelegd in de Britse sitcom 'Allo 'Allo.

IT IS I, LECLERC

Raad van de universiteit. Moet zo'n
Zuid-Koreaanse vertegenwoordiger dan
voor elke vergadering van de Raad van

Zo wordt uitgelegd dat de faculteitsraden

Ondanks het 'Allo 'Allo-Engels waarin de

Bestuur overgevlogen worden, of zal de

"verzonnen zijn van professoren" ("made

website geschreven is, zou een Keniaanse

UGent moeten investeren in een professi-

up of professors") en voorgezeten worden

uitwisselingsstudente zich al geïnformeerd

oneel Skype-account?

door "the decan". De auteur van de Engelse

hebben bij de Gentse Studentenraad

vertaling is dus ook een fervent astroloog,

over een kandidatuur bij een facultaire

want een decan is een soort onderver-

studentenraad. Zo'n kandidatuur wordt

deling van sterrebeelden. Eerder werk van

weliswaar met veel vreugde onthaald,

de vertaler kunnen we bewonderen onder

maar roept ook praktische vragen op. De

het titeltje 'Regulations', waar de Directie

Universiteit Gent verengelst haar aanbod

Communicatie en Marketing van de

steeds meer, om een meer internationaal
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De best of van de officer
Crabtree van DCOM
- How to be candidate? Who can be candidate?
- Candidates must come up as duo
- The Faculty Council is made up of a number of professors
- The Faculty Council that is chaired by the decan
- The Board of Governors is Ghent University's highest governing body and consequently has
complete power to act and govern
- The Board of Governors can assign, delegate and delegate further all other powers

onderwijs

11

Mode

DOOR HENDRIK TAELMAN, ELENA DE BACQUER

Met de verandering van winter- naar zomeruur is het tussenseizoen definitief begonnen. Dit betekent dat je die
mooie bontkraagjes enkel nog kan dragen om te vechten in de Overpoort. Hier: de do’s en don’ts voor de lente.

DO

ontkennen dat een K-Way en andere
vormen van lichte regenvestjes een grote

Kleed je als een ui. Niet dat je elke keer

stap voorwaarts zijn inzake handige

dat je iets uittrekt moet huilen; het punt is

regenbescherming. Het is echter niet

dat niet alleen je persoonlijkheid gelaagd

aan te raden dit toonbeeld van effici-

moet zijn deze lente. Laat het shady deel

ëntie en modeonbewustzijn ten alle

van je kleerkast opgeborgen tot volgend

tijden te dragen. We weten allemaal hoe

jaar en haal wat lichtere kleuren boven,

gemakkelijk het is een felgekleurd jasje

in meerdere laagjes. Op die manier kan je

aan te schieten als we snel de deur uit

al een lichte blouse of T-shirt aan, maar

moeten. Doe het niet. Zeker niet als je

zonder je te laten overvallen door het

datzelfde jasje gebruikt voor werkelijk

weer. Doe hierover een lichte gilet of

elke buitenactiviteit.

trui aan en eventueel een vest met ronde
schouders. Dan je kan al heel wat grillige
situaties doorstaan.

DON’T
Bodywarmers zijn de driekwartsbroeken
van de jassen. Geen verdere uitleg nodig.

DO
We weten dat je erg gehecht bent aan je
dikke winterjas en warme schoenen die je
zo veel maanden dapper bijstonden. Maar

DON’T

je weet zelf ook dat je je dan weer te pletter
Draag

geen

driekwartsbroeken.

Ik

zal zweten wanneer je een voet in de

weet dat dit voor de meesten van jullie

Blandijn zet, waar ze evenmin besparen op

basiskennis is, maar nog te vaak zie ik

verwarming als dat ze meedoen met het

studenten rondlopen die opstonden met de

zomeruur. Een leren jas is ideaal omdat hij

gedachte: het is te warm voor mijn lange

goed beschermt tegen wind en regen. Pas

broek, maar te koud voor mijn korte, en ik

op voor het weer, maar wees ook niet te

heb een knoert van een pornoverslaving.

bang om een blote enkel of been te tonen.

Deze aanslag op de goede smaak is echter

Aan je benen krijg je het minder koud dan

verboden, ook voor varianten van de

aan je armen of torso, dus met een trui aan

driekwartsbroek. Zo is een exemplaar in

moet dat zeker lukken.

jeans minstens even erg, en dat geldt ook
voor de hipstervariant die zich uit in een
te hoog opgerolde lange broek. Lookin' at
you, Bent.

12

DON’T
Over vesten gesproken. Niemand kan
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Diergeneeskundigen krijgen nieuwe stal
FOTO’S EN TEKST DOOR ARTHUR JOOS

In 2012 moest Het Boerderijtje, het toenmalige clublokaal van de Vlaamse Diergeneeskundige Kring (VDK)
in Merelbeke, wijken voor een nieuwe afrit van de E40. Deze week openen ze hun nieuwe clublokaal, De
Peerdestal. Kwestie van in thema te blijven.

Toen in 2012 het op- en afrittencomplex

hadden de VDK en de DSR (de facultaire

en zouden dus opnieuw een eigen

van de E40 in Merelbeke hertekend werd,

studentenraad van de diergeneeskun-

ontspanningsruimte krijgen.

viel het gordijn over Het Boerderijtje, de

digen) enkele lokaaltjes van de faculteit ter

Heel wat studenten diergeneeskunde

gerenoveerde hoeve waarin de Vlaamse

beschikking, maar die waren niet groot

zitten immers ook op kot in de buurt

Diergeneeskundige Kring (VDK) haar

genoeg

van de faculteit. De diergeneeskundigen

clublokaal vestigde toen de faculteit van

huisvesten.

begonnen alvast te dromen van een nieuw

het Gentse Casinoplein verhuisde naar het

Ook in het EAVE rapport dat de visitatie

gebouw, en startten de eerste gesprekken

verre Merelbeke in de jaren 90.

opstelde over de faculteit Diergenees-

met de decaan, de universiteit, de

kunde hekelde dit gebrek: "Hoewel de

brandweer en de burgemeester. Er werden

voorzieningen voor onderwijs en leren

plannen gemaakt voor een gebouw met

HOOGSTE NOOD

om

hun

vergaderingen

te

over het algemeen goed zijn, zijn de

tweehonderd vierkante meter polyva-

Waarom de diergeneeskundigen een

sociale studentenvoorzieningen teleur-

lente ruimte, vergaderlokalen, een bar en

eigen gebouw nodig hebben, en niet

stellend. De faculteit is zich bewust van

kantoorruimte.

gewoon de Therminal kunnen gebruiken?

het te kleine studentenrestaurant en is van

Om met de fiets van de campus in

plan deze voorzieningen uit te breiden,

Merelbeke naar het centrum van Gent te

maar

rijden heb je al gauw een halfuur nodig.

geen centrale voorzieningen om zich te

De diergeneeskundigen gingen na de

Tussen de afbraak van Het Boerderijtje

ontspannen of samen te studeren", klinkt

sloop van Het Boerderijtje ook op zoek

en de opening van het nieuwe gebouw

het in het rapport. De studenten moesten

naar fondsen voor een nieuw lokaal en

14

studenten

hebben

nog

HIGH ROLLERS

steeds
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ACHTERKLAP

vonden onder meer 20.000 euro bij een
industriebedrijf,

10.000

euro

van

de diergeneeskundige sector en 20.000
euro van brouwerij AB Inbev. Daarnaast
vroeg de VDK in 2015 een renteloze
lening van 80.000 euro aan bij de Gentse
Studentenraad, die ze in tien jaarlijkse

DOOR ARTHUR JOOS

schijven van 8.000 euro zouden terugbetalen.

LUNETTES À LILLES

Nadien werd beslist dat de VDK slechts
72.000 euro zou moeten terugbetalen aan

Basile Van Weyenberg, bestuurslid Intern bij de Gentse

de studentenraad, en dat de raad dus 8.000

Studentenraad, raakte vorige week zijn gloednieuwe

euro zou schenken aan het project. Wat er

bril kwijt. De ingenieurstudent bracht de afgelopen

tegenover moest staan? Dat er ook ruimte

week voorovergebogen en met half dichtgeknepen

voorzien zou worden om te studeren.

ogen voor zijn computerscherm door, want ook zijn oude

Vorig jaar werd op een vergadering van

oogglazen vond hij niet terug. Al gauw bleek er echter geen

de Algemene Vergadering van de Gentse

reden tot paniek, want studentenbeheerder Pieter De

Studentenraad nog even geopperd dat het

Pauw had Basiles bril teruggevonden. Hij besloot de bril

logo van de Gentse Studentenraad ergens

het weekend van zijn leven te geven, en nam hem mee op

in het clublokaal te zien moest zijn, maar

citytrip naar Rijsel. Baguette baguette baguette!

nadat bleek dat het naast het logo van
Jupiler zou hangen, werd daar al snel van
afgestapt. Ook werd even gedacht om een
zetel met kussentjes te voorzien met het
logo van de studentenraad, maar ook dat
werd uiteindelijk afgeblazen.

Grote opening
DOYENS PLÉTHORE
Deze zomer gingen de werken op de
site van start, en ondertussen wordt het

Bijna had ook de Faculteit Recht en Criminologie een

gebouw afgewerkt en klaargestoomd

vrouwelijke decaan verkozen. De Faculteitsraad raakte

voor de openingsfuif op woensdag 18

het gedurende ettelijke stemrondes niet eens over

april. Wie het lintje bij de deur mag

wie Michel Tison moest opvolgen, tot Sabien Lust plots

doorknippen op de opening? Volgens de

door meerdere leden naar voren werd geschoven. Lust,

uitnodiging niet huidig rector Rik Van de

hoewel ze zich geflatteerd voelde, zag het mandaat niet

Walle, niet decaan Frank Gasthuys, maar

zitten. Toen Tison aangaf "misschien" toch voor een

wel oud-rector Anne De Paepe. Nadien

bijkomende legislatuur te gaan, schaarde de meerderheid

volgt de openingsfuif, maar of er ook

van vergadering zich uiteindelijk achter hem.

effectief mensen uit het centrum naar
Merelbeke zullen afzakken, valt nog af
te wachten.
onderwijs
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Column
DOOR SARAH VAN MEEL

De wachtrij
Dagelijks een wachtrij tot buiten,

vcocktail die met eenzelfde achteloze

aan populariteit geen gebrek.

zwaai richting de wagen van de ex wordt

Nee hoor, niet de nieuwe

geslingerd. Eén ding is zeker: verderfe-

cookie dough bar van een paar

lijkheden vragen tijd, wat de wachtrij kan

straten verder, wel de damestoi-

verklaren.

letten van de rechtsfaculteit.

