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Edito

joost depotter
hoofdredacteur en losbol

Kajira, de Gentse vereniging ter bevordering van het imago van 
bdsm, heeft op 6 december haar derde erkenningsaanvraag inge-
diend, want hoewel de universiteit eerder nee zei, vroeg ze stiekem 
gewoon om meer. Beide vorige aanvragen werden eigenlijk nooit 
ten gronde onderzocht, ze strandden na de eerste technische contro-
le. Hun dossier bleek onvolledig. Toch kon niemand die het geheel 
enigszins volgde zich van de indruk ontdoen dat het universiteitsbe-
stuur collectief een zucht van opluchting slaakte bij hun weigering. 
Goede reclame is dat toch niet, zo een vereniging ter bevordering van 
seksuele perversiteiten.

Vandaag ligt de situatie anders. jochen merlier, de coördinator 
van de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), heeft de vereniging bege-
leid en technisch zou het dossier volledig moeten zijn. Een technische 
toetsing door de Juridische Dienst zouden ze vrij pijnloos moeten 
kunnen doorstaan. In dat geval volgt een advies van de algemene ver-
gadering van het Werkgroepen & Verenigingen Konvent, studenten 
dus. Na dit advies, dat naar alle verwachtingen positief zal zijn, staat 
slechts de handtekening van marc bracke, sympathiek Directeur Stu-
dentenvoorzieningen, tussen Kajira en het algemeen erkennen van 
‘seksuele deviatie’ door de UGent.

Vindt Marc Bracke het dossier echter te explosief, dan kan hij het 
doorverwijzen naar het Bestuurscollege. Mijn droomscenario. Het 
voltallige Bestuurscollege caught between a rock and a hard place, 
want inhoudelijk staat Kajira wel sterk. Ze beschikten bij hun vorige 
aanvraag al over een aanbeveling van professor mensenrechten eva 
brems. De eeuwige tweestrijd van een universiteit die zich enerzijds 
als baken van objectiviteit en vrije meningsuiting wil profileren, en 
anderzijds het hinterland vol nieuwpreutse moeders niet uit het oog 
wil verliezen, zou abrupt vervallen in een onhoudbare spagaat. De 
doos van Pandora zou op gewelddadige manier geopend worden. Wat 
volgt? Een Fetisjistenkonvent waar verenigingen als Moeder Prothese 
en het Vlaams Openbaar Plezier broederlijk ervaringen kunnen uit-
wisselen: the horror!

Beste Marc Bracke, of ingevalle heren en dames van het Bestuurs-
college: aan jullie de beslissing. Weigeren jullie Kajira na een inhou-
delijk onderzoek te erkennen, wat als je het mij vraagt lijnrecht ingaat 
tegen een aantal erg belangrijke beginselen, dan koop ik mezelf een 
latex string en een ruiterszweepje, klop ik bij elk van jullie aan, en ver-
laat ik het bureel pas na een paar flinke tikken op mijn bips te hebben 
gekregen, omdat ik zo’n stoute, stoute jongen ben geweest. Het relaas 
daarvan lezen jullie dan in Schamper. ■
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kort
Ada, mijn levenslicht, mijn lendevuur. 

Fladderend door de zaal als een dixeia speel 
je even behendig met de bal als met mijn 
hart. Je bent uitputtend, zusje, je bent een 
marteling. Die onbeschofte billentik van die 
Russische Riva Ladnimbokov wanneer je het 
winnende doelpunt trapt en het ifK mini-
voetbal dames (17/12, GUSB) op onze naam 
schrijft. Het pijnigt me te zien hoe ze met één 
gebaar het nobele geslacht Humbert bezoe-
delt. Ooit, meine Ehehälfte, zul je dat inzien.

Soms staar je me aan met clairvoyante 
zelfzekerheid. Even vrees ik dat de blik op 
jouw spiegelbeeld in het lusthof van mijn ge-
dachten je zal afschrikken. Dan lach je even 
medeplichtig en zegt dat je gaat weerwolven 
(19/12, Verkeerd Geparkeerd). Wanneer de 
voordeur dichtslaat, snel ik naar je kamer. 
Met doelgerichte passen schrijd ik over be-
kend terrein. Als een monnik spendeer ik 
dan de rest van de avond aan mijn schrijftafel. 
Iedere sierlijke krul van je handschrift wordt 
gekopieerd in een ledergebonden facsimile. 
In de marge botvier ik iedere ondeugende ge-
dachte die bij mij opspringt. Ah Ada, ik heb 
enkel woorden om mee te spelen ...

Waarom daag je me uit, mijn vlindertje? 
Ik kan mijn groene ogen niet afwenden van 
jou en Riva, omhelzend voor de open haard. 
Het is maar een bleek vuurtje, vergeleken met 
de vlam die in mij brandt. Ik kan niet wach-
ten tot jullie naar de Twitch vertrekken. Ter-
wijl jullie afscheid nemen tijdens de end of 
the World party (20/12, Erasmus Student 
Network), trek ik me terug in jouw boudoir. 
Naakt voor je passpiegel kruip ik in jouw 
kleedjes, jouw slipjes, jouw ... Klopt jouw hart 
ook zo in anticipatie?

Zelfs voor mij ben je een enigma, Ada: 
grillig en onvatbaar. Zoals de romantische 
heldinnen van de literatuur ook onvatbaar 
waren voor de pen van hun bedenker. Kon 
Flaubert de gedachtegang van Emma volgen? 
Begreep Shakespeare de waanbeelden van 
Ophelia? Je zegt geen woord tegen me tijdens 
de Christmas lunch (25/12, Students’ Wel-
come Club). Wanneer we wegrijden van de 
Vaneyck Hall probeer ik je nog te troosten. 
Ik leg je uit dat die kortstondige dwaling met 
Riva snel vergeten zal zijn nu ze is terugge-
keerd naar Siberië. Je salvo roodhete verwij-
ten komt zo hard aan dat het blauwe plekken 
nalaat.

Nu gun je me geen blik meer waardig. 
Je hebt een koude oorlog afgekondigd, een 
muur tussen ons opgezet. Niets verteert een 
man meer dan nostalgie. Ik nodigde je te-
vergeefs uit op de jongerenviering (27/12, 
StudentenPastoraal Gent). Je had moeten ko-
men Ada, ons verhaal werd verteld. De Hei-
lige Communie wordt bereikt door het delen 
van vlees en bloed, en dat tweede delen wij 
al, lieve zus.

Oudejaarsnacht, geen beter moment om 
ons gesplitste bestaan vaarwel te zeggen. 
Morgen ontpoppen we uit onze slaap als een 
nieuw wezen, ondeelbaar. Ik zegde de club-
avond (31/12, KVHV) af zodat ik je met open 
armen en een doekje chloroform kon op-
wachten. Je frêle, witte lijfje lijkt wel een edel-
weissje, wachtend op de top van de Alpen om 
geplukt te worden door een dappere soldaat. 
In mijn armen ben je nu altijd mijn Ada. ■

Lepidopterie

door Stefaan Glorieux
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L.L.C. Geen blok en meer tussentijdse 
evaluaties. Klinkt verdacht veel als de nacht-
merrie van de middelbare school. Al zal dit 
scenario vanaf volgend academiejaar wer-
kelijkheid worden voor de Leuvense wis-
kunde- en fysicastudenten. De blok van het 
eerste semester wordt immers afgeschaft, en 
die van het tweede semester gereduceerd tot 
één week. Onze Leuvense collega’s van Veto 
nuanceren echter dit doembeeld. Het is niet 
zo dat de blok zomaar wordt afgeschaft ‘om 
ervoor te zorgen dat de studenten minder 
uitgaan en meer werken door het jaar’. An-

dere studiemethoden zullen het verdwijnen 
van de blok opvangen. Voortaan zal er één 
vak per dag behandeld worden. Het is de be-
doeling dat studenten na de les (die in plaats 
van acht uur nog maar maximum vier uur zal 
duren) een opdracht meekrijgen of de stof 
moeten inoefenen tegen de dag erna. Lessen 
zullen dan niet meer gericht zijn op het in-
pompen van gegevens, maar meer de nadruk 
leggen op de verwerking ervan. Studeren als 
nine-to-fivejob dus.

De meeste wiskunde– en fysicastudenten 
staan positief tegenover het voorstel. Door 

meer met de stof bezig te zijn tijdens het jaar 
en dankzij de tussentijdse evaluaties wordt 
een loodzware blok vermeden. Bovendien 
werpt het ook op lange termijn zijn vruchten 
af, meent geheugenexpert arnaud szmalec. 
Je brein kan immers makkelijker dingen ont-
houden als je ze gespreid studeert. Je twee 
weken kapot blokken zal je misschien nog net 
een tien opleveren, maar twee dagen na het 
examen is alle kennis weer weggevlogen. Van-
daar dat er voorstanders zijn om dit systeem 
ook in andere richtingen toe te passen.■

Dat verkiezingsreglement wordt momen-
teel volop herschreven naar aanleiding van 
het Bijzonder Decreet van 13 juli 2012. Ar-
tikel drie van dat decreet voert de intussen 
befaamde genderquota in voor alle bestuur-
sorganen aan de universiteit. Het nieuwe ver-
kiezingsreglement zal voorschrijven dat voor 
de rector– en vicerectorverkiezing telkens 
een man en een vrouw worden voorgedragen 
door het kiescollege. Of dit concreet betekent 
dat kandidaten verplicht worden om op te 
komen in teams van telkens een man en een 
vrouw werd nog niet bevestigd.

ChErChEz la fEmmE

Deze regel legde jammer genoeg de vinger 
op de wonde van het desastreuze doorstro-
mingsbeleid voor vrouwelijke professoren 
aan de UGent. Doordat in de vroegere rege-
ling enkel gewoon hoogleraren zich kandi-
daat konden stellen voor de functie, kwamen 
hier slechts een achttal vrouwelijke profes-
soren voor in aanmerking. Het Bijzonder 
Decreet veranderde deze voorwaarde: ten 
minste hoogleraar volstaat voor een kandida-
tuur en zevenentwintig vrouwelijke proffen 
kunnen nu meedingen naar de hoogste posi-
ties aan onze universiteit.

Bij rector- en vicerectorverkiezingen aan 
deze pluralistische universiteit is politieke 
intrige nooit veraf. Zo wordt de functie van 
rector afwisselend uitgeoefend door een vrij-
zinnige en een gelovige, met een vice van de 
andere strekking aan zijn zijde. Dit is uiter-
aard een ongeschreven regel, maar tot op 
vandaag werd er nog nooit van afgeweken. 
Wil je rector worden, moet je dus meer dan 

ooit een goede puzzelaar en consensuskandi-
daat zijn.

