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haar eigen koers. Na

Of je nu voorstander

Krijgen voorstellen ook
meer waarde dan louter
een plekje op de frigo?

kalender. Volgens de

bent

van

de

hervorming of niet,
één ding staat vast:
niemand heeft baat
bij

een

top

down

push. De vraag of je

universiteitsbesturen tenminste, want

vertegenwoordigers uit alle geledingen

als je het aan studenten, assistenten en

in je vergadering moet hebben en hun

professoren vraagt, is het plan dat nu

agendapunten moet behandelen, staat

op tafel ligt nog helemaal niet klaar om

tenslotte niet ter discussie. De vraag is of de

geïmplementeerd te worden.

voorstellen van die vertegenwoordigers

Hogere werkdruk, dreigend personeels-

ook meer waarde krijgen dan louter een

tekort en geen tijd meer voor extracur-

plekje op de frigo. Vertegenwoordiging

riculaire activiteiten, de universiteiten

voor de vertegenwoordiging, dat is alles

staan wankel op stelten. Ook over de

behalve democratie. "Daar zie, schone

wetenschappelijke basis van de plannen
van de rectoren is geen pedagoog het

tekening hoor!"
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Kort
DOOR JOLINE VERMEULEN

Een fietsenstalling, tien volle vuilniszakken en een

bedrog (Groene Kring, 14/5). Wel is hij nu in vorm

leeggevreten buxus: de kotkoer waar zijn kamer na

voor zijn Zwanenzang (Vlaamse Rechtsgootschap,

vijf jaar nog twee maanden op uitgeeft. De regen tikt

15/5), het plechtige afscheid. De zelfbewuste vent van

tegen het raam en vertroebelt het uitzicht. Zolang hij

twee meter verschijnt. Applaus, omhelzingen, een vat

daar blijft zitten, door de waas staart en luistert, is hij

te veel. De wereld ligt bijna aan zijn voeten, juichen

veilig. Zijn schild van sigarettenrook valt af, de zelfbe-

ze hem toe. Hij knikt bevestigend en knipoogt. Hij

wuste vent van twee meter verdwijnt. Hier mag hij

heeft niets te vrezen. Tot het ochtendgloren cirkelt

klein zijn en hoeft hij niets te verbergen. De wereld

zijn sigarettenrook omhoog. Misschien wordt dit

ligt straks aan zijn voeten, zeggen ze hem, maar het

zijn laatste Kateravond (Kunsthistorische Kring,

liefst zet hij geen stap meer. Hij leest dat beweging

17/7), denkt hij dan. Hij weet dat het zal gebeuren,

hem energie zal geven, en geeft zich over. Hij staat op

want gehuld in het donker is hij klein, en kan hij

en gaat naar buiten. Zijn oog valt op de Eerste Hulp

niets verbergen. Hij wordt overmeesterd op Cultuur:

Bij Bierbuikjes (Chemica, 14/5). Op hun advies

Big Bears Cry Too (Vlaamse Geneeskundige

gaat hij Lopen rond de Watersportbaan (Vlaamse

Kring, 16/5), want hoe zal hij zijn dagen slijten?

Levenstechnische Kring, 14/5), speelt hij Badminton

Met Picknick (VETO Gent, 23/5), of met poëzie op

(Vlaamse Diergeneeskundige Kring, 14/5) en volgt

AUW LA (Auw La, 23/5)? De wereld ligt aan zijn

hij zelfs Danslessen (Gentse Universitaire Dansclub,

voeten, weet hij, maar hij kan de stap niet zetten. Dan

14/5). Tevergeefs – van zijn pre-nostalgische gevoelens

maar afwachten tot de volgende Oudezakkencantus

is hij lang niet verlost. Het was niet meer dan Boeren-

(WiNA, 25/5).

Just ~UGent~ things: Moestuin aan de Coupure
DOOR KASPER VAN PARYS

In maart 2013 plantten de Gentse Studentenraad, de
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en d’Urgent
de zaadjes voor wat zou uitgroeien tot StuJardin.
Hiervoor rekenden ze op een enthousiaste groep
vrijwilligers. Het concept omvat twee luiken: enerzijds
de permanente moestuin, voor de noeste handenarbeid,
anderzijds de 'groeiavonden', waar het geestelijk genot
centraal staat, met klinkende namen als 'paddenstoelen
kweken', 'insecten eten' en ander ongein. De tuin telt
twintig zaaibedden, enkele bessenstruiken, een paar
bloembedden en zelfs een bankje voor de luie boer
die zijn creaties graag ziet groeien. In 2017 volgde de
annexatie van een lapje grond bij de Sterre, waar het
Home Konvent plechtig zijn zaad verspreidde.
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ON THE ORIGIN OF

De Boekentoren

DOOR DAVID SEBRECHTS

Van de veertien bibliotheken die de UGent telt, springt de Boekentoren wel het meest
in het oog. Of dat was toch het geval voor de luidruchtige restauratie hem aan ons
zicht onttrok. Hoe kwam het zo ver en wanneer krijgen we onze toren terug?

Wie het voorbije jaar in de buurt van de Boekentoren

de oorlog de geplande afwerking van het interieur in de weg

kwam, leerde de anders goedaardige reus op zijn venijnigst

stond. Verderbouwen gebeurde niet meer voor Van de Veldes

kennen. Gehuld in een cocon van aluminium en polyethyleen

dood, en hij beschouwde de toren, bitter, als onafgewerkt. Door

braakt het zowat dagelijks een oorverdovende stortvloed van

deze samenloop van omstandigheden diende de toren al voor

gekrijs

en

gedruis

uit,

die

afwerking

gerestaureerd

te

uiteendreunt tegen de gevels

worden, en toen het in 1992 als

van de Rozier en het nauwe

beschermd monument erkend

stukje trottoir dat niet door de

werd, was het hek van de dam.

bouwwerf verorberd is. Dit is

De

geen fragment uit de recentste

duidelijk

Stephen King, maar een op

opslag van de boeken komt

ervaring gestoelde schets van

een ondergronds depot. Ook

de huidige restauratie. En die

zullen los meubilair en kasten

had de Boekentoren al een tijdje

ruimen voor leeszalen en open

nodig.

ruimtes, om van de restauratie

De bouw van de Boekentoren

van het betonnen exterieur nog

werd in 1933 toevertrouwd aan

niet te spreken. Spannend is in

architect Henry Van de Velde.

elk geval dat naast de leeszalen

Hij was schilder, vormgever

de exclusieve belvedère (zij

en docent aan de Universiteit

het beperkt) ook toegankelijk

Gent. Als Art Nouveau-ex-

wordt.

Vervoegt

ponent werd hij opgedragen

weldra

de

een uniefbibliotheek te bouwen.

centrale datingspyloon?

Met verve trok hij een plan op

Nu ja, 'weldra'. Het eerste plan

in teken van De Lijn: evenwicht,

rekende

lineaire motieven en symmetrie

2017. Nu geldt de prognose dat

primeren. Van de Velde noemde

er de rest van de maand mei nog

het geplande bouwwerk "een

ferm gestraald wordt (lees: nog

machtige

een maand lang "KKKGGHR-

boekenkast

in

de

hoogte aangelegd".

belvedère

verdient

nut

en

een

voor

de

toren

sterrenwacht

op

de

als

afwerkingsjaar

RZCTSHKKGH"); in augustus

In 1942 was de bouw af. Op

vangen

dat ogenblikt prijkte op de

de

interieurwerken

aan. Voor een datum is het

belvedère, de hoogste verdieping, Duits afweergeschut en was

nog koffiedik kijken, maar elke dag wordt het duidelijker: de

de openingsceremonie navenant nogal in mineur, vooral omdat

cocon, die gaat weg.

onderwijs
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"De maatschappij zal niet ten gronde
veranderen door enkel verkiezingen"
DOOR SELIN BAKISTANLI, HENDRIK TAELMAN

EEN INTERVIEW MET SOIXANT-HUITARD KRIS MERCKX

FOTO’S DOOR SELIN BAKISTANLI

We konden mei '18 niet zomaar laten passeren zonder een artikel te wijden aan de vijftigste verjaardag van de
studentenrevolte van mei '68. Soixant-huitard Kris Merckx, medeoprichter van Geneeskunde voor het Volk en
provincieraadslid voor PVDA Antwerpen, wilde antwoorden op onze prangende vragen.
"We zijn hier in '79 vanuit onze ideologie

tenopstand uit, die zich snel verspreidde

de Vrije Universiteit Brussel. Merckx was

komen wonen en leven onder de gewone

over heel Frankrijk en resulteerde in een

23 ten tijde van de beruchte studenten-

werkende mensen", legt Merckx ons uit

algemene staking in mei '68. De revoltes

protesten. De geneeskundestudent was

wanneer hij ons binnenlaat in zijn

“

woning, pal in het midden van een
sociale woonwijk. "Om Geneeskunde voor het Volk en de partij
op te bouwen gaven wij een groot
deel van ons loon af, waardoor wij
hiervoor in aanmerking kwamen."

opeenvolgend praeses van Medica,
de Leuvense tegenhanger van de

Van de zwarte bladzijden in de
geschiedenis van het communisme
hadden we sneller afstand moeten nemen

Vlaamse

Geneeskundige

en

Leuvense

het

Kring,

Faculteiten-

konvent. Hoewel hij in zijn boek
'Dokter van het Volk' schrijft dat
hij aanvankelijk wantrouwig was

Terwijl hij de rest van zijn soep

over het revolutionaire karakter van

opdrinkt - wij waren te vroeg,

de protesten, scharen we Merckx

hij was te laat - begint hij honderduit te

bleven niet beperkt tot Frankrijk. Zo

onder de spilfiguren van mei '68.

vertellen. Over zijn leven, zijn idealen en

zien we bijvoorbeeld ook grote opstoten

"Mei '68 was een beweging die al volop

de woelige periode mei '68.

in de Verenigde Staten en in België.

aan het groeien was sinds 1962. De

Hoewel de beweging Gent pas in

hoofdfactor was de oorlog in Vietnam",

maart '69 bereikte, zorgde ze in Leuven

aldus Merckx. "Dit ging de studenten

en Brussel voor de splitsingen van de

natuurlijk sterk aan, gezien de verplichte

Katholieke Universiteit Leuven en van

inlijving in het leger via loting. Ook in

WE SHALL OVERCOME
In 1968 brak er in Parijs een grote studen-
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België werden we geïnformeerd over de

tegen die autoriteit en dominantie van

manier, naast de individuele inzet. Ook

VS, het zogezegd grootste democratische

de bisschoppen, en werden hierin ook

in mei '68 vonden veel studenten in hun

land, dat op meer dan 14.000 kilometer

gesteund

authentiek kerkelijke achtergrond de

van de eigen grenzen een wreedaardige

binnen de universitaire parochie.

motivatie om zich voor de verbetering

oorlog voerde tegen een volk en een land

"De meeste studenten in de jaren 60

van de maatschappij in te zetten."

waar ze niets mee te maken hadden. Dat

k w a m e n

zorgde ervoor dat veel mensen kritisch

van

werden over het kapitalisme en de VS,

landsstreken,

haar eerste bolwerk. Die linkse ideeën

waren

hebben de inhoud van mei '68 bepaald."

de

Wanneer we hem vragen of hij dacht dat

hun familie die

alle studenten die mee protesteerden, ook

gingen studeren

door

progressieve

priesters

“

platte-

eerste

vaak
van

De Verlichting kan nu gebruikt

HOOFDDOEK
ALS PROTEST

worden als argument tegen

"Bij de gemeen-

de moslim om de hoek

teraadsverkiezingen van 2012

daadwerkelijk op de hoogte waren
van deze linkse, anti-kapitalistische
idealen, benadrukt Merckx het belang
van de trekkers van de beweging.
"Een sleutelelement is altijd hoe groot
en hoe sterk de kern van de beweging
is qua ideologische, politieke en
wetenschappelijke

onderbouwing.

Als Leuven geworden is wat het is,
dan is dat dankzij de Studentenvakbeweging waar vooral Ludo Martens,
Paul Goossens, Walter De Bock
en Herwig Lerouge aan gewerkt
hebben."