Een andere optie is dat de rij bestaat uit

Tijdens mijn vele wandelingetjes

snobs die houden van de spitsvondige

tussen het thesis schrijven door - op

stukjes moderne kunst in elk hokje. De

sommige dagen is dit eerder omgekeerd

witte, vormeloze objecten, vergezeld door

- merkte ik hen op, de keurige rechten-

het bijschrift "dit is geen vuilnisbak", kocht

meisjes die op één lijn staan te wachen.

de decaan onlangs aan voor duizenden

Op de verlossing of op Godot, wie zal het

euro's. Dit alles met het doel de vrouwe-

zeggen. Er is vast een reden waarom zij,

lijke student niet enkel naast, maar ook

en niet de mannen ernaast, de neiging

“

hebben een wachtrij te vormen. Niet dat
ik er zelf het geduld voor heb. Meestal
glip ik de mannentoiletten binnen of
haast ik me naar een andere verdieping.
Persoonlijk vind ik de hele man-vrouwopsplitsing nogal - excuseer me voor de

Persoonlijk vind ik de hele man-vrouwsplitsing nogal - excuseer me voor de
uitdrukking - van de pot gerukt

uitdrukking - van de pot gerukt en kan
ik niet geloven dat kritisch denkende
vrouwen bij die traditionale tweedeling

op de toiletpot intellectueel te stimuleren.

willen blijven. De verklaring ligt vast

"Wij willen ook een musee op de plee!"

elders, dus schuif ik, deze keer met een

luidt het protest van de mannelijke student.

goed excuus, vanachter mijn pc vandaan

Nu, ik kan hem geen ongelijk geven. Soit,

om op onderzoek te gaan.

de kunstervaring. Ik stel me voor hoe zij,

Het terrein is een waar oorlogsgebied.

de kunstminnende studente, balanceert op

Toiletrollen liggen kriskras over de vloer,

de bril terwijl ze de ware betekenis van het

half uitgerold en besmeurd. De deuren

object probeert te achterhalen. Misschien

van de hokjes staan wagenwijd open en

graait ze wat velletjes toiletpapier van de

één bril staat rechtop. Velletjes wc-papier

- waar anders - vloer om haar tranen van

bedekken de vloer en de houders zijn leeg.

ontroering te drogen. Misschien vraagt ze

Feest. Misschien is dat het wel, bedacht ik

zich vertwijfeld af waar ze in godsnaam

me. Urenlange saaie lessen recht kunnen

heen moet met die tampon. Eén ding is

niet anders dan een broeihaard wezen

zeker: moderne kunst vraagt tijd, wat ook

voor gore fantasieën die moeten worden

de wachtrij kan verklaren.

uitgevoerd. Wc-rollen in het rond gooien
is misschien zo'n daad van rebellie. Wie
weet wordt zo'n rol binnen een paar jaar
vervangen door een brandende moloto-

16
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Internationaal
March for Our Lives
EEN WAPENLOZE VS?

DOOR KATRIEN VANDENBROECK

Op 24 maart 2018, tien dagen na de zoveelste bloedige high school shooting,
kwamen tussen de 200.000 en 800.000 jongeren in Washington D.C samen om
te pleiten voor een strengere wapenwetgeving. Is er verandering op komst?

Amerika.

Waar

te doen. Nu is het jammer genoeg iets

Trump reikt nog een creatief derde luik

bescherming tegen het kwade meer is dan

anders gesteld: tussen 1968 en 2011 zou

aan: de leerkrachten bewapenen.

een utopie: het is een essentieel mensen-

het wapenbezit meer Amerikaanse slacht-

Obama

recht. Momenteel bewaken er ongeveer

offers gehad hebben dan de enige oorlog

mandaat al in duizend bochten om het

300 miljoen geweren het huishouden.

waar het land aan deelnam (1.4 tegenover

tweede amendement te veranderen, maar

Genoeg

1.2 miljoen).

faalde telkens. De National Rifle Associ-

Great

om

heel

America.

de

bevolking

te

bewapenen.

wringde

zich

tijdens

zijn

ation (NRA), die het recht op wapenbezit

306 SCHIETPARTIJEN IN SCHOLEN

ijzersterk

beschermt,

is

immers

oppermachtig in de Senaat.

RECHT OP MILITIE
Een andere keerzijde: schietpartijen in
Elke (op het eerste gezicht) mentaal

scholen. Sinds 2013 tellen we er 306 in

gezonde

Amerikaanse

heeft

de VS, wat neerkomt op een gemiddelde

momenteel het recht op wapenbezit. Soms

van één per week. Om maar een aantal

En zo ontstond de March for our Lives.

zijn er leeftijdsgrenzen aan verbonden,

voorbeelden te noemen: op 15 januari

Studenten die de schietpartijen hadden

soms ook niet. Je kan als het ware geweren

2015 in Wisconsin Lutheran High School,

meegemaakt, verhieven hun stem om de

shoppen zoals vrouwen nieuwe jurken op

op 22 oktober 2015 in Tennessee, op 12

toekomst van hun land in eigen handen

de kop gaan tikken. De omgekeerde

februari 2016 in Arizona, op 9 september

te nemen. "Never again", luidde het.

situatie

kunnen

we

burger

PROTESTEREN VOOR HUN LEVEN

vandaag

2016 in Texas, op 20 januari 2017 in

Het protest nam grotendeels plaats in

nauwelijks nog inbeelden, want pistolen

ons

Seattle of op 14 februari 2018 in Stoneman

Washington DC, maar ook in 800 andere

worden in Amerika bijna beschouwd

Douglas High School.

steden in de VS en zelfs wereldwijd. In

als cultureel erfgoed. Hun gebruik vindt

Voor het hardnekkige probleem bieden

totaal waren er 1.2 tot 2 miljoen mensen

zijn oorsprong in de 18de eeuw, bij de

zich verschillende oplossingen aan. Zo

aanwezig, wat het tot een van de grootste

Founding Fathers. Toen werd er in the

kunnen

wapenregule-

manifestaties in de geschiedenis van de VS

second amendment geproclameerd dat

ringen worden opgelegd. Denk aan een

maakte. De manifestanten streven naar

het land nood had aan bewapende militia's

minimumleeftijd

strengere

nieuwe veiligheidsmaatregelen in scholen.

om de vrijheid van het volk te vrijwaren,

background

verbod

Getrainde bewakers blussen volgens hen

en kregen burgers het recht wapens te

op

vuurwapens.

enkel het vuur. Zij willen de brand daaren-

bezitten. Na de Amerikaanse Revolutie,

Een andere optie is het opstellen van

tegen voorkomen door strengere regels

een koloniale rebellie tegenover het

criminele

inzake wapenhandeling op te leggen.

Britse Rijk, zagen de milities door de

zouden mogelijke daders kunnen worden

Emma Gonzalez, amper 18 jaar, kwam

afwezigheid van een staand leger geen

gescand; een aanzet om de minority report

op voor haar klasgenoten die de schiet-

andere mogelijkheid dan het zelf maar

18

er

strengere
van

checks

21,
of

semi-automatische
profielen.

Op

een

die

manier

van Philip K. Dick tot leven te wekken.

partij in Stoneman Douglas niet hadden

www.schamper.be

overleefd. In haar speech klaagde ze het

wapencontrole als een inperking van

Lives om vragen waarschijnlijk niet door

geweld aan: "Niemand begrijpt de impact

de

het

het Amerikaans Congres zullen geraken.

van wat er gebeurd is. Niemand kon

recht op wapens wordt onttrokken, kan

Het valt af te wachten of dat werkelijk zo

geloven dat er in het gebouw lichamen

zich niet tegen gevaar verdedigen. We

is, en of jongeren geen stem hebben in het

lagen die pas een dag later geïdentifi-

laten even terzijde of die waarden hun

besluitvormingsproces in de Verenigde

ceerd zouden kunnen worden. Niemand

werkelijke motivatie zijn, of het misschien

Staten. Op 20 April zal een nieuw protest

wist dat de vermisten zouden stoppen met

een rol speelt dat ze gesponsord worden

beginnen, op de negentiende verjaardag

ademenen nog lang voor er alarm was

door wapenfabrikanten. Hun YouTube-

van Columbine. Wie weet wat Trump

geslagen. Niemand begrijpt de vreselijke

kanaal verduidelijkt hun ideologie alvast.

nog te wachten staat.

gevolgen. Aan iedereen die het nog steeds

Ze argumenteren in een van hun filmpjes

niet begrijpt, omdat ze dat niet willen, ik

bijvoorbeeld dat het voor celebrities en

zal jullie zeggen waar het naartoe ging: six

sportsterren duidelijk is: alleen gewapende

feet under the ground.". Ook de achtjarige

beveiliging is de juiste optie. Het is het

kleindochter van Marthin Luther King

enige zijn dat werkt volgens hen. Ze

nam het woord: “My grandfather had a

pleiten dan ook voor het versterken van

the color of their skin but by the content of

strengere wapenwetgeving en efficiënter

is enough. And I wish it to be a gun-free

checks. Maar als het aankomt op de

Amerikaanse

waarden.

Wie

dream that people will not be judged by

scholen, eerder dan het toepassen van

their character. I have a dream that enough

beheer van het systeem van background

world.”

bescherming van het recht op watenbezit

“WE WILL NEVER WAVER”

klinkt het duidelijk: "We will never waver."
Ze zullen alles inzetten om de principes te

beschermen die volgens hen van de VS de
Maar de NRA, die meer te zeggen heeft

grootste natie op aarde maken.

in het Amerikaanse Congres, wil voor

In The Economist lezen we dat de maatre-

geen meter buigen. Zij beschouwen

onderwijs

gelen waar de jongeren van March for our

19

Maria Magdalena
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Proffen op zondag
DOOR KASPER VAN PARYS

Het is buitengewoon hoogleraar Maria Magdalena, gespecialiseerd in Hemelvaart, die de Faculteit Theologie in
den vleze wil vertegenwoordigen. Een gesprek over God, gebod, en haar hobby's natuurlijk.