Waarschijnlijke kandidaten

Alle goede bedoelingen ten spijt lijkt geen 
enkele vrouw zich op te werpen als toekom-
stige grote roerganger. Naast Freddy Mortier, 
oud-decaan Letteren en Wijsbegeerte, wordt 
ook luc taerwe, oud-decaan Ingenieurs-
wetenschappen, getipt. Beiden maakten dit 
jaar de overstap naar de Raad van Bestuur, 
wat vaak de voorbode betekent van een kan-
didatuur. Ook huidig Rechtendecaan piet 
taelman zou zich roeren. Ten slotte wordt 
veiligheidsexpert brice de ruyver door ve-
len naar voren geschoven, maar hij ontkent 

ambities te koesteren in die richting: “Dat is 
momenteel nog niet aan de orde, mijn leven 
is boeiend genoeg zoals het is.”

Wie de volgende rector ook mag worden, 
hij/zij zal sterk in zijn/haar schoenen moeten 
staan. Een andere aanpassing aan het Bijzon-
der Decreet creëerde bovendien twee nieuwe 
mandaten: die van voorzitter en ondervoor-
zitter van de Raad van Bestuur. Hierdoor ver-
vult de rector niet langer een wetgevende rol 
binnen de universiteit.

Het kiescollege dat de kandidaten voor-
draagt, bestaat grotendeels uit leden van de 
faculteitsraden. Ook de studentenvertegen-
woordigers hebben dus een vinger in de pap 
te brokken. Wij volgen de hele cirque volgend 
semester verder op de voet. ■

Wordt professor freddy mortier onze nieuwe rector? Hoewel het nog een aantal maanden wachten blijft tot de 
effectieve verkiezingen, wordt hij momenteel overal getipt als grote favoriet om de universiteit de komende vier 
jaar te leiden. Zelf ontkent hij niet kandidaat te zijn, maar hij wacht liever nog met het geven van commentaar 
tot het verkiezingsreglement helemaal rond is.

So you think you can rector?

door	Joost	Depotter

Onderwijskort: BYE BYE BLOK

Veel mannen: de huidige raad van Bestuur.
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hoe lang doen jullie dit werk al en wat 
houdt jullie job exact in?

René: “Ik doe het volgend jaar dertig jaar. 
Het is eigenlijk begonnen als een bijberoep. Ik 
werkte in de Toegepaste Wetenschappen en 
mijn collega zat in de faculteit Wetenschap-
pen. Toen we met pensioen gingen, mochten 
we het ceremoniemeesterschap verder doen 
van de rector. Maar na dertig jaar is het mooi 
geweest, mede door familiale omstandighe-
den.”

Maurice: “Je ziet waarom we het doen, hé. 
Na elke proclamatie, eredoctoraat en derge-
lijke is er altijd een receptie. De ene al beter 
dan de andere.”

Welke recepties zijn de beste?
R: “Die van de geneeskunde. Die faculteit 

wordt ook gesponsord door firma’s dus die 
kunnen zich iets meer permitteren. Als het in 
kleine groepen is, is het meestal wel in orde. 
Die grote faculteiten met duizend man, dat is 
een nootje en een chipke. Maar zoals nu, met 
tachtig à negentig man, dan zijn er warme 
hapjes, toastjes, enzovoort. Bij de bio-ingeni-
eurs doen de studenten het zelf. Dan bespaar 
je ook al op werkuren. Plus, daar gaat het er 
veel losser en plezanter aan toe omdat het 
met bier is. (lacht) De diergeneeskunde wordt 
gesponsord door Duvel, dus amusement ver-
zekerd dan.”

Wat moeten jullie dan doen op zulke 
plechtige gelegenheden?

R: “Wij zijn verantwoordelijk voor het 
protocol. Alles in goede banen leiden, de 
mensen selecteren die meegaan in de stoet.  
We hebben ook het geluk gehad enkele van 
de groten der aarde te mogen decoreren. Ik 
heb Kofi annan, desmond tutu, josé ma-
nuel barroso, herman van rompuy en de 
koning mogen ontmoeten.”

M: “Kofi Annan was een specialleke. Dat 
was in Brussel, want de oorlog in Irak was 
toen net begonnen. Voor de veiligheid mocht 
hij zich niet verder begeven dan Brussel. Daar 
hebben we dan een lokaaltje met panelen en 

Ook aan de universiteit kan het er af en toe decadent aan toegaan. Tussen de proclamaties en 
recepties door, gingen we in de Aula op zoek naar rené verschraeghen (links) en maurice 
goemaes (rechts). Beide heren zijn ceremoniemeesters aan de UGent.

Nen schonen en 
nen slimmen

Fo
to

: S
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d
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ie

r

door Jochen Elegeert en Esther Sevens
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vlaggen van de universiteit ingericht 
zodat het leek alsof we in Gent wa-
ren. Nen toffen tiep ze!”

R: “Die mens moest naar het toi-
let, dus ik moest het hem wijzen. 
Dan had ik de kans een klapke met 
hem te doen. Hoe hoger de functie, 
hoe sympathieker de mens.”

jullie werken al zo lang samen. dan zijn 
jullie echt wel vrienden?

M & R: “Ja.”
M: “Voor we die functie kregen, hadden 

we samen een klein gesprekje met de dames 
van de pr. Het kwam er eigenlijk op neer dat 
ze nen schonen en nen slimmen moesten heb-
ben. Wie van de twee wie is, mag je zelf kie-
zen.”

hoe vaak doen jullie dit?
R: “Dat hangt er een beetje vanaf. In juli is 

het het minst druk, september en oktober zijn 
de drukste maanden. De proclamaties van 
eerste zit moeten gedaan zijn voor 11 juli. Dat 
is soms ’s morgens én ’s namiddags. Vroeger 
hadden we er soms drie per dag. Daar hebben 
ze dan maximaal twee per dag van gemaakt. 
De grote faculteiten doen het nu ook in twee-
de zit, zodat zij ook een proclamatie hebben. 
Maar die zijn meestal wel in het Ufo, wat toch 

wel jammer is. De Aula is onze tweede thuis. 
Onze kostuums zijn afgestemd op de inrich-
ting die Willem van Oranje liet bouwen. Die 
kostuums zijn dus al jaaaaren hetzelfde.”

door de jaren heen hebben jullie toch 
al een aantal rectoren meegemaakt. Zijn er 
grote verschillen tussen die rectoren?

R: “Ik ben hier begonnen onder wijlen 
leon de meyer, daarna kwamen jacques 
Willems, andré de leenheer en nu onze 
huidige rector paul van Cauwenberge. Wie 
acht jaar rector is, krijgt de titel van baron. 
Dat staat onze rector nu dus ook te wachten. 
De laatste 25 jaar zijn ze wel soepeler gewor-
den. De band tussen studenten en proffen is 
ook losser. Wij zien dat zeker, want hier wordt 
er altijd feest gevierd.”

dronken sommige rectoren al graag eens 
een glaasje te veel?

R: “Te veel niet, maar de huidige rector 
houdt wel van zijn rood wijntje. Als hij dat 

niet op de plateau ziet staan, be-
gint hij al kriebels te krijgen.” 
(lacht)

rené, jij stopt volgend jaar 
met deze job. ga je het missen?

R: “Volgend jaar word ik 70 en 
heb ik de job 30 jaar gedaan. Ik steek dat niet 
weg: ik ga het zeker missen.”

maurice, jij hebt nog geen plannen om te 
stoppen?

M: “Nee, maar dat kan misschien rapper 
gaan dan je denkt. Als het bijvoorbeeld min-
der goed zou gaan met de nieuwe ceremonie-
meester. Wij twee zijn vrienden, als er iemand 
bijkomt zal je die dus opnieuw moeten leren 
kennen. Misschien wordt het iemand die ik 
ken, misschien ook niet. Ik kom hier voor 
mijn plezier werken maar als dat niet meer 
gaat, kan ik er misschien ook rapper mee 
stoppen dan gedacht.”

bedankt voor het interview!
R: “Graag gedaan, en je zal ons volgend 

jaar zeker terugzien op de plechtige opening. 
Dan zal het mijn laatste zijn, en ook de eerste 
met de nieuwe rector.”

het gesprek wordt daarna voortgezet met 
enkele glazen wijn en lekkere hapjes. ■

Sluit je dan aan bij ons team van educatieve vrijwilligers en bepaal zelf  hoeveel tijd je hiervoor vrij maakt!

UNICEF België is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om gastlessen 
te geven in klassen om kinderen vertrouwd te maken met hun rechten. 
Op die manier help je mee kinderen te stimuleren als wereldburgers 
terwijl je ervaring opdoet bij een internationaal gekende organisatie.

We beseffen maar al te goed dat je als student niet altijd evenveel tijd 
kan vrijmaken tussen de examens en cantussen door. Daarom beslis je 
zélf  waar in jouw omgeving en hoe vaak je een gastles wilt geven: één 
per week, één per maand, één per semester …

UNICEF zorgt voor de nodige vorming, ondersteuning, pedagogisch 
materiaal en een vergoeding voor je verplaatsing.

Meer info? Contacteer Anneleen Van Kelecom via avankelecom@unicef.be of op het nummer 02 230 59 70. Of neem een 
kijkje op onze website: www.unicef.be > vrijwilligers > educatieve vrijwilliger worden, en www.unicef.be/scholen.

Hopelijk tot snel! 
Het UNICEF educatieteam

Zoek je een extra ervaring voor op je cv?
En wil je je tegelijkertijd ook nuttig voelen?

PS: Heb je zelf  geen tijd/zin/…, maar ken je iemand die wel geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit vrijwilligerswerk? Speel deze informatie dan door!

“hoe hoger de functie, 
hoe sympathieker de 

mens.”
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Omdat film 
onze 
passie 
is

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

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:  

Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort.  

En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.
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Erasmus in gent

Johannan, Rechten
Tel Aviv (Israël)

“Omdat Israël een joods land is, vieren we 
natuurlijk geen Kerstmis. Kerstavond is bij 
ons gewoon een normale werkdag. Wel vie-
ren we Chanoekah, ook wel het lichtfeest ge-
noemd. Dit feest valt eveneens in december 
en duurt acht dagen. Het is traditie om elke 
avond een extra kaarsje op de chanoekia aan 
te steken, een speciale kandelaar. Kinderen 
krijgen tijdens Chanoekah elke dag een klein 
cadeautje. Ook koken we dan speciale gerech-
ten. Typische lekkernijen zijn sufganiyot, een 
soort berlinerbollen, en kugel, vergelijkbaar 
met lasagne.”