MOEDER, WAAROM ZIJN WIJ
KATHOLIEK?
Vlaanderen kende twee jaar voor
mei '68 ook al een revolte in '66.
Aanleiding

was

de

eis

van

het

Vlaamse universiteitsbestuur voor een
autonome Nederlandstalige Katholieke

en hadden een katholieke achtergrond.

zijn wij de vierde partij geworden met

Universiteit Leuven. De raad van bestuur

Het was vooral in de steden dat er toen een

8 procent van de stemmen. Dit hebben

van de universiteit bestond destijds uit

sterke socialistische beweging was, maar

wij voor een belangrijk deel te danken

bisschoppen, die niet tegemoet wilden

ook die werd bekampt door de Kerk",

aan mensen met een moslimachter-

komen aan deze Vlaamse eis. Hierdoor

klinkt het bij Merckx, die zelf uit een

grond die voor ons gestemd hebben",

kregen de protesten van '66 en '68 al

katholiek nest kwam. Hij claimt agnost

antwoordt Merckx wanneer we hem

snel

"De

te zijn geworden nog voor hij links werd,

vragen of de PVDA voet aan wal zal

een

antiklerikaal

bisschoppen

vaardigden

karakter.

bevelschriften

maar volgens hem betekent dit niet dat er

krijgen bij moslimgemeenschappen. "Zij

uit in een stijl die vloekte met de nieuwe

binnen het marxisme geen plaats is voor

stemmen voor ons omdat wij bijvoor-

tijdsgeest. Die teksten eindigden met:

geloof. "Veel mensen pikken positieve

beeld de enigen waren die de afschaffing

'Wij hopen dat u onze verordening

punten op in hun religie, bijvoorbeeld

van het hoofddoekenverbod verdedigden.

allemaal zult aanvaarden, zoals van u

naastenliefde. Dat geeft een basis om in

Er moet vrijheid zijn om een hoofddoek

verwacht wordt en dat de Heilige Geest

een links, marxistisch kader diezelfde

te dragen én om die niet te dragen. In

u verlicht'. We hebben ons gekeerd

zaken ook na te streven op een structurele

Antwerpen heeft bijna 50 procent van

onderwijs
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de bevolking allochtone roots, je zit dus

"De N-VA heeft een hekel aan die

RECHTSE RECUPERATIE

met een steeds belangrijker deel dat door

emancipatorische, democratische, linkse

zo'n verbod getroffen wordt." Merckx

Bart

De

Wever

noemde

Leuven

ideeën. Zij proberen nu de strijd in Leuven

erkent dat er onder de moslims die op de

Vlaams en mei '68 de wortels van het

voor te stellen als een louter Vlaamse

PVDA stemmen ook reactionairen zitten

succes dat de N-VA tegenwoordig kent.

strijd", vertelt Merckx. "Leuven Vlaams is

die tegen het socialisme zijn, maar dat die

Merckx verwijst naar de reactie van

mensen wel de PVDA steunen omdat ze

journalist Paul Goossens, studentenleider

inderdaad de trigger geweest, maar vanaf de

weten wat die partij doet tegen racisme.

tijdens mei '68, op deze "schandelijke

meer op het antiklerikale en -autoritaire.

"Die mensen staan achter ons omdat ze

recuperatie". "De essentie van mei '68 is

De hoofdslogan 'Leuven Vlaams' werd

eerste dag, zelfs in '66 al, lag de klemtoon

weten dat wij hun vrijheid

bijgestaan

van godsdienst aanvaarden

tegen

en respecteren. Wij gaan

en

als enigen consequent in

vanaf

tegen discriminatie, ook al

voor een matrakkensabat

kost dit ons soms stemmen

gezorgd

bij kiezers van autochtone

slogan

origine."

werd in '68 zelfs expliciet

Merckx is ervan overtuigd
dat

veel

allochtone

vrouwen

van

origine

een

door

de

de

slogans

bisschoppen

rijkswacht,
de

eerste
hadden.

'Walen

die

avond
De

Buiten'

verworpen." De soixante-huitards
eis

op

wilden

een

hun

democra-

hoofddoek willen dragen.

tische

"Dat is zelfs niet altijd in de

zien: een democratische

eerste plaats om religieuze

universiteit

redenen. Sommigen doen

van het volk, en dus ook

dit om zich af te zetten

ingeplant in nabijheid van

tegen een klimaat dat hen

die bevolking. "Door de

niet als volwaardig burger

Franstalige universiteit in

wil

aanvaarden."

manier

ingevuld

in

dienst

Hij

Leuven werd het elitaire

vertelt het verhaal van zijn

karakter van het onderwijs

Marokkaanse buurvrouw,

versterkt."

die zorgkundige is. Zij is
op haar veertigste, toen

FOUTEN UIT HET
VERLEDEN

het Vlaams Blok hoge
toppen

scheerde,

hoofddoek

een

beginnen

"Wij hebben ons in de

dragen. "Daarnaast is het

jaren 60 gericht op het

belangrijk dat wij begrip

marxisme omdat we zagen

hebben voor deze keuze,

dat de analyses die Marx

omdat we anders een deel

maakte

van de arbeidsmarkt voor

van

de

modus

operandi van het kapita-

die vrouwen afsluiten, wat hun emanci-

dat een hele groep jongeren in opstand

lisme gegrond waren. Na de financiële

patie niet ten goede komt."

kwam,

autoriteit

crisis in 2008 zijn er zelfs liberalen die

"In alle godsdiensten heb je reactio-

die nergens op steunde en een radicale

geld verloren hadden naar ons gekomen

naire, onwetenschappelijke, achterlijke

emancipatiebeweging ontwikkelde. Heel

om ons gelijk te geven: door de jacht naar

elementen, dit steunen wij uiteraard niet.

die beweging is geëvolueerd naar radicale,

maximale winst zet het systeem verwor-

Maar het is aan de mensen zelf om zich

democratische, progressieve en dikwijls

vendheden op het spel." Merckx vertelt

daarvan te bevrijden", besluit Merckx.

linkse standpunten gericht tegen imperi-

dat ze zich niet konden vinden in het

alisme en kapitalisme."

marxisme zoals dat toegepast werd in de

8
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tegen de Verlichting, maar omdat het
nu gebruikt kan worden als argument
tegen de moslim om de hoek, zijn ze
plots aanhangers ervan geworden. Dat is
een vernauwd en verminkt verlichtingsdenken: het essentiële punt van gelijkheid
nastreven blijven ze bevechten."
Ook de klassieke socialistische partijen
worden niet gespaard van kritiek. "Heel
wat toplui van de PS en de sp.a waren
en zijn kaviaarsocialisten. Veel mensen
hebben zich afgekeerd van die sociaal-democratie omdat de sociaal-democratie het
echte linkse, sociale programma verlaten
heeft. Het links dat als slecht wordt gezien
is het links dat zijn eigenheid verraden
heeft."

DE GROTE REVOLUTIE
Sovjet-Unie. "We voelden ons meer

hyperindividualisme en van nihilisme. De

aangetrokken tot het marxisme van de

betekenis van ideeën en ideologie toets

"De maatschappij zal niet ten gronde

Chinese Communistische Partij. De eerste

je af aan de daden die die mensen gesteld

veranderen door verkiezingen alleen.

beelden van de culturele revolutie spraken

hebben." Merckx zegt dat de soixante-hui-

De strijd die wij geleverd hebben, zelfs

ons aan. Hoe dat achteraf ontspoord is, is

tards de ideologie in grote lijnen trouw zijn

al waren we niet parlementair vertegen-

gebleven. "Ik heb mijn carrière als assistent

woordigd, heeft resultaten opgeleverd",

zaken verdedigd die we niet hadden

Inwendige Ziekten stopgezet om Genees-

zo verwijst Merckx naar de erfenis van mei

moeten verdedigen."

kunde voor het Volk op te richten. Veel

'68 in zijn ogen. "De grote maatschappe-

een ander verhaal. Wij hebben sommige

We

ervoor

andere mensen hebben Advocaten voor

lijke verandering is er nog niet gekomen,

gezorgd heeft dat de communisten in

vragen

Merckx

het Volk opgericht. Andere studenten

maar ik denk dat de cocktail nu gevormd

België aan geloofwaardigheid hebben

zijn na hun afstuderen gaan werken in de

is voor een echt grote radicale strijdbe-

moeten inboeten. "Wij hebben hier

fabrieken en zijn actief geworden in de

weging, en niet in mindere mate dan in

lessen uit geleerd en dat heeft ons zeker

vakbonden." Hij verwijst naar de vader

de jaren 60."

schade berokkend. Je kan niet zomaar

van PVDA-politicus Raoul Hedebouw,

Merckx ontkent dat studenten apathisch

blauwdrukken

uit

of

dit

die afgestudeerd is als psycholoog maar als

zijn en zegt dat ook zij nog steeds een

overnemen en toepassen. Ook in onze

het

buitenland

staalarbeider in Wallonië is gaan werken.

belangrijke rol kunnen spelen. "In de

manier van werken waren er intrinsiek

"Onze

hebben

jaren 60 schreef een studentencorres-

een paar fouten. Van die zwarte bladzijden

een heel bescheiden loon. Kan je dat nu

pondent dat de hedendaagse student zich

in de geschiedenis van de communistische

hedonisme of individualisme noemen? Die

enkel interesseert in meisjes, op café gaan,

beweging hadden we uitdrukkelijker en

reactionairen hebben een haat tegen alles

biljart spelen en boel maken met elkaar

sneller afstand moeten nemen.

wat de ideeën van gelijkheid en sociale

en dat de grote massa niet geïnteres-

rechtvaardigheid naar voren schuift. De

seerd is in eigen universitaire problemen.

Wever beroept zich op de 18de-eeuwse

Dit was enkele maanden voor de grote

Britse filosoof Edmund Burke, een

meirevolte. Studenten komen in actie

Verrassend genoeg raadt Merckx ons

geweldige vijand van de Franse Revolutie

wanneer hun belangen aangetast worden.

aan om de speech van Bart De Wever op

en van de ideeën van de Verlichting.

Een grote factor in de toekomst zal het

de viering van '50 jaar Leuven Vlaams'

De Verlichting, zeker bij bijvoorbeeld

milieu zijn. Daar zal iedereen, ook wie

te bekijken. "Hij noemt mei '68 een

Rousseau, hield ook het gelijkheidsbe-

nu rechts denkt, op een acute manier mee

explosie van hedonistisch verlangen, van

ginsel in. Ten gronde zijn reactionairen

geconfronteerd worden."

DE ERFENIS

onderwijs
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DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

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.

THE NEVER ENDING STORY

proces volgens velen erg ondemocra-

riode. Wat er precies foutliep op V-day

tisch verlopen, en is de inspraak van de

2018, lees je op onze website.

De academische kalender is als ambrozijn

studenten te beperkt. Los daarvan is geen

voor

wetenschappelijke

iedere

journalist

die

het

wil

basis

die

Ondanks de verwoede pogingen

aantoont

van de GSR om de studenten op de

hebben over de interne politiek van de

dat de nieuwe indeling een meerwaarde

verkiezingen voor te bereiden, viel de

UGent. Het eerste artikel dat Schamper er

vormt voor de student. Het ziet er dus

universele omwetendheid omtrent het

ooit over schreef, dateert intussen uit 2014.

niet naar uit dit niet het laatste artikel over

hele kiesproces bij de studenten weer

Dat het onderwerp aansleept, is dus een

onze geliefkoosde kalender wordt.

op. De meesten onder ons waren zich er

feit. Daar kom nu echter verandering in.

niet eens van bewust dat er verkiezingen

Op 17 mei buigt de Onderwijsraad zich

waren. Die onbekendheid vertaalt zich

over het onderwerp en op 1 juni is het

in een groot democratisch deficiet. In

aan de Raad van Bestuur (RvB) om

2016 bracht slechts 28 procent van de

een standpunt in te nemen. Hoe de unief

studenten hun stem uit. 23 procent sprak

er tegenover staat, blijft een raadsel.

toen effectief een voorkeur uit, de overige

Om er enigszins duidelijkheid over te

5 procent stemde blanco.

scheppen, stuurde het universitair bestuur

Dat

een nieuwsbrief rond met achttien vragen

bepaald een succeseditie waren, blijkt ook

en antwoorden over het onderwerp.

uit het verhaal van Merit Polfliet, student

De nieuwsbrief, die volgens studen-

aan de Faculteit Recht en Crimonologie.

tenvertegenwoordigers

getuigt

ook

deze

verkiezingen

niet

van

Dankzij de genderquota werd ze meteen

de gebrekkige communicatie met de

verkozen tot nieuwe stuver van haar

studenten, is opvallend positief. In de

faculteit. Probleem is echter dat Merit

wandelgangen noemen ze de invoer van

helemaal niet wist dat ze kandidaat was.

de agenda dan ook een top-down proces.
Op

dit

moment

is

er

nog

geen

Een grap van haar vrienden, of klikte ze

DEMOCRATISCH DEFICIET?

zekerheid, maar het ziet ernaar uit dat

toch een verkeerde link open? Eén ding is
zeker: precedenten zijn er niet. Technisch

het antwoord negatief wordt. De Gentse

Zoals iedere brave democratische burger

gezien moet Merit zetelen, ze is tenslotte

Studentenraad (GSR) is tegen het huidige

mochten we vorige week weer stemmen

verkozen. Volgens een andere studenten-

voorstel gekant, en meerdere kandidaat-

op studenten die vanaf volgend jaar

vertegenwoordiger aan dezelfde faculteit

stuvers lieten zich er kritisch over uit. Om

zetelen in de Raad van Bestuur, de Sociale

is het echter ook een optie om een andere

hun standpunt samen te vatten met de

Raad en de Facultaire Raad. En zoals

studente te coöpteren om haar plaats in

gevleugelde woorden van Shrek: het

iedere kafkaëske bureaucratie verliep het

te nemen - al is het wellicht moeilijk dit

probleem is een beetje als een ajuin, het

kiesproces nogal choatisch - nog meer dan

pad te betreden. De faculteit heeft immers

zit hem in de lagen. Ten eerste is het

je planning voor de komende examenpe-

geen reglement voor zo'n coöptatie, en

10
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ACHTERKLAP

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

de Faculteitsraad kan niet samenkomen
zolang de samenstelling niet reglementair
is. Aan de UGent hebben we alvast één
soap die de komende maanden geen
zomeronderbreking neemt.

MEER TESTEN?