Het is met een kamerbrede glimlach dat Maria

vissen gesproken, het is nog niet zo lang geleden

ons thuis ontvangt. De dame, die ondanks haar

dat ik samen met wat vrienden een grote picknick

gezegende leeftijd nog kwiek voorkomt, heeft de

hield aan het meer. Bij die copieuze hoeveelheden

tand des tijds klaarblijkelijk moeiteloos doorstaan.

wijn en vis hoorde ik toch ook geen negatief

“Eenmaal per jaar baden in het meer van Galilea

geluid. Dus kom bij mij niet af met dierenleed en

en ik voel me als verrezen”, bezweert ze ons.

die andere geitenwollensokkenzwans. Op de paar

Enigszins overweldigd door het grote aantal

maagklachten en dronken taferelen na, want die

“
Het was
uiteindelijk
Judas die

Jezus-beelden, en meer bepaald door het aanzien-

voorraad wijn en vis bleek schier onuitputtelijk.

bezweek voor

lijke aantal schaarsgeklede Jezussen, betreden

Alsof de duivel ermee gemoeid was. Soit, een

we de plaats. Op de vraag waarom er zo weinig

mix van Feest in het Park en Dour avant la lettre

het grote geld

anders godsdienstige figuren terug te vinden zijn,

eigenlijk, hoewel de lange gewaden en de vele

antwoordt ze wat bizar ontwijkend dat Maria haar

baarden Woodstock-achtig aandeden.”

nooit gemogen heeft, en dat Jozef altijd op zijn

“Maar terug naar mijn hobby’s. Het is zo dat ik ook

wijf zat te timmeren, omdat hij het niet geloofde

een verwoed postzegelverzamelaarster ben. Een

van de Heilige Geest. "‘Timmerman’, ja, hij kan

filateliste, dus. Een oeroude christelijke gewoonte

er nog geen plankje in kloppen bij Hamertje

die teruggaat tot het begin der tijden, of toch onze

Tik”. Omdat ik me geen ernstige vragen wilde

tijdrekening. Ik begon er dan ook mee in mijn

stellen bij de geestelijke gezondheid van de dame,

jonge jaren, ten tijde van mijn vele omzwervingen.

besloot ik mijn inquisitie even te laten voor wat

Ik trok toen rond met een groepje vrienden, en

ze was. Ik had wel nog enkele andere ijzers in het

overal te lande voerden we verhaaltjes, ‘mirakels’, en

vuur liggen.

andere goocheltrucs op. Daarmee trokken we heel

Kom bij mij

Gevraagd naar haar vrij controversiële hobby’s,

wat volk. Achteraf bundelden we onze verhalen en

niet af met

vliegvissen en kleiduifschieten, en de zware

correspondentie en brachten we die uit. De lokale

ecologische en menselijke tol die daarbij hoort,

autoriteiten waren echter minder enthousiast over

antwoordt ze eerder nuchter en pragmatisch. “Het

ons succes. We zagen ons toen genoodzaakt op

bestand van de vliegvissen is al jaren stabiel en ook

creatieve wijze een verdwijntruc toe te passen op

de kleiduif komt nog veel voor in het wild.'' Of

ons meest prominente lid, want hij liep te veel in

ze dit in overeenstemming kan brengen met haar

de schijnwerpers. Het was uiteindelijk een goede

geloofsovertuiging en gelofte tot naastenliefde?

vriend, Judas, die bezweek voor het grote geld. De

“Zijn wij niet allemaal ooit uit klei ontstaan en

farizeëer. Het was daarna nooit meer hetzelfde.”

“
die geitenwol-

lensokkenzwans

zullen wij niet tot klei wederkeren? En over die

onderwijs
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Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR ARTHUR JACOBS

ONTSTELTENIS OP DE NOORDPOOL
De ijsberen hebben het verdomd lastig

afgezet op de polen, waar ze de ijsberen

de laatste jaren. De planeet warmt op,

een serieuze hak zetten. Of de brozere

de poolkappen smelten en er komen

penis slechts voor imagoschade zorgt

geen nieuwe boeken meer uit van Lars

of ook echt een probleem vormt tijdens

de Kleine IJsbeer. De nieuwste tegenslag

de voortplanting, is nog niet duidelijk.

spant echter de kroon: het penisbot van de

De onderzoekers konden overigens vrij

ijsbeermannetjes wordt steeds dunner. Een

eenvoudig ijsbeerpenissen bemachtigen

Deens onderzoek brengt dit ijsbeerleed in

en vergelijken, want Inuit-jagers nemen

verband met pcb’s, stoffen die tot 2001

die vaak mee als trofee.

vaak voorkwamen in lijm en verf. Die
pcb’s worden afgebroken tot chloordeeltjes en door de wrede zuiderwind

CONSTERNATIE IN DE RUIMTE
China’s eerste ruimtestation, Tiangong,

vacuüm, dus er kan niets onverwachts

zou op 1 april opbranden in de atmosfeer.

gebeuren. Bij de rentree van Tiangong

Die dag viel dit jaar samen met paaszondag.

was het door de wispelturige zonnewind

Het was alsof het in de sterren geschreven

echter een beetje gokken hoe ijl de lucht

stond: een neerstortend hemelpaleis als

precies zou zijn op 200 kilometer boven

de ideale combinatie van de sérieux op

de aarde. Die bleek iets ijler dan verwacht,

Pasen en de onstuimigheid van 1 april.

dus de verhoopte paasexplosie bleef uit.

Helaas, het mocht niet zijn. Pas ruim

Naarmate het gevaarte van acht ton de

twee

plonsden

aarde naderde, nam de onrust zienderogen

de weinige restanten neer in de Stille

uur

na

middernacht

toe. De stoïcijnse statistici kregen echter

Oceaan. Berekeningen in de ruimte zijn

gelijk: de kans dat er stukjes ruimtestation

normaal heel accuraat; de ruimte is bijna

op je hoofd vielen, was uiterst klein.

TUMULT BIJ DE DORSTIGEN
Voor de meeste mensen is water drinken

liter die je drinkt, komen er gemiddeld

een

Minstens

tien korrels je lichaam binnen. Hoewel

twee liter per dag is de voorgeschreven

kraantjeswater beter scoort, is het ook

hoeveelheid.

doet

niet zaligmakend. Door het wassen van

echter vragen rijzen over de maagde-

synthetische kledij bevatten onze rivieren

lijke reputatie van water. Amerikaanse

en meren ook microplastics die in de

onderzoekers toonden met een internati-

leidingen terechtkomen. Het is nooit echt

onale studie aan dat 90 procent van al het

aangetoond dat de microplastics schadelijk

flessenwater microplastics bevat. Dat zijn

zijn, maar gezond verstand gebiedt ons

plastic korreltjes zo dun als een haar, die

het drinkwater dringend op te schonen.

dagelijkse

gewoonte.

Recent

onderzoek

vermoedelijk afkomstig zijn van de plastic
verpakking en het flessendopje. Bij elke
22
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Krampen bekampen
DOOR LAURA MASSA

1 OP 10 LIJDT AAN ENDOMETRIOSE

CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Gaan je regels gepaard met hevige krampen, pijn in de rug of zelfs constipatie? Heb je soms pijn bij seks? Als
je deze symptomen herkent, maak je best nu al een afspraak bij de gynaecoloog. De kans bestaat immers dat je
endometriose hebt.

"Mocht ik vroeger geweten hebben wat

gediagnosticeerd raakt? "Het scala van

de symptomen waren, dan had ik sneller

klachten bij endometriose is enorm breed",

op een diagnose kunnen aansturen",

legt gynaecoloog Goethals uit. "Laparas-

vertelt Yentl (26). "Het is toch raar dat zo

copie is de enige manier om de diagnose

veel vrouwen er last van hebben, en dat

te stellen. Dat is een kijkoperatie om te

tegelijk bitter weinig mensen de ziekte

zien of er endometriosehaarden aanwezig

“

kennen?"

zijn." Prof. Weyers geeft ook aan dat veel

Maar wat is

meisjes vroeg starten met de pil om pijn te

het precies?

bestrijden. Zo brengen ze ook de endome-

"Endome-

triose tot rust. "Pas op het moment dat die

triose

is

vrouwen stoppen met de pil breekt de pijn

het voorkomen van baarmoederslijm-

volop door, en dan duurt het vaak nog

vlies buiten de baarmoederholte. Dat

lang voor ze door hebben dat er iets mis

kan ter hoogte van de maag, de darmen

is. Als je het geluk hebt om met endome-

maar even goed de navel of de blaas

triose vroeg aan

zijn", licht prof. Steven Weyers toe. "Die

de pil te gaan,

woekerende

snel

Op de echo zagen ze een cyste ter
grootte van een babyhoofdje

endometriumcellen

zwanger

“
De huisarts adviseerde mij

beginnen dan een 'mini-menstruatie' op

te worden en

plaatsen waar dat niet hoort, wat al snel tot

op

een soort ontsteking leidt. Onopgemerkt

termijn kinderen te krijgen, dan zal de

en aanvankelijk zonder klachten kunnen

ziekte nooit zwaar doorbreken. Later in

er zo cystes en verklevingen ontstaan."

de menopauze doven de klachten sowieso

Risicopatiënten zijn vrouwen die vroeg

uit."

beginnen menstrueren - zo rond 11 of 12

Yentl was zo iemand die vroeg begon met

jaar - en meisjes bij wie endometriose in

de pil omdat ze flauwviel van haar pijnlijke

de familie voorkomt.

menstruaties. "Mijn klachten werden

korte

om lijnzaad in te nemen

altijd genormaliseerd: pijn, vermoeidheid,

DIAGNOSE

het hoort er gewoon bij." Haar diagnose
kwam in een stroomversnelling omdat

Hoe komt het dat de ziekte zo moeilijk

wetenschap

haar spiraaltje door haar baarmoeder heen

23

in een spier was geschoten."Door de

vertelde dat zij zelf endometriose had.

endometriose was mijn baarmoeder naar

Toen viel de puzzel ineen." Pas in Verviers

achteren gekanteld en wellicht is het spiraal

hebben ze bevestigd dat het geen tumor,

daardoor ook verschoven. Op de echo

maar endometriose was. "Best frustrerend

was te zien dat mijn eierstokken verkleefd

als je met een vermoeden zit dat niet au

waren en ik had een cyste ter grootte

sérieux genomen wordt."

van een babyhoofdje. Mijn huisarts was

Bij Kim (31) dachten de artsen ook eerst

achteraf echt gechoqueerd. Zo'n ernstige

aan een verstopping van de darmen. Ze

vorm van endometriose had hij nog nooit

kreeg meerdere keren een lavement -

gezien."

“

GEVOEL VOOR
TUMOR

Hoe minder je

Bij Eva (30) waren
haar

darmen

menstrueert, hoe beter

de

zonder

resultaat.