“Tijdens Chanoekah zal ik dit jaar in Gent 
zijn. Omdat er onlangs nog hevige gevechten 
geweest zijn in Israël, is dit ook niet het beste 
moment om terug naar huis te gaan. Geluk-
kig is iedereen van mijn vrienden en familie 
veilig. In Israël vieren we eigenlijk twee keer 
Nieuwjaar. Op één januari vieren we het wes-
terse Nieuwjaar en in september vieren we 
Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar. Westers 
Nieuwjaar is een avond die ik meestal met 
vrienden doorbreng; we gaan uit in clubs en 
drinken champagne. Rosj Hasjana is echt een 
familiefeest; we eten dan appels en honing, 
die symbool staan voor een zoet jaar.”

Gregory, Fysica
Vilnius (Litouwen)

“In Litouwen is kerst het moment waar-
op je samen met je familie bent. Er staat een 
kerstboom in huis en we eten mandarijntjes. 
Dit jaar zal mijn kerst er iets anders uit zien. 
Ik ben druk bezig met mijn thesis en ben van 
plan daar tijdens de kerstdagen hard aan te 
werken. Ik blijf gewoon in Gent, want thuis 
gaan we waarschijnlijk ook geen kerst vieren: 
mijn moeder werkt bij een groot financieel 
bedrijf en heeft het veel te druk. Ik denk dat 
ik samen met wat vrienden ga genieten van 
de kerstsfeer in Gent en ergens een christmas-
beer ga drinken.”

“Nieuwjaar is eigenlijk het grootste feest 
van het jaar in Litouwen. We bespreken met 
familie wat we elkaar toewensen in het nieu-

we jaar en we maken goede voornemens. Alle 
slechte ervaringen van het afgelopen jaar 
schrijven we op een papiertje dat we in een 
groot vuur verbranden. Er is vuurwerk, we 
eten culinaire gerechten en drinken heel veel 
champagne. Het is dé avond om dronken te 
worden en flink los te gaan. Dit jaar ben ik 
van plan om met vrienden naar de Charlatan 
te gaan.”

Marianna, Voedingsleer
Poznań (Polen)

“In mijn familie is het heel belangrijk dat 
we met Kerstmis allemaal samen zijn. We 
nemen de tijd om met elkaar aan een grote, 
goed gevulde tafel van een mooie kerst te ge-
nieten. We vieren het thuis en er wordt voor 
gezorgd dat elk familielid aanwezig is. Er staat 
een grote kerstboom in huis met daaronder 
cadeautjes voor iedereen. De kerstmaaltijd is 
erg uitgebreid en traditioneel. Het is de be-
doeling dat er twaalf gangen zijn, allemaal 
zonder vlees. Er is een heilig brood, dat we 
delen met anderen, terwijl we elkaar wensen 
vertellen. Verder eten we verschillende visge-
rechten, compote van gedroogde vruchten en 
zoet brood met maanzaad.”

“Zoals ik al vertelde, is het heel erg be-
langrijk dat elk familielid aanwezig is, dus ik 
ga deze kerstvakantie terug naar Polen. Ou-

dejaar is bij ons een avond om samen met 
vrienden door te brengen. We feesten heel de 
nacht met veel eten en drinken, en er wordt 
gedanst. Om klokslag twaalf uur is er vuur-
werk. Ik ga Nieuwjaar vieren met mijn beste 
vrienden in Poznań, de stad waar ik vandaan 
kom.”

Arnas, Internationaal Recht 
Litouwen

“Op kerstavond vieren we Kucios. Dan 
worden er traditionele maaltijden gegeten 
zonder vlees, wel met vis. Aan het einde van 
de maaltijd wordt er wat eten voor de over-
ledenen overgelaten. We zetten ook melk en 
koekjes klaar voor de Kerstman. Op Kerstmis 
zelf geven we elkaar ‘s ochtends cadeautjes en 
daarna brengen we de rest van de dag door 
met familie. Op 26 december gaan we op be-
zoek bij andere mensen. Oudejaar en Nieuw-
jaar worden grotendeels op dezelfde manier 
gevierd als in België, behalve dat wij twee keer 
klinken op het nieuwe jaar: eerst wanneer het 
Nieuwjaar is in Rusland en een tweede keer 
wanneer het middernacht is in Litouwen zelf. 
Voor mij ziet de eindejaarsperiode er dit jaar 
iets anders uit omdat ik op Erasmus zit. Mijn 
ouders komen wel op bezoek met de feestda-
gen.” ■

Hoewel de naderende kerstvakantie voor de meeste studenten in het teken van studeren zal staan, 
komen er toch nog mooie dagen aan. Kerst en oudejaarsavond, twee momenten waarop je samen met 
familie en vrienden even aan de blokstress kunt ontsnappen. Hoe zullen de Erasmusstudenten hun 
feestdagen doorbrengen? En hoe vieren zij gewoonlijk kerst en oud en nieuw?

Veel kerstmannen.

door Mara van Dorst 
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Tweemaal werd de aanvraag van Kajira, 
de vereniging voor Gentse studenten met een 
interesse voor bdsm (bondage, discipline, do-
minantie, submissie, sadisme en masochis-
me), al afgewezen. Vandaag klinken ze echter 
hoopvol over het pas ingediende dossier. Ten 
laatste eind april valt de beslissing over de er-
kenning. Derde keer, goede keer? “Ik zie op 
zich geen reden waarom ze ons zouden wei-
geren, op formeel vlak staan we deze keer 
sterk”, klinkt het strijdlustig. Voor ons zitten 
twee doodnormale jonge studenten: sofie, 
rechtenstudente, werd vorig jaar lid en joeri, 
student informatica, is er al bij sinds de op-
richting in het academiejaar 2010-2011.

kWaliteitslaBel

Joeri stopt ons meteen een paar A4’tjes toe: 
de erkenningsaanvraag van Kajira Gent. “Een 
eerste functie en doel van Kajira is informatie 
verstrekken over de juridische aspecten, en 
praten en discussiëren over de seksuele ethiek 
die bij bdsm komt kijken. Dat draagt bij tot 
de ontwikkeling van onze studenten tot kri-
tische en sociaal bewuste intellectuelen”, le-
zen we onder meer. Onze lekenogen krijgen 
een duidelijke en gestructureerde aanvraag te 
zien. Ze bevat bovendien drie aanbevelings-
brieven van proffen, onder wie eva brems. 
We zijn onder de indruk!

Wat gebeurt er nu verder met jullie aan-
vraag?

Joeri: “Nu heeft de afdeling Juridische Za-
ken (AJZ) twee weken de tijd om te beslis-
sen of de aanvraag al dan niet ontvankelijk 
is. Daarna moet het naar het Werkgroepen 
en Verenigingen Konvent (WVK), waar ten 
vroegste in februari zal worden nagegaan of 
onze doelstellingen verenigbaar zijn met die 
van het Konvent. Indien het daar wordt goed-
gekeurd, gaat het naar de Directeur Studen-
tenvoorzieningen die de uitspraak van het 
WVK moet bekrachtigen. Als die er moeilijk 
over doet, gaat het naar het Bestuurscollege 
dat, na advies van de Sociale Raad, dan een 
uitspraak velt. In het slechtste geval hebben 
we pas definitief uitsluitsel in april.”

Waarom willen jullie eigenlijk erkend 
worden?

Sofie: “Praktisch gezien denk ik dat voor 
ons het belangrijkste is dat we de mogelijk-
heid zullen krijgen om een lokaal te gebrui-
ken van de universiteit. Dan moeten we niet 
langer samenwerken met andere verenigin-
gen als we iets willen organiseren. Voor nieu-
we leden komen we met een erkenning ook 
legitiemer over. Dan weten zij dat er geen 
dingen gaan gebeuren die niet kunnen.“

J: “Het is een soort kwaliteitslabel dat ver-
telt dat wij voor studenten, door studenten 
en legaal zijn. We denken een meerwaarde te 
vormen voor de UGent en haar studenten.”

het is nu de derde keer dat jullie een 
aanvraag indienen. Waar is het de vorige 
twee keer fout gelopen?

S: “Dat was telkens op formele gronden: 
het slecht invullen van de aanvraag. We zijn 
nooit op inhoudelijke gronden geweigerd.”

J: “Dat lag aan de vorige studentenbeheer-
der (Werner raeymaeckers, n.v.d.r.). Ik mag 
niet zeggen dat hij ons er per se niet bij wou, 
maar hij deed alleszins absoluut geen moeite 

Bdsm verovert de wereld 
(maar eerst de UGent)

Kajira dient derde erkenningsaanvraag in

De nie neute, nie pleuje-mentaliteit van de Kajiranen komt niet enkel tot uiting in hun sm-bunker. Op 
het vlak van erkenningsaanvragen zijn ze evenmin te onderschatten. Op Sinterklaasdag dienden ze 
voor de derde keer een dossier in bij onze universiteit.
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 Raeymaeckers hield in zijn voormalige functie op de Dienst Stu-
dentenactiviteiten (DSA) tweemaal de erkenning van Kajira tegen. 
Hij vindt de beschuldiging “zeer komisch” en “een beetje extreem” en 
voegt eraan toe dat hij “persoonlijk geen enkele baat heeft bij een er-
kenning of niet-erkenning van Kajira”.

“Bij de DSA is er inderdaad een plicht om verenigingen bij te staan 
bij hun aanvraag. De eerste keer is Kajira komen praten, dat klopt. 
Na die eerste afwijzing heb ik dan gezegd: ‘Kijk, laat het en we zullen 
het bekijken voor die tweede erkenningsaanvraag.’ Daarna hebben ze 
geen enkele keer meer contact opgenomen. Ze hebben hun tweede 
aanvraag ongeveer tien minuten voor het verstrijken van de deadline 

ingediend. Ik interpreteer dat als ‘wij hebben je hulp niet nodig’ en 
‘in your face’.”

“Omdat er bij de tweede aanvraag op geen enkel moment een vraag 
naar enige hulp was, kon ik ook niet weten wie er een aanvraag aan 
het voorbereiden was. Wij kunnen moeilijk als DSA een mail sturen 
naar alle studenten met de boodschap: ‘Mocht je toevallig een vereni-
ging willen oprichten, je kan op onze hulp rekenen.’”

We keken ook een deel van het dossier van de tweede aanvraag in. 
Enerzijds ontbrak er een van de vereiste stukken en anderzijds werd 
er in de statuten te veel macht toebedeeld aan de bestuursvergadering, 
wat niet strookt met de democratische principes van de UGent. ■

Reactie Raeymaeckers

om ons te helpen met de aanvraag. Hij wacht-
te eerder af en zei: ‘Dien maar in.’ En dan ach-
teraf: ‘Ah, je hebt dat niet goed gedaan.’ De 
huidige studentenbeheerder (jochen mer-
lier, n.v.d.r.) heeft ons beter begeleid en dui-
delijk gezegd wat we moesten invullen en hoe 
we dat moesten doen. We zullen nu zien wat 
de juridische dienst ervan zegt.”

Zijn jullie bij vorige aanvragen dan be-
wust buiten spel gezet?