DOOR ARTHUR JOOS

Ten slotte heeft de Gentse Studentenraad

zijn

standpunt

over

de

ijkingstoetsen voor nieuwe studenten

OEEH, WAAR DIENT DIT KNOPJE VOOR?

bevestigd. Ze houden vast aan hun oude
visie: ze zijn tegen toelatingsproven en

Sinds vorige week baat de Gentse Studentenraad

ijkingstoetsen moeten kaderen in een

twee fietslichtautomaten uit: één in studentenhuis De

oriëntatietraject. Nu zijn die vaak niet

Therminal, de andere in universiteitsrestaurant De Brug.

bindend, maar wel een voorwaarde om

Zo kan iedereen die last minute beseft zonder fietslicht naar

te starten aan de studie. Zo is nogmaals

het stadscentrum te zijn afgezakt, toch veilig richting huis

bewezen dat deelnemen belangrijker is

of kot fietsen na een avondactiviteit. Het eerste mysterie

dan winnen. Mensen die slecht scoren

rond de automaten geschiedde al toen ze nog maar net

op de test, krijgen op die manier wel de

geïnstalleerd waren. Nog voor de labels - die de inhoud

mogelijkheid om hun kennis nog wat bij

van de automaat weergeven - aangebracht werden,

te schaven.

hadden al meerdere onbekenden hun zuurverdiende

Hoe ze dit standpunt zullen vertalen, hangt

kluiten opgeofferd. Het is onduidelijk wat de gretige

af van faculteit tot faculteit hoe ze dit het

kopers hoopten te vinden: de Studentenraad hoopt dat

voorstel zullen vertalen. Het is echter

ze gewoon al wisten dat er fietslichtjes in zaten, al werd

wel al duidelijk dat behalve de burger-

ook geopperd dat ze wanhopig op zoek waren naar

lijke ingenieurs en architecten, ook de

condooms. De Gentse Studentenraad laat alvast weten

industrieel ingenieurs en dierenartsen een

noch cockblocken, noch onveilige seks te willen propageren

ijkingstoets mogen verwachten.

met de automaten.

IK WIL ZUIPEN
Op de jaarlijkse Gentse 12urenloop liepen alle verenigingen
dit jaar gezamenlijk 10.793 rondjes rond het Sint-Pietersplein, ofte bijna 3.500 km. Naast het parcours verzetten de
toeschouwers ook wat kilometers, ze verzetten 4550 liter
bier. Als je rekent dat er elf pintjes van 20 centiliter in een
meter bier gaan, is dit goed voor ruim twee kilometer bier.
Tandje bijsteken, supporters!

onderwijs
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Internationaal
Reisverslag vanuit Maleisië
IN EEN LAND WAAR JE NIET ALLES MAG ZEGGEN

DOOR KATRIEN VANDENBROECK

Tussen Indonesië en Singapore ligt Maleisië, een voormalige Britse
kolonie met meer dan dertig miljoen inwoners. Ik ben via AIESEC
voor zes weken op ontdekking in de hoofdstad Kuala Lumpur. Wat als
je voor één keer niet mag durven denken?

Om een idee te krijgen van de situatie

militair mijn paspoort afgaf aan de

Lumpur rellen na de nationale verkie-

in dit land ben ik uitgebreid op zoek

grenscontrole.

zingen. De regerende Alliantie-partij

gegaan in kranten, maar mijn zoektocht

Ik vroeg de lokale bevolking of de

werd omvergeworpen door de oppositie,

bleek vruchteloos. Ik hoopte er een

schaarse berichtgeving hen stoorde: "No,

die de sociale voordelen van de Malays

beeld van te krijgen met de hulp van de

it’s okay. It’s okay. We are a peaceful

wilde afschaffen. Officieel vielen hierbij

media, maar behalve wat muggenzif-

country now", klonk het antwoord. Maar

196 doden, maar andere schattingen

terij over economische ontwikkelingen

hoe kan je in een land leven waarvan de

wijzen in de richting van 600 doden,

was er niets te vinden. Op 9 mei 2018

problemen niet worden benoemd en

onder wie een groot aantal Chinees-Ma-

zouden er nochtans verkiezingen plaats-

je niet mag zeggen wat er gaande is? Voor

leisische slachtoffers. De woordvoerder die

vinden. Ook zijn hier vluchtelingen, en ik

voorstanders van vrije meningsuiting

me dit vertelt vraagt een andere Chinese

vermoed dat ze niet in de beste omstan-

zoals die in het Westen wordt opgevat,

Maleisiër om bevestiging. Hij knikt en

digheden verblijven. Pas volgende week

roept dit nogal wat vragen op.

fluistert: "By Malay Malaysians".

zal ik hier meer over weten.
De meeste informatiestromen worden hier

EEN DONKER VERLEDEN

verbannen: tv-programma's, films met
Een van de jongeren vertelt me

“

wat volgens hem het donkere punt

No, it’s Okay. It’s Okay.

Na de onafhankelijkheid van de

in de Maleisische geschiedenis is.

We are a peaceful

Britten in 1957 was er een grote

country now

volking en de Chinees-Maleisische

sociale kloof tussen de Malay-bebevolking. Die eerste groep werd
immers veel harden getroffen door

seksuele en agressieve getinte scènes en

armoede. Daarom werd er een wet

zelfs kranten moeten door de mediacom-

uitgevaardigd om deze groep een

missie worden goedgekeurd.

sociaal voordeel te bieden. Dit

Ze vertelden me dat ik het niet mocht

zorgde er bijvoorbeeld voor dat ze

hebben over mijn vrijwilligerswerk. Dat

minder belastingen moesten betalen

zou me in moeilijkheden brengen met

en makkelijker toegang kregen tot

het werkattest. Zo voelde het nochtans

het hoger onderwijs.

niet toen ik naast een zwaar gewapende

Op 13 mei 1969 waren er in Kuala

12
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Een crisissituatie werd ingeroepen, en de

gevangenisstraf. De overheid censureerde

delijk banden hadden met de oppositie-

Alliantie-partij nam terug de macht over,

ook de krant die het had vermeld.

partij. Wat met hen gebeurde, kon ik niet

zo wordt me verteld. Geen andere partij is

Deze verkiezingen behoren tot de meest

achterhalen.Tegenwoordig worden ook

nadien nog aan de macht geweest. Nu nog

onzekere sinds jaren. Omdat verschillende

series en films met seksuele of agressieve

proberen ze het land zo kalm mogelijk te

schandalen elkaar hebben opgevolgd en de

scènes verboden. Boeken en kranten

houden. De vrees bestaat dat bericht-

lokale bevolking het ergens wel beu is,

worden gecensureerd. Ook academische

geving in kranten raciale spanningen zou

denken veel mensen dat er nog opschud-

literatuur die rellen zou kunnen uitlokken,

verergeren.

dingen zullen komen. Iedereen is angstig

houden ze in de gaten.

voor een herhaling van het incident op 13
mei. Naar de hoofdstad gaan, en zeker de

DE 1MDB SCHANDAAL

CENSUREREN VOOR RUST

komende avonden, is sterk afgeraden.
Maar

onlangs

veroorzaakte

die censuur rumoer. In 2015 vermeldde de
toenmalige populaire krant Free Malaysia

De enige vlaggen die hier hangen zijn
blauw, de kleur van regerende partij.

RECHTEN IN MALEISIË

De enige krant die de verkiezingen

Today dat de eerste minister, Najib Tun

In Maleisië wordt de doodstraf toegepast

vermeldde, vertoont een duidelijke partij-

Razak, 2.67 miljoen Ringgits (ongeveer

voor verschillende misdrijven - onlangs

digheid. Andere partijen worden amper

700 miljoen euro) van de 1 Malaysian

nog voor onder andere drugsgebruik,

naar voor geschoven. De 'donkere kanten'

Development Berhad naar zijn eigen

drugsverkoop, moord en terroristische

van de geschiedenis gaan hier amper

rekening had versluisd. Dit zou een

activiteiten.

organisatie

moeten

de

mijn vertrek naar

bevolking geld geeft om ervoor te zorgen

dit land deelde een

dat het land zich verder kan ontwikkelen.

AISEC'er me mee

De journalist die daarover had geschreven

dat

werd

hier ooit ter dood

veroordeeld

zijn

tot

waarbij

Voor

een

zesjarige

een

over de tong. Ze

jongen

“

zwijgen er liever

Death is better than lifelong

waarheden kwetsen

imprisonment

werd veroor-

over, want sommige
te veel.
Daarom

deeld voor het bezit van drugs,

verkiezingen, over politiek, over vluchte-

nadat ze hem hadden gecontro-

lingen of over academische controver-

leerd terwijl hij onderweg was met

siële bevindingen, en al zeker niet over

een scooter die eigenlijk van zijn

seks. Dergelijke onderwerpen zouden

broer was. Het argument dat hij er

onrust en instabiliteit in de hand kunnen

geen kennis van had, maakte bij de

werken. Hier zou dat te vaak ongelukken

uitspraak geen verschil.

veroorzaken.

Ik

vroeg

aan

de

plaatselijke

bevolking of ze hiermee akkoord
gingen. "Wel, yes", antwoorde een
meisje. "Death is better than lifelong
imprisonment".
Er doen nog dergelijke verhalen
de ronde. Na de rellen van 1969
werden op 27 oktober 1987 een
honderdtal mensen opgepakt en
veroordeeld
proces:

zonder

politici,

rechtmatig
intellectuelen

en geneeskundigen die vermoe-

onderwijs

spreken

ze hier niet over
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Overbevolkt discours
"Overbevolking!"
'Infinity

War',

samenzweerders

Thanos

uit

mysterieuze
uit

begoeden met de neus in hun armoede te
drukken, blijkt zever.

'Utopia',

Er is dus best een goeie reden om Thanos’

Dan Browns 'Inferno', Elon

oordeel te wantrouwen. Wou hij de

Musk of zowat alle leden van

Melkweg ontruimen om golf te spelen?

de Britse koninklijke familie

Deden de zopas gesyndicaliseerde inwoners

– ze lijken er allemaal plezier

van Pluto te moeilijk? Zonder noodzakelij-

uit te halen angstverhalen over

kerwijs m'n tinfoil hat op te willen zetten kan

onze 'overbevolking' te verspreiden.

ik me toch niet van het gevoel ontdoen dat

Dat die term percoleert in ons alledaags

de overbevolkingsthema's gepusht worden

entertainment vind ik op zich al raar, maar

tégen de interesses van de gebieden die

dat de tegenstrevers van de hierboven

overbevolkt zouden zijn. In 2014 vermeldde

vermelde figuren nooit een deftig tegenar-

wilde weldoener Bill Gates dat "we" te

gument kunnen bieden nog raarder. Jammer

veel volk hebben in Jemen en Pakistan en

dat het universum Thanos dwong wat

“

galactisch Lebensraum te scheppen, maar
hij had gelijk! Dwaze mensen, ze kweken

Jammer dat het universum Thanos dwong

gelijk konijnen - dat lees ik alleszins tussen

wat galactisch Lebensraum te scheppen

de regels. Mogen we dan niet sceptisch staan
tegenover dat narratief?

Na wat leeswerk kwam ik te weten dat
dominee Thomas Malthus, beroepseconoom

dus maar best nadenken over manieren om

bij de Britse Oost-Indische Compagnie,

"onze middelen daarheen te krijgen". Als je

de

populariseerde.

de Britse straaljagers als voorbehoedsmid-

Zijn logica (kort samengevat: welvaart =>

term

'overbevolking'

delen beschouwt lijkt de invoer van "onze"

bevolkingsgroei => gebrek aan goederen =>

middelen succes te boeken. Me dunkt dat de

bevolkingsdaling) was de basis voor veront-

mening van de overbevolkte bevolking zelf

rustende politieke gevolgtrekkingen: zorg

hier minder van tel was.

dragen voor de armen leidt alleen maar tot

Konijnen worden al eens aanzien als

een grotere kweeklust onder de behoef-

passende metafoor voor de mensheid, maar

tigen, dus grijpen we beter preventief in door

konijnen hebben een donzige staart en

hen voedsel te ontzeggen. Met die logica

bezondigen zich al eens aan de gewoonte

werd de Britse koloniale politiek in Ierland

om doodleuk hun eigen kak en jongen op te

en

waarbij

fretten. Daarbij staan konijnen weigerachtig

vele tientallen miljoenen een onnodige

Zuid-Oost-Azië

vergoelijkt,

tegenover natiestaten, koloniale uitbuiting

hongerdood stierven. De ironie van de

en industrialisering. Er zijn dus enkele

geschiedenis wil dat de eerste wereld, waar

cruciale verschillen met mensen. Thanos

goederen en kinderzorg perfect voorhanden

en cohorten hadden zich beter ter aanbouw

zijn, kampt met een steeds meer slabakkende

van

bevolkingsaangroei. Malthus’ theorie dat we

omgeschoold, dan kregen we z’n verdacht

in weelde blijven verderkweken tot ons aards

fascistoïde baggertaaltje nu tenminste niet

terrarium volgepoept is, en de overheid dus

over ons heen.

wat

woonwijken

tot

aannemers

maar best preventief ingrijpt door de minder
14
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Mode

DOOR INES VERNIERS
FOTO DOOR ARTHUR JOOS

Een goede zonnebril vormt het hoofdingrediënt voor een geslaagde outfit in de zomer. Het beeld van die
knappe jongen daar vijf meter verder kan plotsklaps in het water vallen wanneer hij zijn zonnebril afdoet. De
juiste zonnebril helpt je dus gegarandeerd aan een vakantielief.