Haar

toestand

verslechterde

en

ze kon uiteindelijk
niet meer eten of
zich ontlasten. "Ik
zat verkrampt in

voornaamste bron van klachten. “Op mijn

de zetel te wachten tot de pijn wegebde,

23ste stopte ik met de pil en begon ik na

maar dacht: dit kan niet normaal zijn."

mijn regels klachten van constipatie te

Pas bij de biopsie van haar ineengeklitte

ervaren. De huisarts adviseerde mij om

darmen kwam de juiste diagnose. Door

veel te drinken en lijnzaad in te nemen

de vergevorderde endometriose werd haar

(lacht). Omdat de klachten erger werden,

dunne darm met 20 cm en haar dikke

ben ik naar een gynaecoloog overgestapt,

darm met 10 cm ingekort.

maar op de snel uitgevoerde echo was
er niets te zien. Iedere expert kwam wel

HORMONEN ALS BEHANDELING

met een of andere theorie af dat het aan

24

mijn darmen lag. Ondertussen begon ik

De krampen kunnen dus goed gestabili-

een knobbel te voelen, en mijn moeder

seerd worden met een pil die de ovariële

www.schamper.be

functie onderdrukt. "Hoe minder je

"Sowieso is de baarmoeder wegnemen

menstrueert,

prof.

de allerlaatste oplossing", vertelt prof.

Weyers. "De pil, de pleister, de vaginale

hoe

beter",

stelt

Weyers nog. "We doen dat alleen als

ring, het hormoonspiraal zijn voor veel

wij daar reden toe zien."

vrouwen een goede behandeling." “Door

het daarmee eens: “Je baarmoeder blijft

het nemen van de pil waren mijn cysten

een belangrijk deel van je lichaam. Het

kleiner geworden", zegt Eva. Toch

laatste wat je wil is dat laten wegnemen.”

is ook het gebruik van de pil niet dé

Voor haar was het moeilijk om te horen

ideale oplossing. Migraine, tussentijdse

dat haar kans op vruchtbaarheid verlaagd

bloedingen, maar ook gewichtstoename

was. “Ik had mijn vruchtbaarheid nooit in

zijn frequente bijwerkingen. Zo vertelt

vraag gesteld. Bij mijn moeder waren ze

ook Eva: “Ik vind de pil best oké, maar ik

er al heel vroeg bij en zij kon wel perfect

ben wel zeven kilo bijgekomen. Dat was

kinderen krijgen. Natuurlijk is er ook de

echt niet leuk, maar
ze

ondertussen

kwijtgespeeld.”

optie om eicellen

“

gelukkig ben ik

te laten invriezen,
maar ik weet niet

Ik had mijn vruchtbaarheid

of

nooit in vraag gesteld

Voor Kim hield de
minipil ook meer

Ook Eva is

wil
Het

ik

die

weg

bewandelen.
kost

heel

lasten in dan voordelen. "Ik had ineens

veel geld en je zal niet meteen zwanger

hoofdpijnen, terwijl ik daar anders nooit

geraken.” Dat lot kon Kim omzeilen.

last van had."

Zij werd een maand na haar operatie
op

natuurlijke

wijze

zwanger

van

een dochter.

LENA DUNHAM-EFFECT?
Voor de bekendheid van een ziekte,
is een outing van een celebrity altijd
mooi meegenomen. Zo getuigde Lena
Dunham

vorige

maand

over

haar

jarenlange strijd tegen endometriose, die
uiteindelijk leidde tot het wegnemen van

Wie in contact wil komen met

haar baarmoeder. Die openhartigheid

lotgenoten, of tips wil uitwis-

deed sterk denken aan de preventieve

selen kan zich aansluiten bij de

borstamputatie van Angelina Jolie. Voor

Facebookgroep

Femke Jansen van EndoHome (een

Sisters NL/BE'. Op de pagina

Belgische vereniging voor endometriose-

van

patiënten) zijn die twee zaken echter niet

regelmatig actuele informatie

te vergelijken. "Jolie had een kankergen,

over endometriose.

'Endometriose

EndoHome

verschijnt

dus een aanwijzing dat ze effectief kans
maakte op borstkanker. Voor endometriose is er nog geen gen gevonden dat
alles verklaart."
Zowel dr. Goethals als prof. Weyers zien
vooralsnog geen Lena Dunham-effect.

wetenschap
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'Thisisyourprivatelife'
WAT JE MOET WETEN NA CAMBRIDGE ANALYTICA

DOOR ARTHUR JACOBS, JOLINE VERMEULEN
CARTOON DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Privacy op sociale media is een schaars goed. De wegen naar onze persoonlijke gegevens liggen open. Niet alleen voor Facebook, maar ook voor de
hoogste bieder. Tijd om onze vertrouwde profielen de rug toe te keren?

Recent

zagen

zo’n

Facebook-gebruikers

87
hun

miljoen

gebruikers te herleiden tot psychologische

beide gevonden worden. Nicki Minaj

gegevens

profielen. Een simpele, maar effectieve

liken op Facebook correleert bijvoor-

ontfutseld door Cambridge Analytica

aanpak. Op basis van de test ‘thisisyour-

beeld met een extravert karakter. Op die

(CA). Het Brits-Amerikaanse bedrijf

digitallife’ verdeelden de data-miners

manier krijg je makkelijk een idee van

biedt ondernemingen data-analyse aan

Facebook-gebruikers

verschillende

iemands persoonlijkheid zonder hem

waardoor die hun doelpubliek beter

persoonlijkheidstypes op. Door de test

eerst een testje te laten doen. Dat kwam

kunnen inschatten. CA kwam tot stand

in te vullen gaven de deelnemers de app

goed uit, want Cambridge Analytica

in 2013 na een kapitaalin- jectie van

echter ook het recht om

in

kreeg ook toegang tot de

de prominente en conser-

gegevens van de vrienden van

vatieve zakenman Robert

de quizzers. Facebook maakte

Mercer.

bekend dat van minstens 87

Bannon,
Trumps
en

Ook

Steve

welbekend

als

miljoen profielen, waaronder

campagneleider

voorzitter

van

vooral

de

Amerikaanse,

data

werd geanalyseerd. Iets meer

uiterst rechtse nieuwssite

dan

Breitbart News, zetelt in

paar duizenden die de test

de raad van bestuur.

die

oorspronkelijke

invulden, dus.

Cambridge Analytica’s
politieke
is

dan

voorkeur
ook

geen

hun data te

verrassing: het bedrijf zou Donald Trump

DANCE LIKE FACEBOOK’S
WATCHING

verzamelen.

het Witte Huis in hebben geloodst en het

Zo’n

270.000

De persoonlijkheidstest die Cambridge

Verenigd Koninkrijk uit de EU hebben

mensen

waren

Analytica verspreidde, was de zogenaamde

nieuwsgierig genoeg

OCEAN- of Big Five- test. In deze test

naar

‘digitale

wordt je gevraagd de mate aan te geven

leven’ om er hun

waarin je akkoord gaat met bepaalde

accountgegevens voor op te

stellingen. Op basis van je antwoorden

geholpen.

KNUTSELEN MET CORRELATIE

hun

De methoden die CA zou hebben

geven.

berekent een programma daarna je

gehanteerd om de verkiezingsoverwin-

Op dit moment zijn er dus twee soorten

scores op vijf persoonlijkheidsdimensies:

ningen te verzilveren zijn grensver-

datasets

openheid,

leggend.

Analytica:

In

navolging

Michal

in

handen
de

van

Cambridge

zorgvuldigheid,

extraversie,

persoonlijkheidstesten

welwillendheid en emotionele stabiliteit.

Kosinski’s onderzoek aan de univer-

en het geheel van vind-ik-leuks. Door

Het model zelf is niet onbesproken, maar

siteit van Cambridge ontwikkelde het

statistische modellen los te laten op die

wel schitterend voor marketingtoepas-

bedrijf technieken om likes en posts van

informatie kunnen er verbanden tussen

singen. De veronderstelling luidt dat je
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proces aan tegen Facebook. Een recent
met een bepaald persoonlijkheidstype in

voorbeeld hiervan is de aanklacht tegen

het achterhoofd meer gerichte reclame

het plaatsen van cookies door de sociale

kan maken.

netwerksite, waardoor het bedrijf ook

Dergelijke foefjes heeft de privacycom-

niet-gebruikers kan tracken. Zodra zij zich

missie vanaf volgende maand niet meer

“

tot een ‘like’-knop op

nodig. Op 25 mei treedt de General

Nicky Minaj liken op

eender welke website

Data Protection Regulation (GDPR) in

laten verleiden, wordt

werking. De nieuwe Europese privacy-

Facebook

Zo

toonde

als

Kosinski

‘Dance

nobody’s watching’
vooral

clicks

van

extraverte personen
opleveren,

terwijl

‘Beauty

doesn’t

have

to

aan

dat

like

shout’

titels

Facebook correleert met
een extravert karakter

een

GVR: GDPR

van

wetgeving garandeert dat alle bedrijven

hun trouwe volgers.

die diensten aanbieden op Europees

Volgens de commissie

grondgebied of aan Europese burgers ook

is dit een drama in

de Europese regels zullen volgen. Too bad,

hun gereserveerde tegenhangers meer

het licht van het privacyrecht, volgens

aanspreekt. Op die manier is Cambridge

Facebook

Europees

meer het recht ‘vergeten te worden’,

Analytica dus in staat reclame op maat

probleem. In eerste instantie ontsnappen

en zonder toestemming kunnen hun

van miljoenen sociale netwerkgebruikers

Amerikaanse bedrijven dan ook aan de

gegevens voortaan niet meer verzameld

te maken. Microtargeting heet dit in het

Europese jurisdictie en de privacywet-

en gebruikt worden.

jargon. Door verschillende aspecten van

geving die hier van toepassing is.

Niet enkel om het schandaal rond

eenzelfde thema te belichten naargelang

Na

het karakter van de consument, kunnen

commissie toch haar

partijprogramma’s

efficiënt

door

een

zelf

lange

een

discussie

zijn

gelijk, al moest ze daar

strot geduwd worden zonder dat hij het

een serieuze omweg

beseft.

voor

maken.