S: “De regels zijn er, en ze zijn duidelijk. 
Er waren inderdaad dingen die niet in orde 
waren. We moeten daar ook niet idioot over 
doen. Het was niet correct. We hebben er-
voor gezorgd dat al die kleine dingen nu wel 
in orde zijn. Ik denk dat we formeel zeker 
sterk in onze schoenen staan. Inhoudelijk 
ook, aangezien we heel wat mensen hebben 
kunnen overtuigen.”

J: “De vorige aanvragen zijn zelfs nooit op 
de AJZ, laat staan het WVK, geraakt. De eni-
ge echte menselijke stap die er volgens mij nu 
nog komt, is dat de Directeur Studentenvoor-
zieningen zijn handtekening moet zetten. Als 
die weigert, dan vliegt het naar het Bestuurs-
college. Buiten die ene stap is het gewoon re-
geltjes aftoetsen en daar valt weinig over te 
discussiëren.”

West-Vlaamse moedertjes

rector paul van Cauwenberge zei ooit 
over jullie erkenning: “dat zou heel slecht 
zijn voor ons imago bij de West-vlaamse 
moedertjes.”

J: “Ik denk dat hij die uitspraak heeft ge-
daan voordat al die moedertjes fifty Shades of 
Grey hadden gelezen. (lacht) En over dat ima-
go: Harvard heeft een paar weken geleden als 
eerste universiteit ter wereld een bdsm-ver-
eniging erkend. De tweede universiteit zijn 

die dat doet, creëert volgens mij geen slecht 
imago.”

S: “Dat willen we heel duidelijk maken: de 
erkenning van Kajira is niets extreems. Wij 
zijn geen risicofactor.”

het is nu niet dat er bij andere studen-
tenverenigingen nooit dingen gebeuren die 
niet kunnen ...

J: “Ik denk dat ze bij ons toch strenger zul-
len zijn.” (lacht)

S: “We letten er ook extra op om niets te 
doen dat verkeerd geïnterpreteerd kan wor-
den.”

jullie staan ook open voor minderjari-
gen, lazen we op jullie website. Kan dat zo-
maar?

J: “Ik zie daar op zich niets verkeerds in. 
Verkeerd Geparkeerd staat bijvoorbeeld ook 
open voor minderjarigen. In de lessen in het 
middelbaar werd bij ons soms ook over het 
thema sm gedebatteerd.”

S: “Er gebeurt uiteindelijk niets bij ons. 
Er wordt enkel over gepraat. We zijn mensen 
ook niet actief aan het koppelen. We sporen 
mensen niet aan om bijvoorbeeld naar be-
paalde feestjes te gaan.”

J: “Of we zouden dat zeker bij minderja-
rigen toch niet doen. (lacht) Eigenlijk is het 
iets principieels. Dikwijls hebben mensen het 
idee dat een 18+-label staat voor seksfeestjes 
en porno, vandaar dat wij expliciet niet zo’n 
label willen hebben. Nu, als er al eens een 
minderjarige komt, dan is die wel 17,5 jaar.”

de Wereld VeroVeren

Wat bieden jullie studenten aan met Ka-
jira?

S: “Onze hoofdactiviteit zijn de praatavon-
den, die openstaan voor elke UGent-student. 

We vragen wel om op voorhand in te schrij-
ven om een beetje controle te hebben. Daar 
wordt gepraat over bdsm, maar slechts voor 
zestig procent van de tijd. We organiseren 
ook de traditionele studentenactiviteiten, zo-
als bijvoorbeeld een bowling- of spelletjes-
avond, of we gaan samen naar de film en naar 
het museum.”

hebben jullie ook een doop?
S: “Neen. En mocht iemand dat voorstel-

len, zou ik daartegen protesteren. Ik vind dat 
belachelijk.”

J: “Het zou praktisch gezien gigantisch veel 
werk zijn. Bovendien voel je de kritiek al ko-
men als wij dopen zouden organiseren. Wat 
gaat er daar gebeuren? (lacht) Ik denk dat het 
voorlopig beter is als we proberen om ons een 
zo braaf mogelijk imago aan te meten.”

S: “Ik denk dat de drempel om naar ons te 
komen voor velen zo al hoog genoeg is. Dus 
om daar dan ook nog eens een doop aan toe 
te voegen...”

Wat zijn jullie ambities?
S: “Het zou wel leuk zijn mochten alle an-

dere universiteiten iets gelijkaardigs doen, en 
er over x aantal jaren ook in Antwerpen en 
Leuven verenigingen komen.”

J: “Ik denk dat dat er sowieso komt. Ik 
denk dat we dat niet zullen kunnen tegen-
houden.”

bdsm zal de wereld veroveren!
S: “Het is al bezig, hé: fifty Shades of 

Grey.”
J: “Zodra mensen iets hebben van ‘hé, dat 

kan en die blijven bestaan’, dan zal er altijd 
wel ene zijn die iets gelijkaardigs opricht.” ■

Noot: Sofie en Joeri zijn schuilnamen.
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Blok@Therminal
De vader van alle blokplaatsen is Blok@

Therminal. Hier vinden driehonderd studen-
ten een blokplaats, maar wie spontaan eens 
wil binnenkuieren, is niet verzekerd van een 
plekje. Blok@Therminal werkt namelijk met 
een reservatiesysteem, waarbij blokverslaaf-
den op zondag een zitje reserveren voor de 
week die volgt. Pas op: er is ook een blacklist 
voor wie meerdere keren zijn kat stuurt. 

Blok@Therminal krijgt alvast bonuspun-
ten voor de pingpongtafels in de Podiumzaal, 
het aanbod aan drankautomaten, de eigen Fa-
cebookpagina, de mogelijkheid om je rijke-
luisspullen in lockers op te bergen, de speciale 
tv-momenten, de koelkast in de Podiumzaal 
om je yoghurtjes in fris te houden en Sofie 
die als engelbewaarder verloren voorwerpen 
bijhoudt en teruggeeft. Minpunten zijn dan 
weer de hoeveelheid geroezemoes, de weini-
ge stopcontacten voor the lucky few en de tra-
ge computers. Door de grote massa worden 
de toiletten, gangen en vuilnisbakken van De 
Therminal wel op de proef gesteld. 

Sint-Pietersabdij
De Sint-Pietersabdij vormt een stukje on-

ontgonnen gebied in de poel van de collec-
tieve blokplaatsen en biedt in de Kapittelzaal 
met zijn grote kerkramen plaats voor zestig 
blokkers. Tijdens de pauze kan je rustig naar 
het pandhof kuieren, tussen de bankjes, het 
gras en de waterput. In dit stukje oase van 
rust zijn er geen drankautomaten, lockers of 
computers en is eten niet toegestaan — aan 
ieder voor zich om te bepalen of dit positief 
of negatief is. Grootste minpunt: de Kapittel-
zaal is gesloten op maandag, en de openings-
uren op de andere dagen zijn beperkt: van 10 
uur tot 18 uur. 

De Boekentoren
De Boekentoren is het populaire broertje 

van De Therminal, maar heeft een moeilijke 
relatie met zijn thermostaat. In de winter zijn 
een dikke trui, een sjaal en handschoenen 
deel van het overlevingspakket, in de zomer 
kan je er dan weer de maximale grootte van 
je zweetplekken ontdekken. De Boekentoren 

is wel erg proper, het is er rustig en er zijn 
een aantal computers aanwezig, die niet al te 
traag zijn. Net als De Therminal is dit één van 
de locaties die het metabolisme van de stu-
denten goed gezind is, en lang openblijft.

 

Bibliotheek Gent Zuid
Wil je in de hoofdbibliotheek plaats heb-

ben, dan sta je er best op het openings-
moment om 10 uur. Voordeel hier zijn de 
plaatsen waar je je bunkergewijs door de tus-
senschotten kan afsluiten van je studerende 
buren. Daarnaast studeer je bij de bron: een 
hele bibliotheek aan informatie is te allen tij-
de tot je beschikking. Nadelig is dan weer dat 
je de tafels moet afspeuren naar een stopcon-
tact voor je laptop, dat er achtergrondlawaai 
aanwezig is van mensen die door de bib lopen 
en dat de openingsuren vrij beperkt zijn. Ben 
je lid van de bibliotheek, dan kan je hier wel 
gratis internet aftappen. Een koffietje drinken 
kan hier ook steeds in het Leescafé.

  

De facultaire bibliotheken
Wie zich wil omringen met gelijkgestem-

de zielen kan tot slot naar zijn eigen facul-
taire bibliotheek verkassen. In de bibliotheek 
van de Geschiedenis zit je knus tussen de 
oude boekenrekken en heb je een genoeg-
lijk uitzicht vanuit de Blandijn. In de biblio-
theek van de Biomedische wordt soms sterk 
geroezemoesd, maar er is daar wel een uit-
stekende wifiverbinding. Daarnaast is het er 
niet moeilijk om een stopcontact te vinden 
en staan er genoeg computers te zoemen. De 
koffieautomaat vlakbij zorgt dan weer voor 
een uitstekende cafeïnetoevoer, en de “zot 
veel lekkere medestudenten” zorgen naar het 
schijnt eveneens voor een wakkere kop. De 
faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeer-
te rolt dan weer over de tong als de locatie 
die in de zomer het meeste hippie-meisjes in 
jurkjes huisvest, maar voor meer tips voor 
uw verhoogd seksueel metabolisme verwij-
zen we liever naar www.histranger.be. ’t Is u 
ook weer maar om één ding te doen. ■

Nu het buiten begint te vriezen, knetteren onze hersenen zich een weg naar de examens. Wie 
niet geschikt is voor het kluizenaarsbestaan in de blok, vlucht naar de collectieve blokplaatsen 
in het Gentsche. Waar smijt je best je cursussen neer? door Lise Eelbode

Kader: Lise Eelbode

Voor u getest      Blokspots
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opiniestuk ugent1010: 
klimaattop doha

“UGent1010 is de Gentse studentenor-
ganisatie die werkt aan een meer duurzame 
universiteit. Enerzijds proberen we studen-
ten en personeel te overtuigen om hun ge-
drag meer duurzaam te maken. Anderzijds 
proberen we het beleid van de UGent te ver-
duurzamen. 

UGent1010 wil politiek neutraal blijven. 
Duurzaamheid is dermate urgent en belang-
rijk voor de wereld en onze eigen toekomst 
dat het los moet staan van enige politieke 
strekking. We vinden dat de huidige politie-
ke ambities te laag liggen en geloven daarom 
veel meer in een bottom-up aanpak. Wij ge-
loven dat verandering van onderuit komt. 
In plaats van zich te verschuilen achter dis-
cussies over emissiereducties in de verre 
toekomst, vinden wij dat politici beter nu 
actie zouden ondernemen. En als zij het niet 
doen, doen wij het. 