Voor elke gelegenheid een zonnebril. Een
klein roos brilletje voor je eerste examen,
de futuristische look op festivals en rode
hartjesglazen voor jou en je vakantielief.
Stap uit je comfortzone, experimenteer
en durf!

bare bloktijd waard! Je zou op het eerste
gezicht denken dat ze in hogere sferen
waren toen ze die collectie bedachten.
Aten ze dan bij Miu Miu, Dolce & Gabanna, Moschino en Maison Margiella
van dezelfde cake, of was het een bezoekje aan de Claire’s die de inspiratie bracht?
Toptrend, maar geen 400 euro waard.

KLEIN KLEINER KLEINST

BUITENAARDS
Het is niet verwonderlijk dat wanneer
je hele kleerkast al een 90's make over

Wat de twee voorgaande trends met elkaar

comeback beginnen. Denk 'The Matrix',

Wit plastiek, ovale glazen, driehoekig

kreeg, nu ook de zonnebrillen aan hun
geen

UV-bescherming,

gemeen hebben, is hun spacy gehalte.

pasteltinten,

montuur. Rihanna zag dat het goed was

Balenciaga en Kim Kardashian. Of gaan

en ontwierp voor haar Fenty Puma lente

de credits naar Kanye, die in 2017 al naar

2018 collectie het meest futuristische

Kim mailde dat ze geen grote zonnebrillen

model van het moment. Met verscheidene

meer kon dragen? Eén ding is zeker: wat

modellen lijk je zo uit een sciencefiction

vorige zomer nog een passieve trend was,

film gekropen, ET is er niets tegen. Ook

verovert deze zomer het straatbeeld. Maar

je omgeving moet soms even wennen

toch is voorzichtig blijven de boodschap.

aan je look. "Waarom hebben ze die bril

Deze

in godsnaam doormidden gesneden?"

micro-zonnebril

beschermt

nauwelijks je hele oog.

Mysterieus en anders zijn ze zeker wel.

Ook gekleurde glazen zijn geen uitzondering bij deze trend. Voor een optimale

WANNEER HET ZONNEBRILLETJE PAST

bescherming van je ogen tijdens een 14
dagen durende zonnevakantie is deze

Het is niet verstandig deze modellen online

trend dus af te raden. De echte nineties kids

te bestellen. Ook al zijn aanbiedingen op

dragen deze zonnebril gewoon binnen.

Wish, waar ze zonnebrillen verkopen aan

Tijdens een avondje uit, naar de cinema,

1 euro, heel aanlokkelijk. Het zou weleens

op kantoor of op vakantie naar Engeland.

kunnen voorvallen dat je drie weken

Modieus, gewaagd en zorgeloos.

wachten en vijf apart verzonden pakketjes
later - ecologisch zeer onverantwoord
- met vijf zonnebrillen zit die niet op je

GUCCI GANG
Kan je je niets voorstellen bij de over the

top zonnebrillentrend van het moment,
dan raad ik je ten stelligste aan om eens

naar de website van Gucci te surfen. Je
kan het zo gek niet bedenken. Ananas-

gezicht passen. It's sad 'cause it's true. Welke

zonnebril bij je gezichtsvorm past, is dus
zeker het opzoeken waard. Samengevat,
de geluksvogels hebben een ovaal gezicht.
Zij staan met elk model.

sen, hartjes, tekst, diamanten, enzovoort.
Zeker de volle vijf minuten van je kost-

onderwijs
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Ik weet niet of je
een kleurplaat kent?
DOOR EMILIE DEVREESE

onderwijs
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De Grote Procrastinatie
Bingo
DOOR NICKY VANDEGHINSTE

Wikipedia
uitlezen

Opruimen of
de afwas doen

Een dutje

Je ex
Facebookstalken

“Ik begin over
vijf minuutjes”

Vrienden lastig
vallen

Een nieuwe serie
bingewatchen

Buzzfeedtestjes
invullen

In de frigo
staren

“Oei, het is één
minuut over het
uur. Dan begin ik
pas over een uur
hé”

Overwegen om
een carrière als
stripper
te beginnen

Procrasturbatie

18
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Schampersudoku
DOOR NICKY VANDEGHINSTE, SELIN BAKISTANLI

Welkom op het examen Schamper Sudoku. Lees aandachtig de vraag. Hou je antwoord kort en bondig
en binnen de voorziene ruimte. Op elke horizontale lijn, verticale lijn en binnen elk rooster van negen
vakjes moeten de tekens S-C-H-A-M-P-E-R-! telkens eenmaal voorkomen. Jullie krijgen twee uur de
tijd. Hou de tijd in de gaten. Succes.

E

S
!

S P
A
S !
C
!
P S R M
A
E
C
M R H A
C
S E
A
C
P E
R
M
onderwijs
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Wetenschapskort
DOOR RUBEN MATTHYS
DOOR ARTHUR JACOBS

MIDDELEEUWSE KOMETEN
staan. Aan de hand van computermoontdekken,

dellen kan je immers nagaan wanneer

moest tot voor kort beschikken over een

bekende kometen de aarde zouden zijn

peperdure telescoop en voldoende tijd

gepasseerd. Als de berekende tijd sterk

om godganse nachten de hemel af te

afwijkt van de passage van de kometen op

speuren. Twee onderzoekers uit Belfast

het tapijt, is het waarschijnlijk dat de baan

vonden onlangs echter een creatieve

werd verstoord door de zwaartekracht van

manier om van hun slaaptekort af te

een nog onbekende planeet. Hoewel deze

raken en toch planeten op hun naam te

techniek werkt voor onderzoek naar een

krijgen. Het duo bestaat uit een interdis-

negende planeet in het zonnestelsel, zullen

ciplinaire alliantie tussen een astronoom

astronomen nog steeds hun nachtrust

en mediëvist die samen middeleeuwse

moeten laten in hun zoektocht naar

tapijten onderzoeken waar planeten op

exoplaneten.

Wie

planeten

hoopt

te

MY THOUGHTS EXACTLY
Het wordt steeds lastiger om te ontkennen
dat we langzaamaan in cyborgs veranderen.

bijvoorbeeld deze tekst leest of zelfs maar

Mensen met pacemakers of hoorapparaten

aan iets denkt, maken je kaak en strotten-

teren nu al op machines in het dagelijkse

hoofd onbewust heel kleine bewegingen.

leven,

MIT

Deze dynamiek kan door AlterEgo

(Massachusetts Institute of Technology)

vertaald worden in digitale signalen en

willen de succesvolle samenwerking naar

zo kan je de koptelefoon vragen je te

een nog hoger niveau tillen. Ze ontwik-

zeggen hoe laat het is of rekensommen

kelden AlterEgo, een koptelefoon die

te maken. Om het sciencefiction-gevoel

je gedachten kan lezen. Dat klinkt quasi

compleet te maken, geeft AlterEgo je een

onmogelijk, maar 92 procent van de tijd

antwoord door geluidsignalen je gezichts-

is het betrouwbaar. Dat doet de machine

botten in te sturen. Zo hoor je werkelijk

door een beetje vals te spelen. Wanneer je

robotstemmen in je eigen hoofd.

maar

ingenieurs

van

STRESSY ZOMER
Weinigen verkiezen duisternis en koude

ook tal van nuttige zaken, zoals je afweer-

boven languit in een hangmat liggen

systeem intact houden. De bevindingen

onder een stralende zon. Toch wijst

zijn in strijd met het heersende gevoel dat

recent onderzoek aan dat het cortisol-

zomerdagen een festijn van zorgeloosheid

niveau in het bloed ’s zomers een pak

zijn, maar goede wetenschap durft al eens

hoger ligt dan in de winter. Cortisol

wenkbrauwen te doen fronsen. Als je in de

wordt

stresshormoon

vakantie herexamens te lijf gaat, kan je je

genoemd: bij het opstaan heb je er veel

dus troosten met de gedachte dat de zomer

van en met een tikkeltje geluk is het

sowieso een zenuwachtige bedoening is.

weleens

het

niveau tegen de avond zodanig gedaald
dat je probleemloos in slaap valt. Ondanks
zijn slechte reputatie doet het hormoon
22
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Seks in Japan: gebrek of teveel?
EEN KIJKJE IN HET LAND VAN HENTAI EN WAIFUS
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Als we het internet moeten geloven, is Japan een pervers land. Seks lijkt dan ook alomtegenwoordig in de
Japanse media en het straatbeeld. Daarom is het ook zo vreemd dat de jonge mensen er kennelijk geen seks
meer hebben.

Mensen lijken een fascinatie te hebben

zijn

hebben

opperbevelhebber van het leger, die met

voor de Japanse cultuur, en dan hebben

aan dalende geboortecijfers. Waar komt

inwonersaantal

verloren

de staf zwierde. Dat of was het land was

we het niet enkel over anime weeaboos, de

deze schijnbare paradox vandaan? En

opgedeeld in kleinere rijkjes van lokale

grote fans van Japanse cartoons. Voor velen

wat moeten we eigenlijk geloven als het

oorlogsheren.

lijkt Japan een soort sprookjesland waar

aankomt op al die sterke verhalen?

Wat deze maatschappij vooral kenmerkte,

de vreemdse verhalen vandaan komen van een boyband die uit hologrammen

was de strikte hiërarchie. Volgens de

SEKS MET DE SHOGUN

bestaat tot een hotel met robotpersoneel.

regels van het confucianisme werd er
ook nadruk gelegd op het gezinsleven,

Alles kan in het land van de rijzende zon.

Het Japan dat de meesten van ons kennen

en in contrast met sommige andere

Wat ons in het Westen vaak het meeste

is een hypertechnologisch land, best

Aziatische landen vertrok het huwelijk

schokt is hun schijnbare comfort met

samen te vatten door te verwijzen naar

veelal uit een idee van romantische liefde.

seksualiteit. Of ja, 'comfort'. Soms stevent

robots en monsterfilms. Dat is zeker niet

In tegenstelling tot ons Europese idee van

het geruste af op het perverse. Zelfs

altijd het geval geweest. Het Japan van

het huwelijk, werden seks en liefde van

in kinderseries is er soms een seksuele

voor de 19de eeuw was een militair fort.

elkaar gescheiden in Japan. Het was meer

bodem te vinden. Tegelijkertijd hebben

Er regeerde een keizer, maar die had vaak

dan gebruikelijk om er als man sekspartners

massaal veel Japanners geen seks meer.

voor lange periodes geen effectieve macht.

buiten het huwelijk op na te houden. Voor

Tegen 2060 zal het land een derde van

In de praktijk was het vaker de shogun, de

hun tijd genoten de Japanners daarom

wetenschap
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van een grote seksuele vrijheid. Zo werd

perverse, vrij ongewone fetisjen. Dat

meer te maken met gedrag en is dus

homoseksualiteit

zonder

dit geen mythe is, wordt duidelijk als ik

eerder intern. Ik denk dat het ergens goed

problemen getolereerd. Veel sprookjes

bijvoorbeeld

Japanners aanspreek over hun buiten-

is dat wij minder expliciet zijn dan het

hebben zelfs homoseksuele koppels in de

landse imago. "Naar mijn mening is Japan

Westen, maar dat zorgt er ook wel voor

hoofdrol.

zeker een land waarin fetisjen domineren",

dat vrouwen dat gedrag vaak vrijwillig

Het nationalistische sprookje kon echter
niet blijven duren. In de 16de eeuw
openden de Japanners een van hun havens
voor de Nederlandse handelaren, mits
ze hun christelijk geloof thuis zouden

“
Het is een land waarin fetisjen
domineren

internaliseren."
Dat klinkt natuurlijk erg abstract, maar
hij geeft meteen een goed voorbeeld. "Er
is in Japan veel te doen rond de kawaiicultuur. 'Kawaii', wat zoveel betekent als

laten. In de 19de eeuw

'schattig',

werd

naam

de

economische

voor

druk zo hoog dat ze hun

bepaalde

poorten

van

wel

moesten

is

een
een
vorm

kinderachtig

openen voor de VS en

gedrag

het Verenigd Koninkrijk.

Japanners aantrek-

Deze

beter

kelijk vinden. Dit

bekend als de Meiji-pe-

gaat zo ver dat een

riode, werd gekenmerkt

hele hoop mannen

door een ontzettend snelle

zelfs opgewonden

'verwesterlijking' van de

raken

samenleving. Ze namen

schooluniformen."

dit echter een beetje té

Eugene heeft echter

serieus en voor ze het

geen

wisten hadden ze een

die, op het eerste

imperialistisch regime en

gezicht

stonden ze met hun leger

fetisj

vandaan

in Korea. Maar ze namen

komt.