Enkel

via de establishment

GE ZULT BOETEN (BETALEN)

louter

theory kon ze de zaak
winnen. Die theorie

haalde

Zuckerberg. Individuen krijgen onder

de

Cambridge Analytica recht te zetten,
maar ook om zich

“

op de GDPR voor
te

Europa kan boetes

past

Facebook momenteel

opleggen tot vier procent
van de jaaromzet

bereiden

zijn

privacybeleid

aan. Dat moet wel,
want als het bedrijf

Dat uitgerekend Amerikanen ten prooi

stelt dat niet-Europese

vallen aan dergelijke praktijken is geen

bedrijven die een vestiging in Europa

de nieuwe privacywetgeving is, kan

puur toeval. Europese burgers – en niet in

hebben hier aan de Europese wetgeving

Europa boetes opleggen tot vier procent

het minst Belgische – zijn er beter tegen

onderworpen zijn. Puur lobbykantoor

van de jaaromzet. Een ramp voor de

beschermd. Je hoeft je profiel dus niet in

of niet, Facebook Belgium droeg dus

beurskoers.

allerijl te verwijderen. Al meerdere keren

uiteindelijk de schuld voor de gigantische

kranten dus in paginagrote advertenties

spande de Belgische privacycommissie een

dwangsom die het bedrijf moest betalen.

die ‘uw privacy op Facebook’ prediken.

wetenschap

niet volledig conform

Daarom

verzuipen
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SCHAMPER
Ocean's Fourteen
OPERATIE VIND-IK-LEUK

RADOR

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, NICKY VANDEGHINSTE
CARTOON DOOR DELPHINE NIES

Hoe verontwaardigd of onverschillig je ook gereageerd hebt op de hetze rond Cambridge Analytica, je stelt je
er vast vragen bij. Als je niet weet waarover die gaat, helpen de vorige pagina's je verder. Eens je de kennis hebt
vergaard, is het tijd voor wat fun in het Schamperlab!
Dat Mark Zuckerberg niet zo gesteld is

op als je een levendige verbeelding en een

verbanden waren dan weer allesbehalve

op onze privacy is basiskennis in de 21e

brede waaier aan interesses hebt, maar een

verrassend. Mensen die graag tekenen,

eeuw. Van hipsters tot bejaarden, van

lage als je een praktische huismus bent.

zouden eerder introvert zijn, en wiskunde

communisten tot islamitische conserva-

Spontane chaoten scoren dan weer laag

is het domein van emotioneel stabiele

tieven, niemand lijkt erg veel vertrouwen

op de tweede factor, zorgvuldigheid.

mensen. Ben je iemand die geniet van

te hebben in 's werelds bekendste sociale

Naast de derde, extraversie, is er ook nog

Minecraft en Adventure Time? In dat

medium. Maar nu hebben ze het toch

welwillendheid. Hier worden koppigaards

geval bent u waarschijnlijk erg slordig (en

echt wel erg ver gedreven. Volgens de

tegenover naïeve ja-knikkers geplaatst.

twaalf).

laatste berichtgevingen heeft Cambridge

Geen nood als je hier laag scoort, want

Analytica (CA) de gegevens gebruikt van

trots is ook een positieve eigenschap,

zo'n 87 miljoen gebruikers, zo veel dat

echt waar. De laatste gaat over natuur-

zelfs de Amerikaanse Senaat het schandaal

lijke reacties, of neuroticisme, maar laten

We

niet langer kon negeren.

we voor het ego van een van de auteurs

ook

Als mensen van de wetenschap raakten

zeggen dat het dat eerste is. Wie hier

door en door konden kennen door

wij gefascineerd door de psychologische

laag scoort, is niet makkelijk overstuur

hun likes te observeren. Dat zou ons

internetpiraten en besloten we hun

en eerder relaxed. Dat in tegenstelling tot

een

tactieken ook eens uit te proberen. Hide

iemand die zich vlug zorgen maakt. ("Ik

besparen. Daarnaast zouden we ook nog

heb gewoon heel veel emoties, oké?")

een centje bij kunnen verdienen door

de jacht op psychologische profielen.

Via myPersonality acherhaalde CA de

de info door te verkopen aan Poetin. Elf

psychologische profielen van iets minder

proefkonijnen werden uitvoerig door

dan

vrijwillig

ons ge-Facebook-stalkt. Likes zijn spijtig

gebruikmaakten van de app. Op zich

genoeg niet zo juicy als oude foto’s uit het

yo' likes, hide yo' clicks, want wij openen

STAP 1: VOORBEREIDING

200.000

mensen

die

STAP 2: DE OVERVAL

CA verzamelde data via de app myPerso-

niets nieuws, want we weten allemaal dat

nality, een van de vele persoonlijk-

Mark ons beter kent dan onze therapeut.

We

heidstesten

geregeld

hoop

af

of

Facebook-vrienden

nodeloze

interacties

middelbaar.

vroegen

de

deelnemers

de

ontdekte

en

vullen, waar het internet gelukkig vol

honderd vragen kon de app persoon-

ons like-gedrag, maar de linken tussen

van staat. Terwijl ze dat deden, haalden

lijkheden van deelnemers construeren.

persoonlijkheidsaspecten en likes in eerste

Het model dat hiervoor gebruikt wordt

instantie onlogisch leken. Vaak geliket

we onze stalkskills boven en gingen we

is OCEAN, een acrononiem waarvan

door open personen waren Nirvana en

likes. Om het eerlijk te houden hielden

iedere

een

tussen

OCEAN-scores

betrouwbare OCEAN-test

in

te

op hun profielen op zoek naar opvallende

System of a Down, bijvoorbeeld. Minder

we enkel rekening met de likes en

bepaalde karaktertrek.

open personen klikken op het duimpje

negeerden we alle informatie die we al

De eerste, openheid, levert een hoge score

bij Miley Cyrus en Nickleback. Andere

over de mensen hadden. Op die manier
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onze

hele

onze

natuurlijk

Wat opvalt, is dat CA een correlaties

overeenkomt

op

wij

ons

tijdlijnen verschijnen. Op basis van

letter

die

vroegen
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probeerden we de methodes van CA na te

een heel festival aan bands liken konden

pelijke relevantie? Geen idee, wij zijn

apen. De test werd een app, wij werden de

we gemiddeld vier van de vijf OCEAN's

geen wetenschappers, maar het leek ons

onethische stalkbedrijven.

correct voorspellen. Van de enkelen die

wel tof deze correlatie even mee te delen.

sinds hun twaalfde niks meer geliket

We vinden het wel cruciaal om de

hadden, hadden we maar één, maximum

nodige vraagtekens te plaatsen bij ons

STAP 3: DE BUIT

twee eigenschappen juist. De gouden

onderzoek. Uiteraard beperkten we ons

We moeten toegeven dat wij, alsook onze

raad is dan ook duidelijk: als je niets liket,

tot het al dan niet kunnen bepalen van

proefkonijnen,

sceptisch

deel je geen info over jezelf. Denk echter

iemands

stonden tegenover de validiteit van ons

aanvankelijk

niet te snel dat je veilig bent, want in

echter ook nog eens dat de info gebruikt

onderzoek. Kennelijk is er maar weinig

tegenstelling tot ons had CA toegang tot

kan worden om op reclame op maat van

psychologisch onderzoek gebaseerd op

álle likes, en niet enkel de pagina's.

de deelnemers te maken. Zo ver zijn wij

het gebruik van de F3-toets. Verbazing-

Ook waren sommige van de eigenschappen

jammer genoeg niet geraakt. Ook weten

wekkend genoeg schatten we van bijna

veel makkelijker te raden dan de andere.

we nog steeds niet hoe betrouwbaar zo'n

alle proefpersonen minstens drie scores

Extrovertie, openheid en welwillendheid

zelfingevulde

juist in.

hadden we bijna altijd juist als er we over

eigenlijk is. Als we iéts geleerd hebben

De eerste bevinding is waarschijnlijk niet

voldoende likes beschikten. Emotionele

over online gedrag, is het wel dat mensen

zó verbazingwekkend: hoe meer pagina's

stabiliteit en verzorgdheid daarentegen

niet altijd eerlijk zijn. Dat zou kunnen

iemand liket, hoe beter zijn of haar karakter

bleken vaak niet meer dan een berede-

verklaren waarom onze meeste testper-

kan worden bepaald. Van testpersonen die

neerde gok. Heeft dit enige wetenschap-

sonen Stoïcijnse socialites bleken te zijn.

wetenschap

persoonlijkheid.

CA

claimt

persoonlijkheidstest
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Cultuuragenda
DOOR TOM ANTONISSEN

MATSURI

DOKSTART 2018
26/04, STADSHAL

29/04, DOK

FESTIVAL - Goed nieuws voor wie altijd al naar Japan

OPENING - De winterslaap heeft lang genoeg geduurd,

wou trekken, maar het geld voor een vliegtuigticket niet

dachten de mensen van creatieve vrijhaven DOK, en dus

kon ophoesten: op 28 april komt de Japanse cultuur naar de

openen ze binnenkort terug hun deuren. Om dat te vieren kan

Gentenaars in plaats van andersom. Onder de stadshal is er

iedereen er op 29 april terecht om te ontbijten of te brunchen,

Japanse livemuziek te horen, vinden er samoeraiperformances

te petanquen, een concert of twee mee te pikken en een hoop

plaats en wordt er sushi en sake geserveerd dat het een lieve

andere dingen te doen die een mens al eens gelukkig kunnen

lust is. Trouwens ook het uitgelezen moment om eens die

maken op een lentezondag. Daarnaast voorziet een resem

kraanvogels te leren vouwen.

permanente DOKbewoners doorlopend de meest uiteenlopende activiteiten, gaande van een vlooienmarkt en een
plantenverkoop tot een ‘slow bike race’ en - voor mocht de
brunch niet volstaan - een 'slakkentasting'.

YOUNITED9000: TOONMOMENT

CHELOU, SHY DOG (DEMOCRAZY)

26-27/04, MINNEMEERS

19/04, NEST

CONCERT - Echt bekend is de Engelse singer-songwriter

PODIUM - Gentse jongeren die experimenteren met dans,

Chelou nog niet, en dat zal zijn concert in NEST misschien

theater en muziek onder het goedkeurend oog van respec-

enkel ten goede komen. De Brit, waar niemand blijkbaar echt

tievelijk Tim Stevens, Giovanni Baudonck en Walid Ben

een naam op kan plakken, maakt minimalistische indiepop

Chickha. Dat is, bondig samengevat, wat het artistieke

die recht uit zijn slaapkamer afkomstig lijkt. Check zeker

platform YOUnited9000 inhoudt. De atelierwerking van

eens zijn clip van het nummer ‘Halfway to Nowhere’, die

Victoria Deluxe is al aan haar vijfde seizoen toe, en het resultaat

ondertussen al meer dan vijf miljoen keer bekeken werd op

kan je op 26 en 27 april in Minnemeers aanschouwen. Tickets

YouTube. Tickets zijn beschikbaar via Democrazy.

zijn te verkrijgen via NTGent.
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"Een plaat is het visitekaartje van
een artiest"
VINYL IS NIET DOOD

DOOR ELLA DE SMET, YOLAN DEVRIENDT
FOTO’S DOOR YOLAN DEVRIENDT

Op 21 april 2018 is het weer zo ver: Record Store Day. De dag waarop menig platenliefhebber zich kan uitleven,
maar ook, en vooral, de dag waarop de onafhankelijke platenzaak in de spotlight staat.