We willen wel het potentieel benadruk-
ken van een klimaattop zoals deze die plaats-
vond in Doha. Een krachtig akkoord, met 
bindende en ambitieuze targets, op een kli-
maattop zou een grote stap vooruit kunnen 
betekenen in de globale strijd tegen verdere 
klimaatverandering. 

Deze klimaatonderhandelingen bestaan 
echter uit een confrontatie van belangen die 
niet alleen gaan over het klimaat maar ook 
over globale machtsverhoudingen, de poli-
tieke en economische bewegingsruimte van 

ontwikkelingslanden, financiële en technolo-
gische transfers, historische verantwoorde-
lijkheid, de invloed van de industriële lobby, 
enzovoort die ervoor gezorgd hebben dat dit 
potentieel niet wordt benut. 

UGent1010 wil als een sociale beweging 
mensen bewust maken van klimaatverande-
ring en andere ecologische problemen. We 
willen mensen mobiliseren om te bouwen 
aan een duurzame maatschappij. Actie is wat 
de wereld nodig heeft. Door een breed draag-
vlak te creëren in onze maatschappij gelo-
ven wij dat uiteindelijk ook politici tot actie 
zullen overgaan. Wij geloven dat het echter 
geen zin heeft om te wachten op anderen om 
het probleem aan te pakken. Iedereen kan 
en moet zijn eigen verantwoordelijkheid ne-
men. act now! 

In deze kan de kracht van mensen die sa-
men handelen niet onderschat worden. Een 
groep mensen klinkt luider dan losse indivi-
duen. Zo’n vereniging kan wegen op het be-
leid of kan net zelf acties ondernemen. Hierin 
kan je als enkeling wel degelijk een verschil 
maken. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit zo’n 
vereniging zelf in een lokale milieuraad zete-
len, kan je wegen op het duurzame beleid van 
jouw bedrijf, school of universiteit. Je kan je 
stem geven aan een ngo of meehelpen in hun 
acties.

Zo kon UGent1010 op twee jaar tijd meer 
dan tachtig vakgroepen aan de universiteit 
ertoe brengen duurzame maatregelen door 
te voeren op de werkvloer via het duurzaam-
heidspact, kon ze de universiteit al overtuigen 
om het menu in de resto’s te verduurzamen 
en werd vorig jaar één hectare UGentbos 
aangeplant. Maar met UGent1010 hande-
len we ook zelf. Studenten kunnen dankzij 
UGent1010 en de mensen van de DICT hun 
oude gsm’s inleveren zodat kostbare metalen 
worden gerecycleerd. Dit jaar willen we in 
samenwerking met de GSR en de studenten 
van Jeugdbond voor Natuur en Milieu ook de 
mogelijkheid geven hun groenten zelf te kwe-
ken in een gemeenschappelijk tuin. Daar-
naast wordt er een activiteit uitgewerkt rond 
duurzaam reizen en is er ook nog het project 
waarin we samenwerken met de GSR om stu-
denten en personeel wekelijks groentepak-
ketten aan te bieden.” ■

ndBegin december werd in Doha de 
jaarlijkse VN-klimaatconferentie 
afgerond. De 18de sessie van de 
Conference of the Parties (COP 
18) lokte heel wat woede en frus-
tratie uit bij milieuactivisten. 
Volgens verschillende organisa-
ties verliep COP 18 net zoals de 
WTO-onderhandelingen: rij-
ke landen weigeren alles tot in 
de laatste minuut en doen met 
moeite toegevingen wat betreft 
het terugdringen van de CO2-
uitstoot en financiële steun aan 
arme landen. Leiden deze con-
ferenties dan wel naar een duur-
zame samenleving? Of is er een 
betere manier om de grote mo-
gendheden aan te zetten tot 
verandering? UGent1010, de mi-
lieuvereniging van onze univer-
siteit, heeft er haar eigen kijk op. 

Voor u getest      Blokspots
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speel met mij

Het aantal apocalypsen die dit jaar niet zullen plaats-
vinden. Net zoals op 28 oktober 2011 — ook toen ging 
het nota bene over een voorspelling van de maya’s — zal 
de wereld blijven draaien en zal u zich — tenzij u één of 
andere end of the worldparty aan het bijwonen bent — 
waarschijnlijk toch door de enorme stapel boeken moe-
ten worstelen. Gelukkig maar! ■

1

Weg met de fietsenstalling aan de Boekentoren: vanaf 2013 

wordt er namelijk een nieuw potig kunstpaviljoen geplaatst. 

Dat wordt gebouwd naar aanleiding van een schenking van de 

Luikse architect Charles vandenhove, waarin hij maar liefst 

190 stukken (onder andere werken van inpakker Christo) 

weggeeft. Het betonnen gevaarte zal vijftien meter hoog zijn 

en volledig uit beton bestaan. De kunstcollectie zal niet alleen 

tentoongesteld worden, het paviljoen zal ook gebruikt worden 

om studenten te laten experimenteren met tentoonstellings-

ruimtes.

Boekentoren krijgt kunstzinnige Buurman

reactie op campussen Buiten de stad

marc bracke, directeur van de Directie Studentenvoorzie-

ningen, reageert scherp op de uitspraken van burgemeester 

daniël termont. Hij meent dat campussen buiten de stad, 

zoals onze burgervader voorstelde, een slecht idee zijn. Stu-

denten willen namelijk ten volle deelnemen aan het sociale, 

culturele en maatschappelijke leven in de stad. Hij haalt de 

Scandinavische toestanden aan: buiten de stad worden rui-

me en comfortabele kamers gebouwd, maar studenten blij-

ven toch samenhokken in de krappe studentenkamers in het 

stadscentrum. Een oplossing voor het probleem kan volgens 

Bracke liggen in het invoeren van de leegstandstaks. Zo zal 

de stad sneller optreden en woningen boven winkels en han-

delspanden leefbaar maken. Of dat echt de oplossing zal zijn, 

dat is maar de vraag.

speel met mij

Speel met jezelf
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Raad de verschillende personages die 
in dit meesterwerk der natuur verscho-
len zitten! Zes namen vormen samen 
het gele woord, de zevende naam kan 

ingevuld worden als bonus. Puzzel zelf 
om te weten welke naam in welk vakje 
past. Zijn je kleine hersenen niet capa-
bel om deze gemakkelijke klus te kla-

ren? De oplossing is te vinden op www.
schamper.ugent.be. But remember: once 

a quitter, always a quitter.

Fotoraadsel

BONUS:

speel met mij
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Voornaam van de rector•	
Leuvens studentenblad•	
Bewoner van het Boerekot•	
Serie die zich in de jaren 60 afspeelt, met behoorlijk wat drank •	
en sigaretten
Massa-evenement in Flanders Expo voor wie zich graag laza-•	
rus drinkt
Voornaamste bezigheid van de masterstudent•	
Voornaam van onze gezelligste staatssecretaris•	
Achternaam van de nagel aan de doodskist van de Gentse Stu-•	
dentenraad
Uw favoriete studentenblad•	
Voorspelde het einde van de wereld (enkelvoud)•	
Te vinden op 105.3 FM•	
Home aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen•	

Deze studentenvereniging won dit jaar de zwemmarathon•	
Bij Julien en ...•	
Afschuwelijk lelijk jaarlijks evenement op het Sint-Pieters-•	
plein tijdens de examens
Achternaam van onze burgervader•	
Deense serie over de vrouwelijke premier•	
Restaurant in Gent waar je à volonté ribbetjes kan eten•	
De schrik van elke eerstejaars pol&soc•	
Bier dat je uit een toch wel bijzonder glas drinkt•	
Zong •	 all I want for Christmas is you met Mariah Carey
Halfaap•	
Hollandse lekkernij als de Sint komt•	
De ..., uw vriend!•	
Enige café uitgebaat door studenten in Gent.•	

WOORDZOEKER Zoek de woorden.

speel met mij
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 In elke kolom van drie woorden ontbreken telkens twee dezelfde letters. De ontbrekende letters 
vormen samen een nieuw woord, maar opgelet: de duo’s staan niet in de juiste volgorde.

Woordspelletje (extra(

speel met mij



Pagina: Michiel Geldof, Martijn Vermeersch, Maarten Van Praet
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madeslijm op de Wonde

Vliegenlarven leven van dood weefsel, zo-
als rottend vlees. U verkeert daardoor in de 
waan dat u het best bij deze schepsels uit de 
buurt blijft. Think again. Maden kunnen er 
namelijk voor zorgen dat wonden niet ont-
steken en sneller genezen. De beestjes wor-
den om die reden al eeuwen gebruikt door 
dokters op het slagveld. Nu er meer en meer 
bacteriesoorten ontstaan die resistent zijn te-
gen antibiotica, raakt dit gebruik opnieuw in 
zwang. Ondertussen hebben onderzoekers 
ook ontdekt hoe maden precies de genezing 
vooruithelpen. Het slijm van de larven remt 
het menselijke immuunsysteem af, waardoor 
ontstekingen geweerd worden en de wonde 
vlugger herstelt. Het zal helaas wel nog een 
aantal jaar duren voor een geneesmiddel op 
basis van madeslijm op de markt komt. Wie 
zo lang niet kan wachten, kan altijd ergens 
een biefstukje laten staan.

Verkleedfeestjes Voor 
geVorderden

Dankzij onze alma mater staat de mens-
heid weer een stap dichter bij het cyborgdom. 
Onderzoekers van UGent zijn er namelijk 
in geslaagd een contactlens te ontwikkelen 
waarin een lcd-scherm verwerkt zit. Op het 
prototype dat het team twee weken geleden 
voorstelde, kon bijvoorbeeld een dollarteken 
tevoorschijn getoverd worden. Een leuk gad-
get met andere woorden als u op het eerst-

komende verkleedfeest van plan was als 
dagobert duck te verschijnen. De uitvinding 
is echter niet alleen geschikt voor dergelijke 
opsmuk, maar ook voor medische toepassin-
gen. Bij een beschadigde iris kan het kleinood 
bijvoorbeeld de juiste kleuren op het oog pro-
jecteren. UGent zorgt met deze ontwikkeling 
trouwens voor een aanzienlijke doorbraak. 
Onderzoekers waren er nog nooit eerder in 
geslaagd om een bolvormig lcd-scherm te 
maken. Voordien waren er wel al contactlen-
zen met ledtechnologie, maar de beeldkwali-
teit daarvan lag veel lager. In de toekomst kan 
de contactlens gebruikt worden voor een zo-
genaamde head-Up Display. Daarmee wordt 
informatie Terminator-gewijs rechtstreeks in 
het gezichtsveld weergegeven. Zo kan u over 
enkele jaren misschien alle Facebookmeldin-
gen zien oplichten naast uw middagmaal of 
te blokken cursus.