Tomoki

ook

Ishikawa (19), ook

periode,

enkele

westerse

dat

de

van

idee

waar

pedofiele,

waarden over, zoals de onderdrukking

zegt Eugene Tsukahara (18), student

een student aan de Universiteit van Tokio,

van homoseksualiteit en het einde van

'Gender, Sexuality and Social Studies' aan

denkt dat hier wel een historische basis

vrije seks. Aan de imperialistische fase van

de Universiteit van Tokio. "Het vrouwe-

voor is: "De kawaii-fetish, die vooral nog

hun geschiedenis kwam uiteindelijk toch

lijke lichaam wordt nog vaak geobjec-

erg aanwezig is in de Japanse popmuziek,

een einde na de Tweede Wereldoorlog.

tiveerd, maar minder direct dan in het

gaat erg ver terug in de Japanse geschie-

Sindsdien is Japan het vreemde, technolo-

Westen. Westerse fetisjen zijn meestal

denis. Kabuki, traditioneel Japans theater,

gische land dat we kennen.

extern. Dat komt denk ik omdat seks een

werd vroeger bijvoorbeeld vaak gebracht

erg centrale rol inneemt in jullie cultuur.

door 'knappe jongens en meisjes' en had al

Maar bij ons waren dat soort directe

een duidelijke seksuele connotatie."

verwijzingen naar seks lang verboden,

Als we hen vragen naar de grote seksin-

Japan is echter niet enkel het land van

waardoor een hele hoop van onze fetisjen

dustrie in hun land, moeten ze beiden

robots, maar ook van een hele hoop

niet seksueel lijken. Een Japanse fetisj heeft

lachen. Geen van hen heeft ooit al grote

HENTAI EN PANTY-AUTOMATEN
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sekswinkels gezien, waarop bij ons altijd

onze leeftijd zijn gewoonweg niet geïnte-

dat het in een eeuw tijd de helft van

zo'n sterke nadruk wordt gelegd in

resseerd in relaties. De precieze reden

zijn bevolking zal zien verdwijnen. Dat

reportages over seks in Japan. Eugene

hiervoor is momenteel een hot topic bij

plaatst het land in een erg ongemakke-

ons, al denk ik dat dit niet meteen iets te

lijke positie, waarvoor nog maar weinige

het algemeen dwingt de maatschappij

maken heeft met een andere manier om

precedenten bestaan in de geschiedenis.

Japanners hun libido te onderdrukken.

naar seks te kijken. Wat vooral veranderd

Zo is Japan bijvoorbeeld, mede dankzij

Daarom zijn de meest fetisjes dus niet

is in Japan, zijn de sociale relaties tussen

zijn strenge immigratiewetten, een van

seksueel. Soms zie je echter wel plotse

mensen. Er heerst een soort individu-

de enige landen in de wereld waar er

uitbarstingen

in

alisme onder de mensen en daardoor

meer jobs zijn dan mensen. Vandaar

onze kunst en in de vele fetisjen. Die

weten veel jonge mensen niet meer hoe

ook de interesse bij de Japanners om zo

heeft hier een verklaring voor: "Over

van

libido,

vooral

“

sekswinkels zijn een manier om om te
gaan met een land waarin seks onderdrukt

sterk in te zetten op automatisering. Die

wordt. Maar dat is zeker niet mainstream,

De maatschappij dwingt Ja-

er rust zelfs een heel groot taboe op."

panners hun libido te onder-

HET LAND VAN DE ONDERGAANDE
LUST

drukken
ze banden kunnen vormen met anderen.

robots kunnen dan ook meteen worden
gebruikt tegen de groeiende plaag aan
eenzaamheid, die een gevolg is van het al
eerder aangehaalde individualisme.
Een ander gevolg is dat de fetish scene

waarschijnlijk enkel nog zal groeien.

Jongeren kunnen onderling zelfs niet

Zo zijn er in Japan bijvoorbeeld steeds

De hoeveelheid onorthodoxe fetisjen is

meer over seks spreken. Ik denk echter

meer

echter wel de laatste van Japans zorgen.

dat individualisme wereldwijd groeit, niet

fenomeen. Dat zijn cafés waar je voor een

Japan heeft de laatste jaren te kampen met

enkel in Japan."

kleine hoeveelheid geld kunt genieten

wat zij zelf sekkusu shinai shokogun noemen,

Tomoki

sceptischer

van de aanwezigheid van een knap lid van

het celibataire syndroom. De Japanse

tegenover. "Sommige analytici beweren

het andere geslacht. Een ander voorbeeld

jeugd heeft geen seks meer. Dat probleem

dat dit gebrek aan seks een gevolg is van

drukt zich het best uit in enkele cijferge-

een stijging van eenzaamheid in onze

zijn cuddle cafes, die hun oorsprong dan

gevens. Van de 18- tot 34-jarigen heeft

maatschappij. De vreemde Japanse fetisjen

waar je een kamer kunt huren om met

naar eigen zeggen 41 procent nog nooit

zijn bijvoorbeeld al eeuwen aanwezig in

iemand te knuffelen en wat te praten

seks gehad en 64 procent heeft geen

onze cultuur. Waar Europa glasramen

over koetjes en kalfjes. Eén ding is zeker:

relatie. Sterker nog, 45 procent van de

heeft, hebben wij traditionele pornogra-

Japans relatie met seks blijft nog even een

vrouwen tussen de 16 en 24 jaar heeft

fische tekeningen met tentakels. Misschien

enigma.

een degout van seks en een derde van de

dat

mannen gaat hiermee akkoord. Maar zelfs

technologisering van de samenleving hier

zij die seks hebben, lijken er geen fan van

iets mee te maken heeft, maar dan zie ik

te zijn. Bij getrouwde koppels heeft 47

ook niet in waarom dit enkel in Japan zou

procent minder dan één keer per maand

gebeuren."

de

staat

er

opkomende

wat

seksindustrie

host

bars,

een

Zuid-Koreaans

weer in Japan zelf vinden. Dat zijn hotels

en

seks. Die cijfers verduidelijken waarom de
Japanse bevolking gestaag afneemt.

GEZOCHT: EEN BEVOLKING

Wanneer ik Eugene vraag naar de
toestand van de Japanse jeugd, reageert

Hoe interessant het ook mag zijn om te

hij bevestigend: "Ja, je merkt wel dat er

speculeren over de oorzaken van deze

een zekere sfeer heerst. Veel mensen van

crisis, Japan moet leven met de wetenschap

wetenschap
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Schermen, het opium van de massa
DE OPKOMST VAN SCHERMVERSLAVINGEN

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE
CARTOON DOOR ROBBE STRYBOL

Wanneer je een artikel schrijft over psychoactieve middelen, zoals ayahausca, krijg je wel eens gekke blikken.
Ergens een opluchting, want dan zijn die blikken eens niet op schermen gericht. Een groeiende hoeveelheid
mensen is immers verslaafd aan hun telefoon. Heeft onze maatschappij te kampen met een onzichtbare epidemie?

hebben, en al helemaal niet als het op onze
Het is donderdagavond en je zit op café

gsm's aankomt. Europese cijfers over het

#NOFILTER

met een paar vrienden. Je bestelde net wat

onderwerp zijn moeilijk te vinden, want

drankjes, maar het duurt nog even tot die

"Iedereen is wel verslaafd aan iets", is een

de problematiek trok pas recent onze

voor je staan. De ober heeft zich nog maar

van de volkswijsheden die we graag eens

aandacht. In de VS zegt daarentegen 40

net omgedraaid, en al minstens een van je

in het rond strooien. Het is hoe dan ook

procent van de burgers dat ze verslaafd

vrienden haalt zijn gsm boven. Wat doe

“

zijn aan hun smartphones. Om de effecten

je anders om de tijd te doden? Voor je het
weet zit iedereen op zijn gsm. Komisch
talent als je bent, kijk je hen even schamper
aan en zeg je: "Amai, de verslaafden zijn
weer bezig".
Klinkt dit scenario je bekend in de
oren? Schermen, en dan al zeker smart

daarvan goed te begrijpen, is het tijd voor
een korte les biologie.

De uitvinder van de

Wanneer mensen het hebben over de

'like'-knop blokkeerde

keert één woord altijd terug: 'dopamine'.

haar eigen creatie

phones, zijn onlosmakelijk verbonden

effecten van gsm's op onze hersenen,
Die stof is een belangrijk onderdeel
van

verschillende

interne

circuits,

zoals het reguleren van onze lichame-

met ons leven. We stellen ons er allang

een effectieve manier om niet te hoeven

lijke motoriek of van ons emotionele

geen vragen meer bij. Maar zoals wel

uitleggen waarom je iedere ochtend

gedrag. Het staat echter vooral bekend als

vaker het geval is, verraden onze grapjes

koffie drinkt of enkel fastfood eet. Slechts

het 'genotshormoon': bij activatie werkt

de realiteit. Een groeiende hoeveelheid

weinigen van ons staan stil bij de effecten

het in op het beloningscentrum van onze

mensen is schermverslaafd.

die deze banale verslavingen op ons

hersenen, dat gelegen is in onze prefontale
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cortex.

Een hele hoop van deze ex-techneuten

Telkens

wanneer

we

een

bericht

hebben zich verenigd in de 'Time
Well

getagd worden, krijgen we zo'n dopami-

van Tristan Harris, ex-'designethicus'

bedoeld om ons continu visuele input te

neboost. Dat lijkt misschien onschuldig,

bij Google. Hij weet als geen ander hoe

geven." Dat deze tactiek werkt, is psycho-

maar het werkt ontzettend verslavend op

“

logisch onderbouwd: mensen reageren

Zijn die Instagramlikes echt

impulsen omdat onze hersenen die input

volgens

hetzelfde

principe.

De

prefontale cortex kan ook maar een
bepaalde hoeveelheid dopamine aan. Zo

een

initiatief

feature, waarbij apps automatisch nieuwe

ontvangen, likes krijgen of ergens in

onze hersenen. Cocaïne werkt ongeveer

Spent'-beweging,

daarop is de veelvoorkomende refresh

de hersenschade waard?

kan overmatig schermgebruik er zelfs

berichten laden. Beide mechanismen zijn

veel sterker op visuele dan op cognitieve
vanzelf verwerken. "Een laatste voorbeeld
zijn natuurlijk alle geluidjes, symbooltjes
en kleurtjes die gebruikt worden om onze

toe leiden dat dit hersendeel krimpt. Dat

verschillende apps je aandacht voor zich

aandacht te trekken. De 'like'-knop van

bemoeilijkt de communicatie binnen

proberen te winnen. "Designers van

Facebook is een klassiek voorbeeld, maar

de hersenen, en is zo ingrijpend dat het

een app gebruiken dezelfde trucjes als

bij tieners werkt nu vooral de Snapchats-

soms leidt tot een vorm van autisme of

een oude gokmachine uit Las Vegas.

treak verslavend." Dat al deze trucjes

bipolaire stoornis. Dat is een van

werken blijkt ook nog maar eens

de redenen waarom steeds meer

uit de cijfers. Een volwassene kijkt

jonge kinderen tekenen van autisme

gemiddeld 35 keer per dag naar zijn

lijken te vertonen. Ze negeren hun

gsm, bij een 18- tot 23- jarige loopt

omgeving en reageren niet eens

dat al makkelijk op tot 100 keer per

op hun eigen naam. Ook minder

dag.

excessief gebruik kan leiden tot
een verhoogde kans op frequente

BENT U ZEKER DAT U WILT
ANNULEREN?

depressies, stress en gebrek aan
empathie.

Na al deze doempraterij vraag je je
waarschijnlijk af wat je kan doen

VIND IK LEUK

om je verslaving tegen te gaan. Er
Na het lezen van deze symptomen is

zijn gelukkig enkele praktische tips

het vast een beetje een shock, maar

die iedereen zonder veel moeite kan

de designers van onze geliefkoosde

toepassen.

sociale media zijn hier al langer van

Een eerste tip is om je iPhone

op de hoogte. Sterker nog, volgens velen

Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen

op 'Graymode' te zetten, dat kan via

hebben zij de epidemie waarmee we nu

dat mensen een dopamineboost krijgen

je instellingen. Zonder al die felle

kampen ontworpen. Zelfs Tim Cook,

als ze een berichtje ontvangen. Sociale

kleurtjes werken je apps al veel minder

CEO van Google, steekt het niet onder

media mengen die berichten bewust met

verslavend. Wat ook helpt, is om al je

stoelen of banken dat hij sociale media

niet-sociale notificaties, want als we een

niet-menselijke notificaties uit te zetten,

gevaarlijk vindt. En hij is heus niet de

belletje horen of onze gsm voelen trillen,

zodat je gsm al wat functioneert als een

enige. Sean Parker, een van de stichters

weten we nog niet wat we ontvangen

gokmachine. Iets drastischer is het om

van Facebook die het bedrijf enkele jaren

hebben. Die spanning genereert nog meer

bijvoorbeeld een elastiekje rond je gsm

geleden verliet, heeft zich ontpopt tot

dopamine."

te hangen. Die verwijder je telkens je

een van de meest vocale critici van de

"Een andere truc is het gebruik van infinite

iets wil bekijken. Op die manier word je

'aandachtseconomie'. Leah Pearlman,

scrolling. Zo benoemen we het moment

ermee geconfronteerd hoe vaak je naar

waarop een app nieuwe berichten blijft

je gsm grijpt, en die filosofische reflectie

haar eigen creatie op haar apparaten

laadt als je scrolt, en het lijkt alsof je

doet al wonderen. Want zeg nu zelf, zijn

geblokkeerd.

eeuwig

die Instagramlikes echt de hersenschade

uitvinder van de 'like'-knop, heeft zelfs

kan

doorgaan.