Wij gingen een koffie drinken met Karel

boven die mensen compleet missen.” De

Van

mede-eigenaar

digitalisering werkt de onafhankelijke

van Music Mania, en Jelle Denturck,

Audenaerde,

platenzaak dus niet tegen, de twee vullen

frontman van de scheve noisepopband

elkaar net aan. “Het gedigitaliseerde en het

dirk. Beiden vertelden ons in geuren

fysieke gaan wel samen. Zoals sommigen

en kleuren over de platenindustrie, de

boeken lezen en een boekenkast hebben,

huidige streaminggeneratie en de zin van

hebben anderen een platenkast en bij elke

het leven. Want wees eerlijk, wie is er nu

plaat bepaalde herinneringen”, vertelt Van

geen fan van een vleugje filosofie en een

Audenaerde. Ook Denturck koopt nog

overdosis aan goede vinyl en muziek?

weleens een album op plaat: “Ik luister

“
Laat die commerciële zever
en overpriced brol maar links liggen

ook veel Spotify en als ik het goed vind,
koop ik de plaat. Ik koop geen vinyl als
ik ze niet op voorhand beluisterd heb.”
Als frontman van dirk. ziet hij niet alleen
de keerzijde van streamingindustrie. “Het
nadeel van streaming is dat grote artiesten
groter worden en kleintjes klein blijven,
maar voor ons is dat tegelijkertijd een

DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID

godsgeschenk.

Er

horen

veel

meer

mensen onze muziek dan pakweg tien jaar
In een wereld waarin we alle muziek

geleden.”

kunnen beluisteren en kopen met een

Ondanks

klik van de muis, is vinyl toch nog

Audenaerde als Denturck lof spreken over

steeds hot. Platenzaken houden zich

streamingdiensten als Spotify, is er volgens

recht, maar volgens Van Audenaerde

die laatste ook een eng kantje aan. Doordat

hebben ze zichzelf wel moeten heruit-

je vaak suggesties binnen eenzelfde genre

vinden om een rol te blijven spelen in het

krijgt, kom je na verloop van tijd tot het

hedendaagse muzieklandschap. “Muziek

besef dat je toch niet zo uniek bent als je

is tegenwoordig veel meer gedigitaliseerd

zelf denkt. Blijkbaar passen veel mensen in

en dus overal aanwezig. Overweldigend

een algoritme. “Tot zover het gevoel dat

aanwezig zelfs. Door die overvloed

je uniek bent. Pas op, we zijn niet uniek,

blijven mensen meestal bij hetzelfde. De

maar het ergens krijgt het menselijke ego

platenzaak is eigenlijk een beetje een filter

toch weer een deuk. Als je kijkt naar de

geworden. Wij halen de dingen naar

geschiedenis van de mensheid, hebben

cultuur

het

feit

dat

zowel

Van
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we gewoon een reeks klappen geïncas-

erbij zitten, is het nog beter.” Hij gaat

die plaat moet je eigenlijk echt kopen,

seerd. Toen we op aarde werden gebracht,

zelfs zo ver dat hij zélf al het artwork voor

en laat die commerciële zever en redelijk

vormden we het centrum van het heelal.

zijn band dirk. en hun bijhorende debuut-

God had ons geschapen naar zijn beeld,

plaat getekend heeft. “Ik ben al bezig met

overpriced brol maar links liggen'.” Zo wijst

maar gaandeweg kregen we steeds weer

het artwork voor de volgende plaat en we

van Creation Rebel aan als een van dé

patatten tegen ons wezen. ‘Nee, de zon

moeten ze nog schrijven.” Zo krijgen de

releases naar aanleiding van Record Store

draait niet rond ons’, ‘Oh en wacht, het

gelukkige kopers van hun debuutalbum,

Day 2018. Wie verder kijkt dan zijn neus

heelal is oneindig groot’, ‘Ah en God

dat overigens ook gewoon 'Album' heet,

lang is, zal dus snel merken dat er heel wat

bestaat niet, we zijn voortgekomen uit

bij de vinylplaat een kleurboek met een

interessante muziek voor het grijpen ligt,

domme aapjes’, ‘Ah ja, en computers gaan

visuele representatie van elk nummer in

naast de eenheidsworst die vaak de revue

slimmer worden dan wij’. Wat hebben we

de vorm van een kleurplaat.

passeert.

nog over? Voilà, tot zover de geschiedenis

Van Audenaerde geeft ons nog mee dat

Ook wil Van Audenaerde nog even een

van de mensheid.” Toegegeven, ook wij

het publiek dat vandaag platen koopt zeer

misvatting uit de wereld helpen. “Record

waren even de draad kwijt.

divers is. Zowel mannelijke als vrouwe-

Store Day is niet noodzakelijk vinyl. Het

lijke platenliefhebbers van alle stijlen en

wil in de eerste plaats de aandacht vestigen

leeftijden komen in Music Mania over de

op de onafhankelijke platenzaak. Het is

vloer. “We zijn ook heel laagdrempelig,

ook een positief verhaal, niet anti-ketens

Wat het verschil tussen de visuele en

dus iedereen is welkom. Vroeger was

of

de luisterervaring betreft op vlak van

dat anders. Platenwinkels, en zeker een

benadrukt dat het doel van het hele

vinyl en streamingdiensten, zijn zowel

speciaalzaak zoals Music Mania, waren

gebeuren een warme oproep inhoudt aan

Van

een beetje elitair.

De setting was heel

iedereen, waar dan ook, om eens naar de

gesloten en er hing zo’n sfeertje van ‘ge

dichtstbijzijnde platenzaak af te zakken

moogt vree content zijn dat ge in zo’n winkel

en opnieuw kennis te maken met de

HERINNERINGEN EN KLEURBOEKEN

Audenaerde

als

Denturck

het

“
De platenzaak is een
filter geworden

een obscure plaat moogt gaan kopen’.”

hij onder andere 'Dub From Creation'

tegen

het

online-gebeuren.”

Hij

kennis en unieke beleving van een kleine
platenzaak. Een van de middelen hiertoe
is vinylplaten uitbrengen, maar evengoed

RECORD STORE DAY 2018

het organiseren van evenementen met
volmondig eens met elkaar. Hoewel

Terug naar Record Store Day, waarop

live-optredens. Hoewel alle platenwinkels

Spotify de toegang tot muziek voor

ons een pak releases, live-optredens

zich op Record Store Day achter datzelfde

het breder publiek vergemakkelijkt, is

en

een plaat altijd nét dat ietsje meer. Zo

wachten. Op vlak van releases is er zelfs

vertelt Van Audenaerde ons over de

een zodanige overvloed dat we vaak door

sentimentele kant die platen vaak met

de bomen het bos niet meer zien. Van

zich mee dragen. “Aan een plaat hangt

Audenaerde verduidelijkt. “Het Record

een herinnering vast. Je hebt dat gekocht

Store Day-gebeuren is echt wel een beetje

in die winkel, je was toen samen met dat

gecommercialiseerd en opgepikt door de

lief, je zat met die mensen op school, je

grote majors. Ze pakken altijd met heel

doel scharen, ontbreekt een overkoepe-

veel releases uit, maar in de praktijk zijn

lende organisatie voor Record Store Day

die groep gezien, of whatever … Als je de

die niet zo interessant en minder exclusief

in België nog. “Er is simpelweg geen

muziek enkel hebt staan op een computer,

dan ze eigenlijk doen uitschijnen. Het is

budget om dat overkoepelend te organi-

heb je dat niet. Dat is een heel andere

vaak meer commerce dan wat anders.”

seren", legt hij uit. “Elke platenzaak doet

beleving, zeker en vast.” Hij omschrijft

Ook hier neemt de platenzaak een

het nu een beetje apart, wat eigenlijk wel

een plaat zeer bevattelijk als "het visite-

filterende rol op zich. Music Mania maakt

spijtig is."

kaartje van de artiest". Denturck sluit zich

een selectie om muziekliefhebbers te

hier volledig bij aan: “Het is enorm fijn

helpen hun weg te vinden in de overdaad

om een plaat van andere artiesten vast te

aan nieuwe muziek. “Wij gaan echt de

nemen en te weten dat ze over elk detail

platen naar voren schuiven die wij de max

megalang hebben nagedacht. Als de lyrics

vinden en waarvan wij zeggen: 'Kijk,

ging naar dat concert, had op dat festival
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muzikale

ontdekkingen

staan

te

“
Vroeger waren platenwinkels
een beetje elitair

DE VLAAMSE MUZIKALE KOSMOS
Ten slotte polsen we nog even naar het

www.schamper.be

muzieklandschap in Vlaanderen in het

kan je rustig afzakken naar NEST, de

algemeen. Met Denturck bespreken we

oude stadsbibliotheek, voor een Belgische

zijn eigen band, dirk. Hij weet ons te

synthwave-avond. Tips van deze twee

vertellen dat het verhaal achter die naam

experts? Faces On Tv, Shht, Brihang en

niet zo spectaculair is, maar dat hij in de

Fire Down Below.

week waarin ze met de naam bezig waren
heel wat mensen tegenkwam die Dirk
heetten. Het was dus 'een soort teken
van de kosmos'. Het leek hen een tof
idee om harde, scheve muziek te maken
en er een suffe boekhoudersnaam op te
plakken. “Humor is essentieel in muziek.
Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik
er een punt van wil maken. Ik vind dat
we in tijden leven waarin veel mensen
dezelfde fout maken. Ze nemen zichzelf te
serieus, dat is fundamenteel een probleem
aan het worden. Dat is in mijn hoofd de
oorsprong van al het kwaad geworden.”
Dirk. kwam er na Protection Patrol
Pinkerton en was voor Denturck een
houvast in een turbulent jaar en lange tijd
de reden waarom hij opstond en weer
ging slapen. “Wij nemen het niet serieus
zijn heel serieus", zo verwoordt hij de
essentie van dirk.
De mannen van dirk. kruipen ook op het
podium voor Record Store Day dit jaar.
Naar jaarlijkse gewoonte slaan Music
Mania, Vooruit en Democrazy de handen
in elkaar om heel wat Belgisch talent te
promoten. Overdag kan je genieten van
tal van live-optredens in de Vooruit. Erna
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CAFÉ HOUDT HET VOOR BEKEKEN

Eind mei sluit Café Video voorgoed de deuren. Daarmee komt na achttien
jaar een einde aan een van de meest bekende en geliefde concertcafés van Gent. Hoe
een repetitiekot voor Das Pop uitgroeide tot een bescheiden pagina in de Belgische muziekgeschiedenis.
“En, vanavond nog eens een Videootje

Capelles zag je in allerlei verschillende

doen?” Lang is het een vaste uitdrukking

hoedanigheden en projecten langskomen

geweest onder liefhebbers van alternatieve

en evolueren. Soms is het verwonderlijk

Die opzet hing nauw samen met de

muziek. Dat hoeft weinig te verbazen.

als je terugdenkt aan een eerste concert

diepste ontstaanswortels van het café.