nieuWerWets nestgedrag

Het was al eerder bekend dat vogels plan-
ten gebruiken om parasieten, bacteriën en 
virussen uit hun nesten te weren. Mezen op 
Corsica verkiezen bijvoorbeeld lavendel, cur-
ry en munt om ongewenste bezoekers buiten 
te houden. Ze kunnen ook ruiken wanneer 
de gebruikte exemplaren aan vervanging toe 
zijn. Uit Mexicaans onderzoek blijkt nu dat 
stadsvogels een aparte invulling geven aan 
dit gebruik. Ze verwerken namelijk sigaret-
tenpeuken in hun nesten. Kennelijk moeten 

geleedpotigen niets hebben van de chemica-
liën die in tabaksbladeren zitten en laten ze 
nesten met dergelijk geurenpalet links lig-
gen. Vogels die op zoek zijn naar rookwaren 
kiezen trouwens het best voor volledig op-
gerookte peukjes. Onaangeroerde sigaretten 
zijn blijkbaar maar half zo effectief. Het merk 
Marlboro wordt het vaakst in de nesten ge-
bruikt. Of de vogels ook enge ziektes krijgen 
door deze vorm van passief roken werd nog 
niet onderzocht.

arm janneke maan

Voor interessante ontdekkingen betreffen-
de het heelal moet men deze maand bij NASA 
zijn. Met behulp van twee satellieten, ge-
naamd Ebb en Flow, hebben wetenschappers 
daar de zwaartekracht aan de oppervlakte 
van de maan in kaart gebracht. Daaruit blijkt 
dat onze meest nabije buur tijdens de eerste 
jaren van ons zonnestelsel een serieus pak 
rammel van het universum heeft gekregen. 
Op sommige plaatsen waar kometen en aste-
roïden zijn ingeslagen, is de korst daardoor 
tot 10 km minder dik dan elders. Onze eigen 
planeet is waarschijnlijk ook niet onbetuigd 
uit die periode gekomen. Alle sporen daar-
van zijn echter uitgewist door het verschui-
ven van de tektonische platen. De missie, die 
GRAIL gedoopt werd, is overigens nog niet 
afgelopen. U kan het einde ervan volgen op 
de site van NASA. ■

Yolandi Visser is vermoedelijk zeer enthousiast over de nieuwe contactlens

de zwaartekracht op de maan in
kaart gebracht

door Lieselot De Taeye
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Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk 
concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: de VBNC-
status. door Tine Eeckelaert

De inhoud van een gemiddelde ijs-
kast op kot bevat minstens één vervallen 
vlootje smeerboter, enkele tomaten die 
zelf naar buiten kunnen wandelen en een 
pot confituur die er al staat sinds twee 
rectors geleden. Maar zelfs als je niet in 
een zwijnenstal leeft, zijn er onzichtbare 
gezondheidsrisico’s die wel eens over het 
hoofd worden gezien.

VBNC-status of viable but noncultu-
rable slaat op bacteriële cellen die levens-
vatbaar zijn, maar niet kweekbaar. Zelfs 
op de allerbeste basis zullen de cellen 
zich niet delen. Ze zijn als het ware in 
dromenland. Voor de microbiologen is 
dat een interessant fenomeen. Is het een 
bacteriële survivalstrategie om moeilijke 
tijden door te komen? Of is het een deel 
van het normale dagelijkse leven van een 
bacterie? Hoe dan ook, wetenschappers 
stellen vast dat er een aantal factoren van 
belang zijn om de VBNC-status te indu-
ceren. Een gebrek aan voedsel, tempera-
tuurschommelingen, hoge druk en een 
scherpe verandering in pH- of zoutge-
halte kan al genoeg zijn om de cellen te 
doen krimpen tot slapende dwergcellen. 
Net zoals een kus Doornroosje wakker 

maakte, kunnen de VBNC-cellen ook 
terug tot leven worden gebracht. Welke 
trigger hiervoor verantwoordelijk is, is in 
de meeste gevallen nog niet bekend.

Wat heeft dat nu allemaal te maken 
met onze ijskast? Het is algemeen gewe-
ten dat veel ziekteverwekkende (of patho-
gene) bacteriën, die zich thuis voelen in 
een vuile ijskast, een VBNC-status heb-
ben. De pathogene bacteriën worden pas 
besmettelijk nadat ze door hun gastheer 
gepasseerd zijn. Een voorbeeld daarvan 
is de salmonellabacterie. Beeld je in dat 
je ongelofelijk veel zin hebt in een ham-
burger op de Gentse Feesten. Het geko-
zen kraam neemt het niet zo nauw met 
de hygiënische voorschriften en het vlees 
is besmet. Door de hamburger te bak-
ken, dood je de meeste bacteriën, maar 
de hitteschok dwingt de overige ook om 
in VBNC-modus over te gaan. Wanneer 
de hamburger zich een weg baant door je 
maag-darmstelsel, worden ze virulent en 
kan je de rest van de Gentse Feesten thuis 
herstellen van een voedselvergiftiging. 
De ex-VBNC-cellen zijn daarenboven 
nog meer ziekteverwekkend dan ervoor.

Het is dus nodig dat we de voedselvei-
ligheidsregels aanpassen. Naast salmo-
nella is er nog een reeks infectieziektes 
die steeds blijft opduiken omdat de ac-
tieve bacteriën wel met medicatie bestre-
den kunnen worden, maar de slapende 
cellen niet. Zo is er bijvoorbeeld de bac-
terie heliobacter pylori die maagzweren 
veroorzaakt. Volgens onderzoek is vijftig 
procent van de wereldbevolking ooit be-
smet geweest, of zal ooit besmet worden. 
De bacterie verblijft in grond- en rivier-
water in VBNC-status, waar ze wacht op 
nietsvermoedende slachtoffers. Dat pro-
ces geldt trouwens ook voor de bekende 
E. coli-uitbraken. Reden tot paniek is er 
niet, wetenschappers werken aan een op-
lossing. ■
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Samen met de fotograaf stap ik de gang 
binnen waar professor frank devlieghere 
kantoor houdt. Meteen dringt die typische 
labogeur in onze neusgaten. Er is veel be-
drijvigheid in de verschillende laboratoria 
die we passeren. Studenten en medewerkers 
krioelen als mieren rond reageerbuizen en 
bunsenbranders. Dit is de vakgroep Voedsel-
veiligheid en Voedselkwaliteit, onderdeel van 
de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. 
Het kantoor van de prof bevindt zich in het 
midden van de gang, omringd door labo’s. 
“Eerst even mijn collega opbellen”, zegt hij 
nadat we zijn aanbod om een koffie te drin-
ken vriendelijk geweigerd hebben. Labogeur 
en koffie zouden een vreemde combinatie 
zijn.

Van patat tot plastic

Professor Devlieghere is hoofd van het la-
boratorium voor levensmiddelenmicrobiolo-
gie en conservering, waarin een 45-tal mensen 
actief zijn. Even later komt professor peter 
ragaert binnen. Als docent Verpakkings-
technologie werkt hij ook bij Pack4Food, een 
vzw die bedrijven ondersteunt in het zoeken 
naar nieuwe verpakkingen. “Ongeveer zeven 
jaar geleden voelden we dat er verschillende 
zaken misliepen in de verpakkingsindustrie. 
Producenten van levensmiddelen, verpak-
kingsmaterialen en verpakkingsmachines 
communiceerden te weinig met elkaar. Met 
Pack4Food brengen we deze drie grote spe-
lers samen”, aldus Devlieghere.

Een recent onderzoeksproject van Pack-
4Food ging over bioplastic. “Hernieuwbare 
grondstoffen zoals maïs, hout of aardappelen 
vormen de basis voor bioplastics. Nog niet 
één procent van alle verpakkingen is gemaakt 
uit hernieuwbaar materiaal. Milieuvriende-
lijkheid kan natuurlijk ook inhouden dat een 
verpakking lichter of dunner is, of gemaakt 
is uit gerecycleerd materiaal”, zegt Ragaert. 
Maar aardolie, de basisgrondstof voor plas-
tic, is bijna uitgeput op onze aardbol. Beide 
proffen zien een evolutie naar meer bioplas-
tics als onvermijdelijk in het kader van een 
toenemende aandacht voor afvalstromen als 
grondstof voor bioplastics.

Devlieghere: “De truc van verpakking is 
een combinatie van materialen. Neem nu 

De verpakking is tegenwoordig minstens even belangrijk als het verpakte product. Denk daar 
maar eens over na wanneer je vanavond de folie van je kant-en-klaarmaaltijd trekt. Misschien 
vinden we in een betere verpakking een oplossing voor de verspilling van groenten en fruit. Een 
interessant gesprek over de voedingsindustrie en nog zo veel meer met twee Gentse proffen.

De wondere wereld 
van verpakkingen 

door Karel Ronse
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cornflakes: die zitten verpakt in een karton-
nen doos, met daarin nog een plastic zak. Een 
drankbrikje bestaat meestal uit drie lagen: 
karton, plastic en aluminium.”

BYe BYe Banaan

Moeten we dan meer groenten en fruit 
gaan verpakken om verspilling tegen te gaan? 
Ergens wel, maar in feite moet er veel meer 
gebeuren. Ragaert legt uit: “Bijna de helft 
van alle groenten en fruit gaat verloren in 
de voedselketen. We kunnen vier schakels 
onderscheiden waar verliezen optreden. Op 
productieniveau kan er een onvoldoende 
afstemming zijn tussen vraag en aanbod, of 
worden er groenten en fruit uitgesorteerd 
omwille van bepaalde kwaliteitscriteria. Een 
tweede schakel is het naoogsten. Zo speelt 
bij de opslag de bewaartemperatuur een gro-
te rol. De distributie van groenten en fruit 
vormt een derde grote schakel. Bij het trans-
port kunnen grote verliezen optreden door 
onvoorzichtigheid of gebrekkige opslagfaci-
liteiten. Ten slotte moeten we ook de hand 
in eigen boezem steken. Door een verkeerde 
temperatuur van de frigo, te veel in één keer 
te kopen of zaken te lang te bewaren, gooien 
we ongeveer dertien procent van onze groen-
ten en fruit weg.”