Een

variatie

waard?

wetenschap
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Stranger Twins

RADOR

OP ZOEK NAAR JE VERLOREN TWEELING

TEKST EN CARTOON DOOR EMILIE DEVREESE

Zowat iedereen op deze aardkloot heeft een of meerdere lookalikes rondlopen, en dankzij de kracht van het
wereldwijde web is het niet eens zo moeilijk die te ontmoeten. Waag een gokje op Twinstrangers.net en kom
met een beetje geluk in contact met je genetisch ongelukkig getroffen lotgenoten.

“Woojoo, gij lijkt echt ziek hard op

is een soort social network dat u helpt

kosten u zo’n zes dollar. Ietwat duur voor

Nicolas Cage, maat.” “Wattefok, da’s

mogelijke dubbelgangers te vinden. Het

tien foto’s van volslagen vreemden die al

echt niet waar, he!” “Maar jawel, in uw

begrip

gezicht zo!” Komt deze situatie u bekend

valt trouwens niet te

voor? Dat is goed mogelijk, want de kans

verwarren met ‘Döppel-

is groot dat er ook van u ergens op deze

ganger’. Een Döppel-

aardbol een of zelfs meerdere dubbel-

ganger

gangers of lookalikes ronddwalen. Sinds u

een

aan de unief studeert, bent u tot het besef

kwaadaardige kloon van

gekomen dat u, in tegenstelling tot wat

een fictief personage.

uw ouders en bomma uw hele leven lang

Tenzij u natuurlijk zelf

beweerd hebben, niet zo uitzonderlijk

een

begaafd of getalenteerd bent. Dat ander

bent, dat kan ook. Wie

laatste sprankeltje hoop mag u nu óók

zegt dat wij in de 'werkelijkheid' leven,

redacteurs die bereid waren drie minuten

laten varen: zelfs op vlak van uiterlijk bent

nietwaar? Wie in dat laatste geval de

van hun tijd op te offeren, vond 100 percent

u wellicht geen special snowflake. Niet

Döppelganger is en wie de nietsvermoe-

dat ook hun match uitgedraaid was op een

enkel uw intellect is dus middelmatig,

dende held, laten we in het midden. Dat

koude douche. Bij een van hen vonden

maar ook uw gezicht is niet bijzonder

maakt Twinstrangers niet voor u uit.

verschillende anderen nochtans dat zij

origineel.

Het spreekt voor zich dat ook wij

en haar twin, hoewel hun haarkleuren

nieuwsgierig waren naar onze verloren

inderdaad verschilden, in het gezicht als

tweelingbroers en -zussen. We besluiten

twee druppels water op elkaar leken. Een

dus een gokje te wagen op Twinstrangers.

ander vond dan weer dat zijn twin eruit zag

net. Veel ruimte

als een 'fuckboy' en vroeg zich af of ook

om

naar

hij een fuckboy-look had. Het antwoord?

ONLINE TWEELINGEN
Voor wie ons niet
wil

geloven

uitzoeken
welke

arme

drommels
hun

met
ze

uiterlijke

is

fictief

			

namelijk

artificiële,

“

Niet enkel uw intellect
is middelmatig, ook

vaak

uw gezicht is niet
bijzonder origineel

personage

“

of

voor wie net wil

‘dubbelganger’

Mijn dubbelganger ziet
eruit als een fuckboy. Lijk
ik ook op een fuckboy?

dan niet van ver op
u lijken. De eerste
poging van ondergetekende liep dan ook
uit op een teleurstelling.

Niet

alle

mensen met donkere
krullen en een bril
lijken

op

elkaar,

Twinstrangers!
Van de vijf verdere

lang

lookalikes

te

Heel eerlijk? Ja. Verder zouden drie van

zoeken is er niet:

de vijf deelnemers de betalende versie

de

site

principe

in

niet overwegen, terwijl twee van hen het

niet

misschien in een zatte bui wel eens zouden

Iedereen

proberen. Of ze ooit al eens een dubbel-

die een account

ganger tegen het lijf liepen? “Vooral van

dertien-in-een-dozijn delen, biedt de

aanmaakt, krijgt maar één 'proefdubbel-

mijn vader als ik op vakantie ben, of van

moderne technologie een optie in de

ganger' te zien. Daarna moet je credits

vrienden. Van mezelf eigenlijk nooit”,

gedaante van Twinstrangers.net. Het

inzetten om ‘twins’ te vinden. Tien credits

aldus een van de deelnemers. Ook twee

kenmerken

van
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anderen beaamden dat ze vooral dubbel-

gemakkelijk te kunnen herkennen. U wilt

eens tijd om die DNA-testen boven te

gangers van anderen tegenkwamen. Nog

uw beste vriend natuurlijk niet verwarren

halen.

een ander proefkonijn merkte op hoe

met uw ergste vijand. Evolutionair gezien

irritant hij het vindt als elke willekeurige

was het dus interessant voor de mens om

persoon met rosse krullen als een dubbel-

een groot scala aan gezichtskenmerken

ganger van hemzelf gezien wordt.

te hebben, zodat verschillende leden van

Het experiment was wat ons betreft in

eenzelfde gemeenschap elkaar makkelijk

al zijn beperktheid geen succes. En dan

konden herkennen.

zeggen dat er Youtubers zijn die via

Het spreekt voor zich dat dubbel-

Twinstrangers wel meerdere bijna-klonen

gangers meestal tot altijd tot

van zichzelf vonden. Helaas worden

dezelfde

wijzelf niet gesponsord en aangezien we

behoren.

etniciteit

geen geld op overschot hebben, laten
we

Twinstrangers

voor wat het is. Die
dubbelgangers

zijn

vast toch niet de
moeite om te leren
kennen.

GENETISCHE
COMBINATIESETJES
Maar

hoe

is

het

mogelijk dat mensen
die

an

sich

niet

gerelateerd zijn en
soms zelfs aan de
andere kant van de
wereld leven, zo op
elkaar

lijken?

Het

antwoord is simpel:
het aantal genen dat
codeert voor kenmerken zoals oogkleur,
breedte van de mond, lengte van de
neus, ruimte tussen de wenkbrauwen,
enzovoort, is eindig. Dat wil zeggen dat

Hoe groter de etnische

ook de combinaties tussen die genen,

groep waartoe je behoort, hoe

hoewel ze ontelbaar lijken, ook relatief

groter ook de kans om een dubbel-

eindig zijn. Toch zijn er voor het gezicht

ganger te vinden. Ook familieleden lijken

meer genetische kenmerken dan voor

onderling meer op elkaar, aangezien

elk ander lichaamsdeel. Zo zijn er veel

genetische kenmerken doorgaans erfelijk

meer

voor

zijn. Lijkt een volslagen vreemde in je

het gezicht, dan voor bijvoorbeeld de

kenmerken

omgeving wel heel hard op jezelf of een

handen. (Ebdem?) Dit valt evolutionair te

familielid? Dan zou het kunnen dat jullie

verklaren. De mens is een sociaal dier, en

zonder het te weten gerelateerd zijn aan

daarom is het belangrijk om soortgenoten

elkaar. In dat geval is het misschien toch

wetenschap

voorhanden
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Cultuuragenda
DOOR LUNA NYS

METAFLORISTIEKE YOGA

UITGELEZEN DELUXE
14/5, MSK

15/5, VOORUIT

YOGASESSIE - Schoonvolk!, de gloednieuwe jongerencrew

LITERATUUR – Voor de 300ste keer wijst het boeken-

van het MSK, bijt op 14 mei de spits af met zijn eerste activiteit.

programma Uitgelezen je de weg doorheen het literaire

Omstreeks 18 uur kan je het museum betreden en middenin

landschap. Ook in deze deluxe-editie vissen journaliste

het plantaardige kunstwerk ‘Metafloristiek’ aansluiten bij

Anna Luyten en voorzitter van het Vlaams Fonds voor

een workshop Hatha Yoga voor beginners. Zowel ademha-

de Letteren Jos Geysels enkele boeken uit het gigantische

lingstechnieken als een heel deel yogaposes komen aan bod.

aanbod. Zij nodigen cabaretier Wouter Deprez en fotograaf

Als kers op de taart eindigen ze met een korte inleiding tot

Lieve Blancquaert uit om mee te komen filosoferen over

meditatie. Schrijf je dus meteen in, neem je losse driekwart-

de uitgekozen boeken. Special guest bij deze feesteditie is

broek uit de kast, haal je yogamat van de zolder en kom

schrijver en journalist Margot Vanderstraeten. Presen-

helemaal tot rust in de prachtige, denkbeeldige natuur van de

tatrice Fien Sabbe zal alles in goede banen leiden en Radio

Zwitsers Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger.

Candip & Band zorgt voor een streepje muziek.

HET GROTE SLUITINGSFEEST VAN CAFÉ VIDEO

FRANKIE COSMOS, THE GOON SAX

20/5, VOORUIT

24/5, DOK

FEEST - Na achttien jaar vol prachtige optredens, onverge-

CONCERT – Nog net voor de start van de meest afgrijselijke

telijke avonden en zatte avonturen is het jammer genoeg tijd

periode van het academiejaar kan je op DOK terecht voor

om afscheid te nemen van een van de pareltjes van het Gentse

een laatste avondje wegdwalen. Greta Kline komt met haar

muzikale landschap. Café Video sluit definitief de deuren,

band Frankie Cosmos vanuit New York naar het pittoreske

maar laat dat uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Ze

Gent gevlogen om ons te verwennen met enkele van haar

trekken hiervoor naar een andere geliefde parel van datzelfde

honderden nummers. De twee albums die ze uitbracht met

muzieklandschap en belanden in de concertzaal van Vooruit.

deze band kregen massas veel positieve reacties, en haar

Ze verhuizen Café Video en beloven hun beste DJ’s en tonnen

volgende album staat alweer voor de deur. Als voorpro-

sfeer mee te nemen!

gramma werden de drie Australische jonkies van The Goon
Sax uitgenodigd om enkele van hun naar eigen zeggen very
very teenage nummers te brengen.
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Life in plastic, not fantastic
DOOR LOÏS SAVAT, ANTOON VAN RYCKEGHEM, YOLAN DEVRIENDT

SIOEN START GENTS INITIATIEF ROND PLASTIC ATTACKS

Hoe smerig de Graslei er na de eerste zonovergoten dagen bij lag, was niet om aan te zien. Maar overconsumptie van plastic reikt veel verder. Als ambassadeur van Mei Plasticvrij en initiatiefnemer van de geplande
plastic attacks, wil de Gentse singer-songwriter Sioen het bewustzijn bij de Gentenaren aanwakkeren.

Een grote groep mensen doet gezellig
samen

boodschappen.

Ze

halen

verpakking aan te kaarten.

reaanse hoofdstad Seoul. “Het is echt een

de

producten uit hun plastic verpakkingen

plastic city. Alles draait hier rond hygiëne,
daarom is er zo veel verpakt. Ook in

A NEW HOPE

en laten het plastic liggen voor de deur

Gent word ik geconfronteerd met heel

van de winkel. Op zijn beurt is de winkel

Over het idee om er een in Gent te

wat onnodige verpakkingen. Onlangs

verplicht om de verpakkingen op te

organiseren, vertelt Frederik Sioen ons

ging er een filmpje viraal van een walvis

ruimen. Zo ziet een plastic attack eruit.

dat hij een tijdje geleden een artikel

die gestorven is door kilo’s plastic in zijn

Wat voor veel mensen een vreemde

las over de allereerste plastic attack in

maag. Vervolgens postte ik een filmpje

actie lijkt, is een doordachte manier

Bristol,

Koninkrijk.

van de eerste plastic attack op Facebook,

om overtollig gebruik van plastic als

Momenteel vertoeft hij in de Zuid-Ko-

en vroeg ik welke Gentenaar zoiets in

cultuur

het

Verenigd

31

onze stad ging organiseren. Uiteindelijk

tas." Volgens hem ligt de voedingsin-

Intussen beweegt er al wat bij de

ben ik dat dus zelf geworden. Steeds weer

dustrie aan de basis van het probleem.

supermarkten zelf. “Het hoofdkantoor van

de slaaf van mijn eigen enthousiasme.

“De voedingsindustrie zorgt voor plastic

Albert Heijn heeft ons al uitgenodigd, en

(lacht)”

en overtollige verpakking. Die komt

ook van Lidl en Spar kregen we berichten.

Samen met de burgerinitiatieven Zero

onrechtstreeks in ons voedsel terecht,

Zij stellen voor om een grote korf in de

want vissen eten bijvoorbeeld heel wat

winkel te zetten waar iedereen plastic in

plastic. Onlangs zag ik nog beelden

kan achterlaten. Ook Delhaize liet weten

“

van koeien in Kenia en Oeganda

Amper 9 procent van alle

die plastic zakken aten. Het is een

plastic wordt gerecycleerd

vicieuze

cirkel

die

we

moeten

doorbreken.”