De eerste keer in de Video kon voor veel

en het contrasteert met wat het later

Nog voor de Video 'de Video' genoemd

studenten als een soort van overgangsri-

geworden is. Wat bijvoorbeeld Oscar and

kon worden, fungeerde het al als repeti-

tueel beschouwd worden. Gelegen aan

the Wolf vandaag doet, staat mijlenver

tieruimte voor een van de hipste bands

de hippe Oude Beestenmarkt – ver van

af van zijn eerste veeleer intimistische

van het moment. Quaghebeur: “In een

de Overpoort – was het café de plek

concerten in de Video en op Boomtown.

ver verleden, 1998, had Das Pop de

“

bij uitstek in de stad waar opkomend
muzikaal talent een podium kreeg. Onder
de zachte reflectie van de kenmerkende
lichtwand viel er elke week wel een
nieuwe ontdekking te doen.

Ah ja, da's just, we moeten
ook nog pinten verkopen

Dat is voor Maarten Quaghebeur, samen

REPETITIEKOT MET TOOG

Rock Rally gewonnen en Jeroen en ik
verzorgden daarvan het management.
Ons repetitiekot lag boven de Kadzu, maar
na een zevental maanden bleek dat café
helemaal niet goed te draaien. Nu moet je
je de Kadzu inbeelden als een voorloper

met medeoprichters Gert Decraene en

Tegenwoordig is dat een van de grootste

van wat later de typische Berlijnse

Jeroen Vereecke de uitbater, altijd het

liveproducties van België van de afgelopen

zetelcafés zouden worden – stoelen uit

verhaal van de Video geweest: “In de

tien jaar. Het kan ook snel gaan. Toen

de kringloopwinkel en dergelijke, je kent

loop der jaren hebben we het meeste

we Jake Bugg programmeerden, had die

het wel. Maar eigenlijk was het zijn tijd

zien passeren. Zo hebben bijvoorbeeld

jongen bij wijze van spreken driehonderd

vooruit, want het had bijvoorbeeld nog

alle winnaars van Humo’s Rock Rally in

likes op Facebook. Drie maand later stond

niet de koffiekwaliteit van vandaag. Een

de Video gespeeld voor ze de wedstrijd

hij op Werchter.”

faillissement naakte, waardoor we onze

wonnen. De Bert Ostyns en de Wannes
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Toen hebben we met ons drieën besloten

Goderick (de producer van Radiohead,

om het over te nemen, waarop de snelste

red.) die een jaar of drie geleden met zijn

verbouwing uit de geschiedenis volgde.

niet de bedoeling dat je tot den tweeën in

uw bed ligt, om dan nog drie uur naar de

eigen project kwam spelen.”

Vlasmarkt te gaan, en dat tien dagen aan

Twaalf dagen. (lacht) Kwestie van open te

“Intussen zijn we weer zoveel jaar later.

een stuk. Ge moet minstens iets hebben

zijn tegen de Gentse Feesten.”

Democrazy heeft een totaal andere rol in

om te vertellen als ge daar staat (lacht).”

“Dat dat interieurke na verloop van tijd niet

Gent opgenomen. Er zijn meer concert-

Na bijna twee decennia hebben velen

meer in goede staat verkeerde, bleek tijdens

een van de meer memorabele concerten
die we gehad hebben. Van een of andere
Franse cultgroep, de naam ontschiet mij
eventjes. Er zat toen misschien acht man
in de Video, maar dat concert was echt
(met nadruk) mega-, mega-, megagoed. En

“

de Video in het hart gesloten. Dat heeft

Bij ons had hij driehonderd

een wijze plek creëren waar de muziek

Quaghebeur alvast gemerkt. “We wilden

likes. Drie maand later

centraal staat. Mét goeie concerten. Mét

stond hij op Werchter

ook pinten verkopen. De dag nadat we

superwild. Er was een Russische zangeres

goeie dj’s. En, ah ja, da’s just, we moeten
het aangekondigd hadden, stapte er een
meisje op me af om te zeggen hoe spijtig

die overal op klom en plots ging er een

plaatsen en meer buitenlandse concerten.

ze het wel niet vond. Ik besef nu pas dat

gast met zijn hand door het plafond. Los

En aan de andere kant heb ik het gevoel

het voor veel mensen wel hun plekje is

door de gyproc. (droog) Die is later de

dat het indie-, pop-, rocksegment, waar de

geweest. Het was iets anders dan het café

manager geworden van Soko.”

Video echt groot in is geworden, vandaag

op de hoek. Het was ook een deel van

minder in de aandacht staat. Het publiek

hun leven. (pauzeert) Ik begin melig te

is ouder geworden en er is tegenwoordig

klinken, hè? (lacht)”

VAN JEUGDHUIS TOT RADIOHEAD

een veel grotere diversiteit aan muziek.
De oprichting mocht dan wel in een

Voor bijvoorbeeld hiphop zou de Video

typische jeugdhuissfeer gebeurd zijn,

wel geschikt zijn als beginnende venue

de Video werd algauw een gevestigde

en gewoon als podium in Gent, maar dat

waarde in de stedelijke muziekscene.

kan hier nooit dezelfde impact hebben als

En dat niet alleen in Gent, maar ook

pakweg een Raketkanon. Snapt ge? Voor

daarbuiten. “Vanuit ons management-

dat soort groepen klopt het gewoon dat ze

verhaal merkten we dat er nood was aan

hier spelen. De Vooruit zou bijna veel te

relatief kleine concertplekken waar bands

groot zijn. Dit is de geboorteplek van iets.

tijdens de week, tussen hun concerten in

De concerten zijn ook veel intenser voor

Londen, Parijs, Berlijn en Amsterdam,

wie ze heeft meegemaakt.”

konden spelen. Waar er goed geluid was,
en waar ze een stukje fee, een stukje te eten

FILOSOFIE VAN EEN CAFÉ

en een slaapplek konden krijgen. Kortom,
een dag waarop er minder kosten zijn.

De ambitie van het café om gewoon

Eigenlijk schaamden wij ons vroeger. In

goeie muziek naar Gent te brengen

ons referentiekader kon je niet maken dat

weerspiegelde zich in de oprichting van

er bijvoorbeeld geen aparte kleedkamer

het Boomtownfestival tijdens de Gentse

was, of dat het plafond te laag was. De

Feesten. Eerst op de Oude Beestenmarkt,

clubs waren weliswaar al aan het upgraden,

intussen al jaren op de Kouter. “Natuurlijk,

maar toch. Tegelijkertijd merkten we in

we moeten de rekeningen betalen, maar

het buitenland dat op zogezegd legenda-

het is nooit onze ambitie geweest om

rische plekken de PA (geluidssysteem voor

zo veel mogelijk pinten te verkopen en

concerten, red.) acht keer meer suckte dan

zo veel mogelijk volk naar één groep te

wat bij ons stond. (lacht) Zo werden we

lokken. Het blijft altijd hetzelfde: we

een van de eersten om muzikanten in

gaan iets lolligs doen dat perfect is voor

dat segment weer naar Gent te brengen.

de mensen om naar buiten te komen en

Soms zelfs vrij grote namen, zoals Nigel

daarna nog wat te gaan feesten. Het is

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

Als penningmeester bij het FaculteitenKonvent, het overkoe-

wel gekwalificeerd kan worden als historische figuur.

pelende konvent van alle opleidingsgebonden studentenverenigingen, is Philippe Oellibrandt een beetje de Johan

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

Van Overtveldt van het Gentse studentenleven - al twijfelen

Banksy. Het is eigenlijk een ondergeapprecieerde figuur. Allez,

we eraan of die laatste onze vragen met dezelfde schwung en

iedereen kent die wel, maar hij vraagt bijvoorbeeld niet zulke

bevlogenheid zou beantwoorden.

exuberante bedragen als de standaardkunstenaar. Ik denk dat

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

het nog altijd niet geweten is wie hij precies is, al zijn er veel

Het Belfort. Ik vind de Beiaardcantus sowieso een van de betere

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

gatherings van het jaar, vandaar.

theorieën die rondgaan.

Welk lied mag absoluut niet door de boxen gallen tijdens uw
begrafenis?

Sowieso Vlaams-Brabants. Ik vind dat iets hebben, en het is beter

Alles van Ed Sheeran en Justin Bieber. Ik háát dat. Ik heb een

Kim Jong-un en Trump zitten rond een tafel: welk boek deelt
u uit / welke muziek legt u op / naar welke tentoonstelling
sleurt u ze mee om de twee onrustige zielen met elkaar te
verzoenen?

tijdje veel in de horeca gewerkt en heb dat toen te vaak moeten
aanhoren. Nee, serieus, ik krijg er het schijt van.

U bent (opnieuw) jong en u wilt wat: tot welke subcultuur
bekeert u / uw vroegere zelf zich?
Hippies! Het chille spreekt mij aan, het op uw gemak zijn.
Tegenwoordig is het met al dat thesissen toch iets te veel
stressen.

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf
doet uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen
uitslaan?
(zonder verpinken) Alle schijven van ABBA, sowieso.

Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel
zien zitten?

dan West-Vlaams.

Om eerlijk te zijn: ik zou ze meenemen naar Dour. Je ziet er
veel liefde, het is er allemaal mellow en chill. Ik denk dat zoiets
misschien de brug zou kunnen vormen, al lijkt het mij straf.

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat
wordt schromelijk onderbelicht?
Alle thesisstudenten. Er kruipt zo veel werk in en iedereen
beschouwt het als maar een thesis, en dat steekt dik tegen.