Indrukwekkend, maar wat doen we daar 
aan? Een eenduidige oplossing ligt niet voor 
de hand, iedere schakel moet voor zichzelf 
kijken waar het beter kan. Ragaert: “In de 
landbouwsector moet worden gekeken naar 
wat nog gevaloriseerd kan worden van alles 
wat achterblijft. Een optimalisatie van ver-
pakkings- en bewaringstechnieken in het 
algemeen zal de houdbaarheid significant 
verlengen. Temperatuur is hierbij een cru-
ciale factor. Hoe lager de temperatuur, hoe 
langer groenten en fruit bewaren.” Maar we 
kunnen niet alle groenten en fruit over de-
zelfde kam scheren. Opslag van bananen, 
appelen en peren bijvoorbeeld is al sterk ge-
perfectioneerd, legt Devlieghere uit. “In Zee-
brugge staan gigantische bewaarhuizen waar 
bananen onder een verlaagd zuurstofgehalte 
worden bewaard. Vooraleer ze op de markt 
komen, worden de bananen in een ethyleen 
atmosfeer gebracht, waardoor ze gaan rij-
pen.”

uitdagend plastic zakje

Het is natuurlijk gemakkelijk om te wijzen 
naar de producenten en distributeurs. Ook de 
consument moet een extra inspanning leve-
ren. “Bewustmaking van de consument is een 
grote uitdaging”, zegt Devlieghere. “Onlangs 

nog gaf ik een les over de houdbaarheid van 
producten. Ik stelde twee vragen aan de stu-
denten. ‘Koop je in de winkel steeds het nog 
langst houdbare product of let je daar niet 
op?’, was mijn eerste vraag. Zeventig procent 
antwoordde dat ze gaan voor het meest verse 
product. Vervolgens antwoordde tachtig pro-
cent dat ze denken dat de beperkte houdbaar-
heid van producten bijdraagt tot verspilling. 
Heel frappant. De maatschappij is zich wel 
bewust van de voedselverspilling, maar als 
ze individueel iets kunnen bijdragen, doen ze 
het niet.”

We nemen steeds minder vaak een plastic 
zak mee uit de winkel, is dat dan niet flink 
van ons? Maar daar zijn beide proffen niet 
zo mee bezig. Devlieghere: “Dat is voor ons 
niet echt uitdagend. Wij willen altijd een be-
paalde functionaliteit aan een verpakking 
geven. Zo’n zakje wordt enkel gebruikt om 
iets te transporteren van x naar y.” Ragaert 
vult nog aan: “We volgen de kwestie wel op. 
Een probleem met composteerbare zakjes is 
dat sommige logo’s onduidelijk zijn. Dus kan 
men niet zeker weten of zo’n zakje wel echt 
composteerbaar is.”

gemixte spaghetti

Heden ten dage is er zo’n kluwen aan logo’s 
te vinden op allerhande verpakkingen dat de 
consument het noorden verliest. “Heel wat 
winkelketens proberen zich een duurzaam 
karakter aan te meten. Er zijn logo’s die aan-
geven dat een product van lokale afkomst 

is en andere die aantonen dat het product 
voortkomt uit eerlijke handel”, zegt Ragaert. 
Duurzaamheid is dan ook een eerste uitda-
ging waar de voedingsindustrie voor gaat. 
De kieskeurigheid van de consument is een 
volgende kwestie. Devlieghere: “We willen 
opnieuw back to basics producten. Sensorisch 
lekkere producten die zo weinig mogelijk be-
handeld zijn en met zo weinig mogelijk addi-
tieven erin vormen de grote uitdaging. Clean 
label noemt men dat. Het is heel moeilijk om 
dan nog voldoende houdbaarheid te garan-
deren.”

De laatste jaren is heel wat vooruitgang 
geboekt op het vlak van zoutreductie. Dat 
blijkt een zeer langzaam proces te zijn. “De 
consument is gewend geraakt aan veel zout. 
Zout intensifieert smaken, dus hoe minder 
zout, hoe minder uitgesproken een bepaalde 
smaak is. We eten nog steeds te veel zout. Ge-
lukkig is er de laatste jaren wel initiatief op 
overheidsniveau om het zoutgehalte naar be-
neden te krijgen”, zegt Devlieghere.

Ragaert: “Een trend waar in de toekomst 
zeker rekening mee moet worden gehouden, 
is de vergrijzing. De ageing population heeft 
een ander smaakprofiel en vraagt een ande-
re aanpak op het vlak van voedselveiligheid. 
Specifieke producten voor die doelgroep zit-
ten in de lift. Hier zien we ook een evolutie 
naar easy to open verpakkingen.” Waarschijn-
lijk zien we binnenkort dan ook een product 
als gemixte spaghetti voor tandeloze oudjes 
in de winkelrekken verschijnen. ■
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muziek

In tijden als deze waar de werkenden vre-
delievend, behulpzaam en altruïstisch de 
kerstgedachte verspreiden en er in de winkel-
centra niets anders dan Jingle Bells te horen 
is, zijn we de arme student graag van dienst 
door hem een goeie portie afleiding te bezor-
gen. Op 20 december gaat in de Vooruit star 
Warz door. Dit drum-‘n-bassevent neemt bij 
zijn derde editie al internationale proporties 
aan met namen zoals s.p.Y. en Zero t. Wie 
nog steeds treurt om de dood van Pantera-   
gitarist Dimebag Darrell kan in groep rouwen 
op het concert van Cowboys from hell. Deze 
Italiaanse coverband speelt gegarandeerd de 
Charlatan plat op 21 december. In de Kinky 
Star doet Wolvon het samen met space si-
ren op 23 december. De drie langharige dudes 
van Wolvon mogen dan wel uit Nederland 
komen, ze zenden een soort post-noise de 
wereld in. Soms rauw, gierend en hard. Soms 
ijle dreampop. Dit wordt vast een interessante 
combinatie met Space Siren, die naar eigen 
zeggen moody maar niet heavy is en catchy 
maar niet poppy. Kom en oordeel zelf of het 

werkt. Voor al diegenen die nog geen plannen 
hebben gemaakt voor oudejaarsavond: hin-
du nights gaat dit jaar opnieuw door in de 
Gentse Vooruit. Je kan het nieuwe jaar goed 
inzetten op de beats van onder andere otis & 
roy en taous de lille. Omdat we allemaal 
wat rust moeten vinden tijdens de vervelende 
januarimaand is amandine beyer een goeie 
aanrader. De Française weet tederheid, hu-
mor, passie en tragiek in één enkele vioollijn 
te leggen. Ze toont haar virtuositeit op 18 ja-
nuari in de Handelsbeurs. 

podium

Dat we trots mogen zijn op onze theater-
scene is algemeen geweten en wij willen jullie 
de nieuwste pareltjes dan ook niet onthou-
den. de illusionist is een nieuwe productie 
van het NTGent in samenwerking met Van 
Een Leien Dakje. De flamboyante illusionist 
Poppescu verliest zijn lieftallige assistente in 
een mislukte doorzaagtruc. Was het een on-
geluk of kwaad opzet? Deze hilarische voor-
stelling zit vol aanstekelijke acteerprestaties 
en echte illusies. Er zijn elke dag voorstellin-
gen tussen 27 en 30 december. Komedie van 
een ander kaliber vind je op 21 december op 

de planken van de kelderzaal in De Centrale. 
Comedy harem is aan zijn derde editie toe 
en verwelkomt onder meer de Antwerpenaar 
latif en david hayden, bekend van Comedy 
Casino. 

Wie wil niet voor altijd jong blijven? We 
smeren crèmes en plannen misschien stie-
kem een bezoekje aan de plastische chirurg. 
peter pan gaat een stapje verder. Hij wil nooit 
volwassen worden. Wie zin heeft in een mid-
dag vol magie en nostalgie kan op 25 en 27 
december mee met de bus, ingelegd door de 
mensen van het Capitool, naar Vorst Natio-
naal. 

expo

Misschien een specialleke voor deze ru-
briek, maar op 22 december wordt in het 
Kunstencentrum Vooruit een rondreizend 
kunstproject georganiseerd. Het Centrum 
voor beeldexpressie wil jonge kunstenaars 
aanmoedigen om professioneler te werken. 
De ingeschrevenen kunnen hun foto’s en 
films laten beoordelen door een vakjury die 
tips en uitleg geeft. Natuurlijk kan je de an-
dere werken ook beoordelen. Het is kijken en 
bekeken worden! ■

de illusionist

amandine Beyer

door Tine Eeckelaert
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BoekNiEt LEuK? - BEN CAudRoN

oFFLiNE - PEtER MoNSAERt
dB Haal gerust adem: hier volgen geen 

spoilers. Over de plot van Offline kunnen we 
u immers slechts weinig vertellen zonder uw 
kijkervaring te vergallen.

De hoofdrolspelers in dit speelfilmdebuut 
van peter monsaert luisteren naar de namen 
Wim Willaert en anemone valcke. Wil-
laert is vooral bekend als eerste luitenant van 
spitsbroeder en naamgenoot Wim opbrouck 
bij De Dolfijntjes. Daarnaast speelde hij en-
kele opgemerkte bijrollen in onder meer Ex-
drummer en 22 mei. Valcke kent u wellicht 
nog uit aanrijding in moscou. Met haar rol 
van camgirl Vicky zet ze nu enkele reuzen-
stappen vooruit. Haar grootste troef lijkt de 
naturel te zijn waarmee ze het personage naar 
haar hand zet. Vicky zien we eerst samen met 

David (een rol van robrecht vanden Tho-
ren) in wat een ontluikende romance lijkt, 
maar gaandeweg leren we dat er nog allerlei 
demonen in en rond haar spelen.

Wat opvalt in Offline is de alledaagse taal. 
Niks afgeborsteld dialect of afgelikt Verka-
velingsvlaams. De mix van plat (en platter) 
Gents en West-Vlaams geeft de film een au-
thentieke feel. Dat gevoel wordt versterkt 
door de soundtrack van Triggerfinger, dat 
toont dat het zowel voor subtiele toetsen als 
voor krachtige uithalen kan zorgen.

Peter Monsaert houdt van close-ups. En 
van ogen. Valcke en Willaert beschikken 
beiden over sprekende exemplaren. De ogen 
van Valcke lijken — net als haar naam — het 
zachte van een bloem met de vastberaden-

heid van een roofvogel te combineren. Ook 
Willaert acteert in niet geringe mate met zijn 
donkere kijkers. Maar de man is meer dan 
de vleesgeworden puppyblik. Zijn personage 
Rudy komt na zeven jaar vrij uit de gevange-
nis en weet met zichzelf geen blijf. Wat op-
gekropt zit, moet er bijwijlen toch uit. Ietwat 
onbeholpen probeert hij goed te doen, maar 
als het niet meteen loopt zoals hij in gedach-
ten had, sneuvelt er al eens iets. Een hert bij-
voorbeeld.

Wat het verleden van Rudy precies in-
houdt, komen we stukje bij beetje te weten. 
Zoals in elk goed verhaal klikken de puzzel-
stukken pas helemaal op het einde in elkaar. 
Hoe Rudy’s toekomst eruitziet, mag u zelf 
uitmaken. ■

PVn Niet leuk? bundelt negen essays waarin 
ben Caudron telkens een kritische bedenking 
over nieuwe media neerschrijft. Caudron, so-
cioloog en ondernemer, weet waarover hij 
spreekt: in 1993 richtte hij met The reference 
het eerste internetbedrijf van België op. Zijn 
boek keert dan ook terug naar de wortels van 
het wereldwijde web. Vroege internetpioniers 
raakten verstrikt in de valse verwachtingen 
van managers die de auteur omschrijft als 
‘gieren die zich verrijken op de kap van de 
échte ondernemers’. Caudrons boodschap 
voor ondernemende geesten: durf eens goed 
op je bek te gaan. En belangrijker: heb daarna 
de moed om weer recht te krabbelen.