Als de Joke Schauvlieges van deze
wereld daarna nog hun hoofd

Waste Group en het Gentse Milieufront
plande hij een evenement, en al snel

“

REVENGE OF THE CITIZENS

werden er contacten gelegd met plastic

in het zand durven te steken,
dan weet ik het ook niet meer

attack- en plogging-initiatieven over de

De geplande acties worden verwacht

hele wereld. “Op dit moment staan we in

een verschil te maken, want velen

contact met Australië, Curaçao, Montreal,

ervaren dezelfde problemen en stellen

Zweden, Portugal, Peru, enzovoort. We

zich er vragen bij: “Ik woon op de Muide

na de zomer plastic zakjes voor groenten

krijgen elke dag tien tot twintig berichten

in Gent, een zeer gemengde buurt.

en fruit uit hun winkels te bannen. De

van mensen uit de rest van de wereld die

Mensen hebben het er vaak lastig om rond

plastic draagtassen aan de kassa's blijven

een gelijkaardig evenement willen organi-

te komen, maar ze kopen dan toch nog

wel nog beschikbaar.” In Vlaanderen

seren. Ook in België kwamen er geïnte-

de dure plastic zakken,

resserden bij ons terecht toen ze zagen dat

zoals

de

gele

we een evenement in Gent organiseerden.

waar

alle

onnodige

In Brussel had iemand hetzelfde idee, en

verpakkingen

in

in Antwerpen is er intussen al een plastic

belanden.

is

attack geweest die veel media-aandacht

dus ook een kwestie

kreeg.”

van

Het

besparingen

doorvoeren

THE PLASTIC MENACE

zak

eigen

in

de

portemonnee.”

Voorlopig

het

aan

“Amper 9 procent van alle plastic wordt

om

gerecycleerd, 12 procent wordt verbrand

en

en de overige 79 procent belandt ergens

sensibiliseren. “Eens de

op het land of in de zee, en daar blijft het

gemeenschap

ook liggen. Veel mensen denken dat we

zullen we ons meer

goed sorteren en recycleren, maar dat

richten op politici die

is amper het geval”. Ook onze redactie

de tools in handen

krijgt ervan langs: “Een voorbeeld van een

hebben om nog meer

onrecycleerbaar goed is zo’n koffiepad:

te wijzigen, want het

die gebruik je voor één koffie, voor één

is echt nodig.”
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Dat er iets moet veranderen, is duidelijk:

Plasticvrij

consumenten
producenten

te

groeit,
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is er - in tegenstelling tot Brussel en

het om hier in de aanloop naar de verkie-

zwerfvuil kan opruimen. “Een van de

Wallonië - voorlopig nog geen zicht op

zingen een punt van te maken.”

grootste bewegingen op dat vlak zijn

een algemeen verbod. “Er is sprake van

Op de site van Mei Plasticvrij lees je

in België de Oostendse strandlopers:

een plastic pact tussen de Europese Unie

zestien uitdagingen die voor iedereen

honderden mensen die dagelijks op het

en bedrijven, maar dat lijkt gewoon een

bruikbaar zijn: van plastic tasjes vermijden

strand gaan joggen en foto’s nemen van al

doekje voor het bloeden. Zoals wel vaker

en herbruikbare drinkflessen gebruiken

het zwerfvuil dat ze meenemen.”

in de politiek, gaat het om een vertra-

tot je eigen notenmelk maken. “Als je een

gingsmechanisme dat burgers kalm moet

zak kiest om mee te gaan winkelen, ga dan

houden. Om
te
ik

zeggen:
heb

wel
dingen

ook
betere
te

het liefst voor

“

het heel cru

ATTACK OF THE GENTENAARS

Doordat de politiek faalt, moeten
burgers het heft in handen nemen

doen. Ik zou

een katoenen

De Gentse plastic attack zal doorgaan

zak.

Een

tijdens het weekend van 2 juni. In welke

papieren zak

supermarkten het precies gebeurt, wordt

is geen goed

bekendgemaakt

idee,

want

venement ‘Plastic Attack 9000 Gent’.

dat

via

het

facebooke-

papier

Een onbewust ideaal gekozen datum,

veel liever muziek maken, maar doordat

wordt naar China vervoerd om daar te

aldus Sioen. Het moment werd gekozen

de politiek faalt, moeten burgers het heft

recycleren, wat ecologisch gezien dus ook

om praktische redenen - hij keert dan

in eigen handen nemen. Momenteel hoor

geen voltreffer is.” Door enkele (of alle!)

pas terug uit Seoul - maar vormt zo het

je iedereen bezig over mei ‘68, maar ook

uitdagingen aan te klikken, geef je aan

orgelpunt na Mei Plasticvrij. Momenteel

dit is een voorbeeld van hoe de politiek

dat je deelneemt aan de actie. Voorlopig

doen

achterloopt op de feiten. Hopelijk lukt

ligt Oost-Vlaanderen serieus op kop,

Vlaanderen en Brussel mee aan de actie.

met vooral in Gent

Hij gokt dat 60 tot 80 winkels zich aan

veel

er

zo’n

dertigtal

in

deelnemende

de actie mogen verwachten. “Als de Joke

individuen en organi-

Schauvlieges van deze wereld daarna nog

saties. Mei Plasticvrij

hun hoofd in het zand durven te steken,

heeft

dan weet ik het ook niet meer.”

een

aantal

ambassadeurs

zoals

Sioen is niet bang voor kritiek van

Sioen, maar engageren

eventuele tegenstanders. “Ik vind dat

ook

partnerorga-

we daar net voor moeten openstaan. Als

nisaties

zoals

Rock

mensen hun verschillende meningen uiten,

Werchter

De

is dat op zich ook al een overwinning.

komende jaren wil het

Dat er een discussie op gang komt, is

festival het verbruik

natuurlijk een van de doelstellingen.” Hij

van

zich.

plastic

enorm

vat zijn weerstand mooi samen. “Ik ben

verminderen,

en

liever naïef dan negatief. Niets doen is

daarmee beginnen ze

geen optie. Sowieso is vrees een slechte

alvast door de rietjes

raadgever.”

te
mei

bannen.
wordt

Op
er

21
ook

een heuse Plogging
Day

georganiseerd,

waarbij je al joggend

cultuur

steden
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Festivalgids voor de arme student
BLUT EN ZIN OM TE DANSEN: ZES GRATIS ZOMERFESTIVALS UITGELICHT
De zomer staat voor de deur. Festivalaffiches krijgen vorm en zien er steeds beter uit. Helaas kost het studentenleven geld en heb je geen ettelijke honderden euro’s over voor peperdure festivals als Rock Werchter en
Pukkelpop. Wat nu?
DOOR ELLA DE SMET, YOLAN DEVRIENDT
FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS, WOUT VIERBERGEN

Gentenaren

geen

onder andere Stikstof, Nordmann en

exotische muziek begeven zich op 19

Gentenaren zijn als ze daar geen gratis en

zouden

echter

The Black Heart Rebellion nog aan de

mei het best in groten getale naar het

hippe alternatieven op hadden gevonden.

affiche toegevoegd.

Gouts de Gand wereldmuziekfestival.

Hier lijsten we er aantal voor je op.

De organisatie wordt verzorgd door De

POLÉ POLÉ GENTSE FEESTEN

Boomtown is een vijfdaags alternatief
muziekfestival dat ieder jaar plaatsvindt
tijdens de Gentse Feesten, in het midden
van het feestgedruis op de Gentse Kouter.
Van 17 tot 21 juli gaat het festival zijn
zeventiende editie tegemoet. Het festival
bestaat uit een gratis deel dat buiten
plaatsvindt en een betalend deel in de
Handelsbeurs en de Opera. Naast een
plek waar je de crème van de Belgische
(en soms Nederlandse) muziekscène gratis
kan aanschouwen, is Boomtown ook de
plaats om ruwe diamanten te ontdekken
- zoals Pomrad en Sperwer vorig jaar.
Daar komt nog bij dat Boomtown binnen
het Alles-Kan project samenwerkt met
de jeugddienst van Stad Gent om een
podium te geven aan een tiental lokale
acts. In het verleden mocht het festival
al kleppers als Spinvis, Gabriel Rios en
Tiens Matic (Arno Hintjens) verwelkomen, en dit jaar wordt de line-up er

Centrale, bekend van hun verschillende
exotische performances en de gigantisch

BOOMTOWN FESTIVAL
Al wie dacht dat het feestgedruis op de
Gentse Feesten bij Boomtown ophield,
slaat de bal lelijk mis. Naast meer optredens op de Korenmarkt, Sint Jacobs en
in het Baudelopark is er van 13 tot 22
juli ook nog Polé Polé. Het tiendaagse
festival in de binnenstad brengt een immens live-concept tot stand in het hart
van historisch Gent, overgoten met een
sausje van de beste pop, latin en wereldmuziek. Ze pakken zoals elk jaar uit met
een drijvend festivaldorp op de Gras- en
Korenlei waarbij het publiek op drijvende constructies op het water komt
te staan. Als klap op de vuurpijl serveert
het Polé Polé-team u legendarische afterparties tot een gat in de nacht. Discobaar A Moeder, Soul Shakers en
Mo & Grazz zijn slechts enkele van de
vele namen die op het programma staan.

LES GOUTS DE GAND WERELDMUZIEKFESTIVAL

alleen maar beter op. Zo zie je Absynthe

populaire boombals in het Gentse. Het
festival strijkt dit jaar voor de twaalfde
keer neer in de idyllische Machariuswijk
rond de Sint-Baafsabdij, een gedroomde
locatie voor een festival als dit. In het
Coyendanspark mogen artiesten van over
heel de wereld zich uitleven binnen een
heel scala aan disciplines. Naast muziek is
er ook plaats voor heel wat andere performances. Zo kunnen we genieten van een
twintigtal concerten, een bal mundial,
is er een Latin area, wordt er aan slam
poetry gedaan en zijn er als kers op de

taart heel wat interessante workshops in
de namiddag. Alsof dat nog niet genoeg
is, wordt er ook een heuse feria mundial

georganiseerd, een wereldmarkt waar je
naast heel wat lekkers ook een resem aan
zelfgemaakte producten vindt.

COPACOBANA FESTIVAL
Houd 30 juni, 2 en 3 juli alvast vrij in je
agenda, want dan is Copacobana aan zijn

Minded, Het Zesde Metaal en Douglas

Waarom wachten tot de zomer er is om

negende editie toe. Annama vzw, dat

Firs gratis aan het werk, en recent werden

een festival mee te pikken? Fans van

zoals elk jaar de organisatie op zich neemt,
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< GESTAPO KNALLMUZIEK

park, maar toch is Woodrock een
specialleke. De locatie is wat dit
festival onderscheidt van andere

festivals, want zoals de naam al
verklapt, word je er al feestend één
met de natuur. De combinatie van
groen en goede muziek is wat
de sfeer op Woodrock zo uniek
maakt. De organisatie van het
groenste festival van Gent heeft
ook oog voor duurzaamheid; zo
werken ze bijvoorbeeld samen
met de kringwinkel om het park
met

retrospullen

en

meubilair

feestklaar te maken. Voor de
vorige editie mochten ze onder
meer

Sioen,

Uberdope

gaat er prat op een festival voor iedereen

wat entertainment in de aanbieding. Ideaal

Gestapo

te organiseren, zowel jong als oud. Zo

voor al wie graag gezellig in het park

en naar goede gewoonte komen zowel

voorziet ze ieder jaar een zeer gevarieerd

vertoeft of er voor de verandering eens

gevestigde waarden als nieuwe bands er

programma dat ons niet alleen muziek

graag een danske placeert. Het programma

het beste van zichzelf geven. Voor het

voor dit jaar is nog niet bekend, dus

programma van de komende editie is het

theater. Zoals de vorige jaren het geval

houd vooral het Facebook-evenement in

nog even afwachten.

was, vormt het Rozenbroekenpark in

de gaten voor meer details.

Als je tot hiertoe dus nog niet goed

biedt, maar ook swingdansen, poëzie en

Sint-Amandsberg het kader van het hele
gebeuren. Dit jaar zijn onder andere

Knallmuzik

en

verwelkomen,

wist wat met je met je zomer moest

WOODROCK

Danny Blue And The Old Socks van de

aanvangen, is dat bij deze ook opgelost.
Geen nood om op zoek te gaan naar een

partij. De Antwerpenaren beschrijven hun

De gelukzakken die op dat moment niet

muziek als ‘lo-fi, indie, uptempo tropical

aan het blokken zijn voor de herexamens,

ellendige vakantiejob om summer vibes op

bikini-rock’, wat ons zowat het meest

raden we aan om op 24, 25 en 26 augustus

betreft - en voor een stuk minder geld -

toepasselijke genre lijkt om de zomer mee

eens een kijkje te gaan nemen in het

minstens even gebeiteld.

in te zetten. Ook de Gentse multi-instru-

Vyncke Bovyn park. Jawel, alweer een

te zoeken in Ibiza: in Gent zit je wat dat

mentalist Dijf Sanders komt het publiek
betoveren met de exotische sound van
zijn nieuwe album 'Java'. Hij reisde naar
het Indonesische eiland af om de klanken
voor zijn recentste plaat te verzamelen en
laat ze op 30 juni op ons los.