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
"Het leven is de soep en wij zijn de ballekes", dixit Maarten
Piessens.

(denkt na) Marilyn Monroe vind ik te cliché. Tellen levende
personen ook? Beyoncé dan, hé. (lacht) Ik vind dat die stilaan
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Recensies
EVENEMENT //
De

emoties

laaiden

EIWORP TE KRUISHOUTEM
wederom

DOOR ELENA DE BACQUER

hoog

hard tegen onzacht aan toe. De grote

minuten van publieke verontwaardiging

op toen op paasmaandag de traditi-

apotheose is steevast de allerlaatste worp

nam de wind de parachute toch terug

onele Gulden Eiworp in Kruishoutem

met het Gulden Ei, dat maar liefst 250

mee en kwam het ei in de dakgoot van

plaatsvond. Hoewel de grote massa dit

euro bevat en naar goede traditie diezelfde

de fotostudio ernaast terecht, waarna de

jaar uitbleef door het ongunstige weer,

avond in ruil voor drank naar de lokale

bewoners hem vanuit het raam bemach-

daagde de harde kern gelukkig wel

middenstand gaat. Door een ongeziene

tigden en de overwinning behaalden.

op om met hand en tand de prijzen –

wending werd het moment echter een

De meningen over de daad waren

maar vooral de eer - te bevechten. Zoals

anticlimax: de felbegeerde prijs ontglipte

duidelijk onverdeeld: ze werd onthaald

gewoonlijk daalden 800 plastic eieren aan

ei zo na de massa en verzeilde op het dak

met boegeroep en een salvo van reeds

passende parachutes neer over het plein

van het oude gemeentehuis. Na enkele

gevangen eieren. Een bewogen editie.

tussen de kerk en het gemeentehuis. Daar
probeerde de menigte ze vol anticipatie
en strijdlust te grijpen om zo de bonnetjes
binnenin te bemachtigen. De prijzen, die
elk jaar variëren van een doos eieren tot
een briefje van 100 euro, zijn onmisbaar
op het palmares van elke zichzelf respecterende Kruishoutemnaar. Met de nakende
fusie met Zingem, die de naam ‘Kruisem’
zal krijgen, was dit de allerlaatste gemeente-editie pur sang. Het ging er dan ook

FILM //

ANNIHILATION

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Iedereen weet dat je geen Netflix-abon-

neerd tot vreemde rassenallegorieën die

Anders loop je het gevaar beïnvloed te

nement moet nemen voor de films, maar

zwarten vergelijken met trollen. Heel af en

raken door een van de vele analyses en

voor de series. En voor de documentaires,

toe zit er echter ook eens een film tussen die

interpretaties die je online vindt. De film

als je net als ik niet zo populair bent in de

overal de hemel in geprezen wordt. Het

draait immers om zijn eigen mysterie.

Overpoort. Dat weerhoudt de streaming-

recentste voorbeeld daarvan is de nieuwe

Dat is wel aangenaam als je ervan

gigant er nog niet van om elke maand

scifi-film met Natalie Portman: 'Annihi-

houdt films in elkaar te puzzelen. Kijk

een hele hoop nieuwe probeersels los te

lation'.

je liever om even de hersenen uit te

laten op hun abonnees: van roadtrips die

Het is het best naar de film te kijken

schakelen, blijf dan weg van deze psyche-

door Selena Gomez worden gedomi-

zonder te weten waarover die zal gaan.

delische puzzel. Ikzelf heb het gevoel
dat de film zich probeert te verstoppen
achter dat verwarrende kader. Veel scènes
lijken erg willekeurig, de meeste vragen
worden nooit beantwoord en hoe meer ik
zoek naar een boodschap, hoe duidelijker
het me wordt dat de regisseur weinig
tot niets te vertellen heeft. 'Annihilation' komt het best tot uiting als je na
afloop met een hoop vrienden discussieert
over wat je eigenlijk gezien hebt, al zullen
de resultaten je wellicht teleurstellen.

cultuur
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De Liegende

. Reporter
DOOR HENDRIK TAELMAN

Comac Gent? Lenin niet content
Dat de redactie goede contacten onderhoudt met wereldleiders is algemeen geweten. Dat sommigen van hen reeds
het levenslicht hebben gelaten, weerhoudt ons er niet van relatief constant brieven met hen uit te wisselen. Zo
ontvingen we enkele weken geleden een bezorgde brief van Vladimir Lenin.
Tovarischi van Schamper,
Een spook waart door Europa, en zoals dat spook waarde ook ik tijdens de wintermaanden door Gent. Wat ik zag, maakte mij
zielsgelukkig. Het vervulde mij door en door met vreugde om te zien dat ik mijn levenswerk kon voortzetten. Het proletariaat
leeft nog, ik heb het met mijn eigen ogen gezien! Torsend met zware zakken en met slaapdoorlopen ogen stond de massa bij
het eerste ochtendlicht te drommen om een plaats te bemachtigen in collectieve studieruimtes. Ze hielden zich overeind
met cafeïne of andere chemische rommel. Ik zag dat de dofheid in hun ogen verjaagd kon worden door het vlammetje van de
revolutie.
Ik klampte de dichtstbijzijnde stakker aan en vroeg hem, door emoties overmand, welke geestdodende arbeid hij daarbinnen
verrichte. Zijn antwoord bracht me tot tranen: "Laat mi ke los vint, kwil gewone na binnen vo te studeren en ip Tinder te
zitten, wi".
Toen ik het plaatselijke partijbureau binnenstormde, dat om onduidelijke redenen op dezelfde verderfelijke locatie als de
andere bourgeois verenigingen was gevestigd, was ik diep teleurgesteld. Waar waren de arbeiders? Zich kleden als één is niet
genoeg, de revolutie is geen verkleedfeestje. Uiteraard is het lidgeld dat deze verwaande snaken vragen het probleem. De
financiering van de communistische partij komt van ‘vrijwillige’ giften van de hogere klasse of van bankovervallen. Beide
vergen enigszins ballen, en beide waren hier dus uit den boze.
Toen ik hen duidelijk probeerde te maken dat er inderdaad enige financiële ondersteuning inderdaad nodig was om de
revolutie te ontketenen (en buurlanden daarover aanspreken zeker een valabele oplossing was), wees een partijlid mij op
het bestaan van de Comac-webshop. Meegaan in het kapitalistische systeem maakt mij ziek, om nog maar van de producten te
zwijgen. Wie wil er nu in een T-shirt met een verwijfde Che Guevarra op rondlopen? Een echte communist draagt een T-shirt
met Sverdlov op. Dat was nog eens een gezicht van waar communisme.
Een verder onderzoek van hun site toonde ook duidelijk aan dat er fundamentele tekortkomingen waren in de modus operandi
van de bengels. 30.000 euro aan subsidies ontvingen ze, en geen enkele cent werd gespendeerd aan een revolutionaire activiteit. Door op een gitaar te pingelen voor de vrede
gaan ze de status quo niet breken.
Eén activiteit sprak mij wel aan: de collectieve blok, een uitgelezen moment om teksten
te bestuderen en zelf ook enig redactiewerk te doen. Bijkomend levert dit inzichten op
over de boeren die van pas kunnen komen als ze hun gewassen niet meteen willen afstaan.
Met revolutionaire groet,

Vladimir Ilyich Ulyanov
P.S. Elke zichzelf respecterende revolutionair heeft een schuilnaam. Het gebrek hieraan
binnen Comac stoort mij mateloos.
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avonturen

van

Rikkie

Dus Rikkie, als ik het goed begrijp heb je te
veel op je fluit geoefend en klinkt ze nu wat
vals. Ik heb goed nieuws voor je. Ik heb onlangs
een nieuw soort olie ontwikkeld, wrijf die er
eenmaal daags op met een vochtig doekje. En
behandel je fluit met wat meer tederheid, als
ware het je vrouw. Een fluit leeft!

Ondertussen in de kelders van Facebook ...
Verdomme Suikerberg, weeral
een verkeerd
algoritme

en

Als je dit doet, speelt je fluit vlug
weer als weleer.

We spammen Rikkie al een maand
met reclame voor wandelvakanties
in het Ruhrgebied maar die mens
heeft een obsessie met fluiten. Twee
uur al leutert hij erover.
Fucking shmutsik.

Miekske

Dank u heel erg, meneer de
fluitdokter. Ik hoop het,
een dag niet gespeeld is een
dag niet geleefd. Het is mijn
kindje, die dwarsfluit.

Ik stel voor dat we overschakelen op Onwetend rijdt Rikkie
advertentiepakket B513-C. Een vol- naar huis, teder aan zijn
treffer daar, die reclame over de
dwarsfluit denkend.
fluitspelende herdersjongentjes
in de bergen van Kyrgyzië ... Ja
Suikerberg, dat is die waar de geit
meedoet ... Die met de twee honden
en de contrabas is
een andere. In orde. Over und aus.

De Liegende Stagiair
Nieuwe atheïstische partij
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

De verkiezingen zijn in aantocht! Dat

en Agnostische Groep (of Z.A.A.G.) op

betekent dat we de komende maanden

te richten is er gekomen toen we merkten

weer overspoeld zullen worden met nieuwe

dat de politici nogal mild omgingen met

politieke kanditaturen en grote contro-

de duidelijke schending van de scheiding

verses. Een efficiënte partij weet deze twee

tussen kerk en staat. Als de kiezer voor ons

fenomenen altijd te combineren. Zo maakte

stemt, zullen wij eens korte metten maken

de nieuwe partij Islam recentelijk zijn partij-

met dat religieuze fundamentalisme."

programma bekend aan het enthousiaste

Z.A.A.G. is echter niet enkel een reactieve

publiek. Enkele politici en andere bekende

partij, ze hebben ook enkele positieve

gezichten waren echter niet te spreken

standpunten waarmee ze ons land willen

over de partij die bussensegregatie weer

veranderen. "Ja, wij zullen het bijvoor-

wil invoeren.

beeld verplichten 'v.o.t.' in plaats van

"Toch hebben ze de partij niet duidelijk

'v.C.' te gebruiken bij jaartallen. Verder

genoeg

zullen wij een basisloon invoeren, Alex

veroordeeld",

meent

Dirk

Neutevent, oprichter en lijsttrekker van

Agnew

promoten

bij

de nieuwe partij Z.A.A.G. die in enkele

McDonalds

Vlaamse gemeenten zal opkomen. "Het

Szechuan Sauce te verkopen."

dwingen

de

jeugd

eindelijk

en
weer

idee om de Zelfuitgesproken Atheïstische
satire
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