BERMUDA FESTIVAL
Omdat

er

nooit

genoeg

parkfes-

tivals kunnen zijn, maakt niet enkel
het Rozenbroekenpark, maar ook het
Keizerpark zich op voor een feestje deze
zomer. Na het grote succes van de eerste
editie vorig jaar, vindt Bermuda Festival
deze keer plaats op 4, 5 en 6 augustus en
heeft het twee podia, foodtrucks en heel
MAURO PAWLOWSKI, BOOMTOWN 2017 >

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

De naam Ruben Boidin klinkt u misschien niet bekend in de
oren, maar Gents hiphop-trio Uberdope, Fake Records en DJ
Sorry doen dat vast wel. Tussen dj-sets en werk aan zijn nieuw
album met Uberdope door, had Ruben nog even de tijd om ons
welbekende vragenlijstje in te vullen.

Op of in welk Gents gebouw zou men u een ballade mogen
brengen?
Ik ben niet zo voor ballades... Zo ver mogelijk van mijn huis, dat

hebben. Misschien was ze er dan nog.

Tot stof zijt gij wedergekeerd: welke kunstenaar mag uw reïncarnatie onder handen nemen?
Roger Ballen, een fotograaf die maffe dingen doet. Die heb ik
zeer graag. Hij heeft ook clipjes voor Die Antwoord gemaakt,
en die sfeer vind ik echt wel fascinerend. Mocht ik bij hem
terechtkomen, zou dat perfect zijn.

zou perfect zijn. Dan blijf ik thuis.

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

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

Ik moet nog lang sparen voor ik een snor heb, maar ik vind

Als ze een fout nummer draaien, zoals ‘Leven na de dood’ of zo,

mensen.

dat zou ik nog leuk vinden. Iets van Uberdope zou misschien wat

West-Vlaams super mooi. Dat zijn ook altijd warme, gezellige

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

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

Ik heb net een documentaire gezien over Bhagwan, zo’n zotte

‘Mi Gente’ van J Balvin. Als ik dat opzet, denk ik dat ze direct

sekte, daar was ik wel graag bij geweest. Maar dan wel om foto’s

samen beginnen te dansen. En dat het allemaal in orde is.

raar zijn, dat is niet nodig.

te nemen of zo, niet om echt deel te nemen. Anders nog iets
dieper gaan met hiphop, nog wat meer naar de roots.

Kwestie van het gat in onze cultuur te dichten: wie of wat
wordt schromelijk onderbelicht?

Guilty pleasures bestaan niet: welke ietwat foute schijf doet
uw dansbenen telkens onbeschaamd alle richtingen uitslaan?

Alle subculturen die ik belangrijk vind, worden nu net uitgelicht

‘All I Want for Christmas Is You’ van Mariah Carey. Dat draai

terug in de schijnwerpers staan.

ik ook altijd in mijn set, behalve op kerst. Ik vind dat echt een
zalig nummer, ge kunt daar niet op stilstaan.

Met welke historische figuur zou u een onenightstand wel
zien zitten?
Dan denk ik Amy Winehouse, da’s wel een schone madam.

en zijn aan het floreren. Misschien mag Mariah Carey gewoon

Welk citaat zou uw autobiografie mogen inleiden?
Ik ben niet zo’n citatenmens, maar ik heb er eentje opgezocht.
Volgens het internet is het van Toon Hermans, dus ik hoop dat
het waar is: “Ik ben blij dat ik leef, en geen vliegje in mijn oog
heb.” Dat vind ik een mooie.

Misschien zou ik haar een beetje van de drugs kunnen gehouden
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Recensies
FILM //

INFINITY WAR

DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE, HENDRIK TAELMAN

In 2008 maakten enkele medewerkers

‘Spider-Man’ klonk door in de film.

is één grote crossover. Dat kennen we van

van Marvel Studios de krankzinnige

Ergens stemt het succes van de film

comics en series, maar voor films heeft het

belofte niet gewoon superheldenfilms -

echter ook tot droefheid, een sentiment

grote implicaties. Wie van ‘Infinity War’

die toen beschouwd werden als een vrij

dat oudere filmmakers delen. Met het

wil genieten, moet vertrouwd zijn met zo’n

marginaal niche - te maken, maar

achttien andere films. Op die

een heel universum van superhel-

manier voelt de film meer aan

denfilms. Het is nu tien jaar

als een seizoensfinale. Ergens

later, en die belofte hebben ze op

is dit niets nieuws. Sequels

heldhaftige wijze gehouden.

zijn immers zo oud als het

Zonder te veel te spoilen kunnen

medium. Maar op deze schaal

we zeggen dat ‘Infinity War’ een

en met deze diversiteit aan

fantastische film is. Sterker nog,

personages lijkt de film bijna

Marvel laat met deze film zien dat

een vormvernieuwer. Hopelijk

ze geleerd hebben uit het verleden.

zorgt 'Infinity War' er dus niet

Thanos

bleek

een

geloof-

waardige vijand. Hij deed ons denken aan
Killmonger in ‘Black Panther’, zonder dat

voor dat er voortaan minder
grote succes van hun cinematic universe,
dat gesymboliseerd wordt door deze

de actie eronder leed. Ook de komische

film, luidt Marvel volgens sommigen het

toon van ‘Guardians of the Galaxy’ en

einde van de klassieke cinema in. De film

BOEK //

THE WATER WILL COME

Het spannendste boek dat je dit jaar zal

evolutie van zeespiegels en de ontstaansge-

lezen is waarheidsgetrouw. Waar vroeger

schiedenis van Miami bieden zicht op hoe

de vraag van dergelijke boeken was óf de

de mens en zijn omgeving zich tot nu toe

wereld zou vergaan, is dat nu hoe het zal

tot elkaar verhouden. Jeff Goodell schreef

gebeuren. Als je nog twijfels hebt over de

al eerder non-fictie over het klimaat en

realiteit van de klimaatopwarming en het

waagde zich ook aan een memoire. Zijn

stijgen van de zeespiegel, is dit niet het

verhalend talent biedt beschrijvingen van

boek voor jou. Het verhaal zuigt je meteen

verwarde klimatologen in het poolgebied

mee in een proloog die een toekomst van

en mopjes over het zinkende Mar-A-Lago.

vergane hotels en financiële catastrofes

Mijn lachje smeltte helaas weg toen de

in een kuststad schetst. De innemende

realiteit tot me doordrong. De feiten die

schrijfstijl van dit korte stukje fictie bereidt

me zorgvuldig op een rijtje werden gezet,

je voor op de werkelijkheid die daarna

zijn geen spannende sci-fi à la 'The day

uit de doeken gedaan wordt. Het boek

after Tomorrow'. Dit is Science zonder de

werpt verschillende perspectieven op de

Fiction. Een aanrader met een einde dat

verandering die onze planeet in de nabije

we misschien zelf nog zullen meemaken.

ruimte is voor de gewaagde, alleenstaande
film die écht vernieuwend is.

DOOR NICKY VANDEGHINSTE

toekomst zal ondergaan. De prehistorische

cultuur
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De Liegende

. Reporter
DOOR PIETERJAN SCHEPENS, HENDRIK TAELMAN

De barmhartige nationalist
EN ANDERE PARABELS VAN ONZE MOOIE UNIEF
Nadat hij klaar was met het verorberen van zijn scholfilet gepaneerd (3,80) en zijn piccolo (0,60) nam hij het woord
en onderrichtte hij de studenten.
"In die dagen zakte een Comac’er, die met

waarvoor ik mijn slaap gelaten heb’; de

vreugde heerste onder de vrienden toen

vier kratten Cara op weg was van de Spar

derde student sprak: ‘Mijn hoeveelheid

ze met die notities een succesvol examen

naar zijn kot, oververmoeid neer op de

andere taken is legioen, ik zal op het einde

aflegden. Toen liep het tweede semester op

trappen van de Blandijn, en bleef daar als

kijken.’ Daarop trok de derde student naar

zijn einde; de eerste van de drie vrienden

dood liggen. Per toeval kwam er net een

de Overpoort, waar hij zijn leven verbraste

kwam naar de student en sprak: ‘Gij hebt

lid van de Actief Linkse Studenten langs;

met slechte vrouwen, en dit vele malen in

mij vorig semester notities gegeven, ik geef

hij zag hem wel, maar liep in een boog om

de volgende weken. Toen naderden de

u mijn volledige notities voor vier vakken.’

hem heen. Zo deed ook een jongsocialist;

examens, en een hevige angst overviel hem.

De student zeide: ‘Gij zult van mij nog

hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in

Hij sprak tot zichzelf: ‘Ik zal naar de groeps-

vele notities ontvangen’; de tweede van

een boog om hem heen. Toen kwam een

verantwoordelijke gaan en hem zeggen:

de drie vrienden kwam naar de Student en

KVHV’er, die de Blauwvoet aan het zingen

Ismaēl, zet mijn naam op het werk, ik zal de

sprak: ‘Gij hebt mij vorig semester notities

was; hij zag hem en kreeg medelijden; hij

opmaak verzorgen, want anders kan ik niet

gegeven, ik geef u mijn volledige notities

trad om hem toe, opende een blik van de

dan buizen.’ De groepsverantwoordelijke

voor twee vakken.’ De student zeide: ‘Gij

lauwe Cara en hield die onder de neus van

was vol vreugde en zeide: ‘Ik zal de opmaak

zult van mij nog vele notities ontvangen.’

de Comac’er; daarna tilde hij hem op zijn

zelf doen, en uw naam zal zeker op het

Toen kwam de derde van de drie vrienden

eigen schouders en droeg hem naar het

groepswerk komen.’ Toen kwam de tweede

naar de student en sprak: ‘Gij hebt mij

OCMW-kantoor, waar hij de Vlaemsche

student; hij sprak verbolgen tot de groeps-

vorig semester notities gegeven, ik geef u

Leeuw zingend een rij transmigranten

verantwoordelijke: ‘Ik heb al vier weken

uw oude notities terug, want ik weet dat

voorbijstak en aan de receptioniste zei:

voor niets dan het groepswerk geleefd, en

gij notities van vele mensen krijgt.’ De

'Zorg goed voor hem, want na zijn eerste

nu komt die nietdeug die naar bier riekt van

Student sprak: 'Waarlijk gij zijt een slechte

loonbrief is hij een van ons.'

ons werk genieten.’ De verantwoordelijke

vriend, gij zult van mij nooit meer notities

Zo zaten drie studenten tezamen, om een

sprak tot hem: ‘Ziet gij dan niet dat ik niet

ontvangen. Buizen zult gij doen en er zal

groepswerk te maken. De groepsverant-

veel vrienden heb, en dat dit mijn kans is om

geween en tandengeknars zijn.'"

woordelijke sprak: ‘Voorwaar, ik heb reeds

er nieuwe te maken.’

Aldus ging het onderricht. Hij keek rond

vele opzoekingen verricht’; de tweede

In die dagen deelde een student notities van

en zag dat goed was, dat het God was.

student sprak: ‘Ziehier de vijftig artikels

het eerste semester met drie vrienden. Grote

38

www.schamper.be

avonturen

van

Rikkie

en

Miekske

VRIJ NAAR WILLY VANDERSTEEN

De

De Liegende Stagiair
Professor UGent genomineerd voor Nobelprijs
DOOR DAAN VAN CAUWENBERGE

Ze mogen dan wel zeggen dat ze het uit

de Nobelprijs overdondert me een beetje."

gebod: 'Gij zult geen vleselijke kennis

passie doen, we weten allemaal wel dat

Professor Van Seeveren is gespecialiseerd

hebben, zij het van het kinderkroost'. Ook

proffen ervan houden met een prijs te gaan

in het Oude Testament en kreeg interna-

het zeventiende gebod, 'Gij zult de moslims

lopen. En als we eerlijk zijn, maakt het

tionale faam door zijn onderzoek naar de

niet over uw grens laten komen', verklaart

ons als student natuurlijk ook wel trots als

historische figuur van Mozes.

veel."

onze proffen met een grote prijs naar huis

"Ik heb me beziggehouden met een studie

gaan. Het zal velen dan ook verheugen dat

van de tien geboden. Nu ja, 'tien'. Ik

de UGent misschien een derde Nobelprijs

heb ontdekt dat het er eigenlijk twintig

aan de haak zal slaan. Professor Nathaniel

zijn. Net zoals sommige van mijn leerlingen

Van Seeveren, hoogleraar aan de Faculteit

tijdens de examens, had Mozes kennelijk

Theologie, is een van de genomineerden

niet door dat de tabletten recto verso

voor de Nobelprijs voor godsdienstweten-

gedrukt waren (lacht)." Na tien jaar de

schappen.

andere kant van de tabletten te bestuderen,

"Ik had het zelf helemaal niet verwacht",

kwam de professor tot een paar verhel-

vertelt de professor ons met een brede

derende vaststellingen. "Ik denk dat een

glimlach. "Je hoopt natuurlijk altijd dat

hoop van de 'nieuwe' geboden een beetje

jouw onderzoek een impact kan hebben

duidelijkheid scheppen over de geschiedenis

op de samenleving, maar een erkenning als

van de katholieke kerk. Zo luidt het twaalfde

satire
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Fietslichten
#veiligopweg

Binnenkort hoef je nooit meer zonder licht op je ﬁets te stappen tijdens de zwoele zomernachten.
Koop je ﬁetslichtjes in de ﬁetslichtautomaten
bij studentenrestaurant De Brug en De Therminal.

De Brug,
Sint-Pietersnieuwstraat 45

En zorg dat je nooit meer onveilig de weg op gaat
of een onnodige boete krijgt.

De Therminal,
Hoveniersberg 24

€2