Zijn afkeer voor managers en hiërarchisch 
denken komt ook terug in zijn mijmering 
over het ‘nieuwe werken’. In andere essays 
maakt de auteur zich oprecht zorgen over 
hoe de media in handen komen van enkele 
grote spelers, die bovendien nog eens hun ei-
gen waarden opleggen. Denk aan Apple dat 
seksueel getinte apps censureert of Facebook 
dat berichten met ‘ongewenste inhoud’ ver-
wijdert. Tevens waarschuwt Caudron ons 

voor vervlakking en voor ‘de culturele cele-
bratie van stupiditeit’ via sociale media. Het 
obsessieve klikken op ‘vind ik leuk’-knopjes 
omschrijft hij als ‘virtueel vlooien’.

Wie Niet leuk? leest, zal dan ook niet lan-
ger argeloos zijn Facebookstatus updaten of 
een Twitterbericht de wereld insturen zonder 
bij de impact stil te staan. Het boek maakt je 
werkelijk tot een meer bewuste online burger. 
Tegelijkertijd laat het ook een ietwat wrange 
nasmaak achter: Caudron stelt dan wel de 
juiste vragen, maar hij vergeet ze te beant-
woorden. De lezer wordt wakker geschud 
door een sarcastische klaagzang, maar blijft 
daarna verweesd achter. Hoe moeten we ons 
in godsnaam wapenen tegen het digitale ver-
keer? Hoe beschermen we onze online priva-
cy? Hoe voorkomen we dat het vrije internet 
aan banden wordt gelegd?

Hoewel het boek geen klinkklaar antwoord 
biedt op deze vragen, zet het niettemin aan 
tot stevige reflectie over de technologie waar-
mee we iedere dag in aanraking komen. Niet 
leuk? is verplichte lectuur voor iedere student 
Communicatiewetenschappen. ■
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je bent voornamelijk bekend van Me will 
always be me. Wat wilde je bereiken met 
die documentaire? Was dat om de ziekte 
van je vader (theaterregisseur Dirk Tanghe, 
n.v.d.r.) in kaart te brengen?

“Eigenlijk was het niet mijn intentie om 
zijn ziekte in beeld te brengen, ik wilde ge-
woon mijn vader filmen zoals hij is. Pas na 
de documentaire zijn mensen begonnen met 
het label ‘bipolaire stoornis’ op mijn vader te 
plakken. Zijn opname in het ontwennings-
centrum vormde de aanleiding om een film-
project te maken over hem. Mijn vrienden 
zagen hem vooral als een goede theaterregis-
seur en een toffe kerel — en hij is ook super-
wijs — maar ze zagen zijn andere kant niet.”

“Op het ogenblik dat ik aan het KASK de 
opdracht kreeg om een documentaireproject 
te maken, kon ik aan niets anders denken; ik 
zat alleen met mijn vader in mijn hoofd. Toen 

ik uiteindelijk een voorstel moest indienen, 
heb ik met een klein hartje gezegd dat ik iets 
over mijn vader wilde maken.”

Was het moeilijk om zo intiem met je va-
der om te gaan?

“Ja. (lacht) Vóór het project hadden we 
geen optimale relatie. Als het eens wat min-
der ging, hield ik me wat afzijdig omdat ik 
mezelf dan te veel met hem vergeleek. Ik doe 
eigenlijk bijna net hetzelfde als mijn vader; 
hij regisseert theater en ik films, en ook fysiek 
lijk ik ontzettend goed op hem. Vaak dacht ik 
dan: ‘Shit, hoe gaat dat later zijn? Zal ik ook 
zo worden als mijn vader?’”

“Toen ik bezig was met de productie van 
de documentaire, wist ik opeens wel een ‘klik’ 
te maken. Het hielp ook wel dat hij me toen 
alle vrijheid gegeven heeft, ook nadat hij wist 
dat ik geen verheerlijking wou maken van 

zijn persoon. Hij heeft ook geen censuur aan-
gebracht, alleen bij één shot zei hij dat hij er 
niet goed uit zag.” (lacht)

de regisseur in moWgli

voor je masterproef heb je Het bijzon-
der feest (sic) gedraaid. Was er daar ook een 
concrete aanleiding voor?

“Goh. Ik vind het sowieso heel moeilijk om 
meteen iets te bedenken als ze tegen je zeggen 
dat je een film moet maken. In mijn geval is 
het dan erg lang wachten op een idee, dat dan 
opeens komt. Bij mijn vader was dat nu niet 
zo omdat hij werd opgenomen, natuurlijk.”

“Ik had toen net een reportage over het 
Buitengewoon Onderwijs gezien, maar daar-
in kwamen enkel de leerkrachten aan bod 
en werd alles vrij negatief voorgesteld. Hoe-
wel het natuurlijk een zware taak moet zijn 

door	An-Sophie	Fontaine	&	Charlotte	Vercruysse

Terwijl zijn jongere broer Wietse de Vlaamse meisjesharten met Quiz me Quick aan levensbe-
dreigende frequenties laat bonzen, zouden we haast vergeten dat ook sjoerd tanghe barst van 
creatief talent. In oktober mocht de beloftevolle filmmaker de eerste Ups & Downs-prijs ont-
vangen voor me will always be me, de succesvolle documentaire waar hij binnenkort een vervolg 
aan breit.

Sjoerd Tanghe, 
filmpjesmaker
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om daar les te geven, wordt er eigenlijk altijd 
maar één kant van het verhaal getoond in re-
portages. Ik wou weten hoe die jongeren er 
zélf over dachten, waarop ik vervolgens naar 
enkele scholen ben getrokken. Je hebt ook al 
die vooroordelen als je daarheen gaat: je ge-
looft werkelijk dat alle jongeren in het Bui-
tengewoon Onderwijs agressief zijn. Ik heb 
me daar toen — tegen alle verwachtingen in 
— goed geamuseerd, dat was een zalige be-
levenis.”

“Ik weet nu eigenlijk niet meer hoe ik uit-
eindelijk op dat idee ben gekomen. Ik zeg 
altijd dat het wat toevallig is, maar op dat mo-
ment wilde ik dat écht maken. Die film heeft 
natuurlijk wel heel wat minder aandacht ge-
kregen dan me will always be me.”

Waarom heb je besloten om filmregie te 
studeren?

“Ik zag dat van mijn vader en regisseren 
vond ik zelf ook ontzettend leuk om doen. 
En ja, op het feestje voor mijn zesde verjaar-
dag moesten al mijn vriendjes meespelen in 
Jungle Book. Ik was dan Mowgli, die onder-
tussen de regie deed. Mijn vader had ons een 
oude filmcamera gegeven, die in mijn kamer 
stond, en mijn broers en ik speelden dan 
sketches, die ik altijd regisseerde. Ik maakte 
me zelfs boos: ‘Nee, Joppe, je moet het zo en 
zo doen!’ (lacht) Ook op school probeerde ik 
bij groepswerken zo veel mogelijk gebruik 
te maken van film. Eigenlijk was het enigs-
zins vanzelfsprekend dat ik de richting Film 
koos.”

je vader heeft gezegd dat hij zichzelf zou 
verliezen als hij geen theater zou kunnen 
maken. is dat bij jou ook het geval?

“Nee, ik ben veel realistischer dan mijn 
vader. Enerzijds houdt hij van theater, maar 
anderzijds haat hij het ook. Nooit zal je hem 
erop betrappen naar de première van een van 
zijn stukken te gaan kijken, want als het slecht 
is, wil hij er niets meer mee te maken heb-
ben. Als er een documentaire van mij wordt 
vertoond, wil ik net wel graag gaan, omdat ik 
benieuwd ben naar de reacties. Mijn vader is 
ook meer gepassioneerd door zijn werk. Ik 
ben ook wel gepassioneerd, maar ik heb ook 
nog andere passies naast film. 

een staBiel leVen

met welke projecten ben je nu bezig?
“Vorig jaar, toen ik afstudeerde, vroeg het 

productiehuis De Mensen, waar ze blijkbaar 
het bijzonder feest hadden gezien, of ik niet 
eens wou langskomen voor een programma 

met jongeren. Verrassend genoeg had ik met-
een werk, wat niet vanzelfsprekend is als je 
afstudeert in de audiovisuele sector. Ik heb 
toen drie maanden aan een televisieprogram-
ma over jongeren gewerkt, dat was super. Uit-
eindelijk mocht ik dan aan de slag gaan bij 
het Eén-programma Dieren in nesten. Da’s 
natuurlijk ook een goed televisieprogramma, 
maar in de praktijk zat ik daar meer op kan-
toor krantenartikels te lezen dan te filmen, 
terwijl dat per slot van rekening toch is waar-
voor ik heb gestudeerd.”

“Inmiddels ben ik weg bij De Mensen en 
werk ik verder aan het project over jongeren. 
Ook staat er nog een tweede luik van de docu-
mentaire over mijn vader op het programma, 
waarin de nadruk dan wel ligt op zijn liefde 
voor het theater.” 

heb je nog ambitieuze plannen of grote 
dromen?

“Tot nu toe heb ik niet te klagen, eigenlijk. 
Ik ben tevreden en gelukkig. Er is veel afwis-
seling en ik heb nog geen moment zonder 
werk gezeten. Het is mijn grote droom dat al-
les mag blijven zoals het nu is. Als filmmaker 
heb je niet zo’n stabiel leven, dat besef ik maar 
al te goed.”

“Vroeger droomde ik er wel van om een 
eigen film in de bioscoop te kunnen draaien 
en richting Hollywood te trekken, maar dat 
zijn grootse en vaak onrealistische dromen. 
Fictie doe ik graag, maar scenario’s beden-
ken is een ander paar mouwen. Niet dat ik 
geen ideeën heb, maar het uitwerken van een 
scenario is niet evident. Ik heb er ook al aan 
gedacht om een filmproject in te dienen bij 
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), maar 
het probleem is dat de opleiding Film aan het 
KASK je nagenoeg geen informatie geeft over 
waar je terecht kan met je projectvoorstellen 
en hoe je zo’n dossier moet opstellen. Ik zou 
ook zelfstandige willen worden, maar het is 
een bijzonder moeilijke opgave om als film-
maker een rendabele, zelfstandige praktijk 
uit te bouwen.”

je broer Wietse is nu vlaanderens hart 
aan het veroveren met zijn hoofdrol in Quiz 
Me Quick. hoe trots ben je op hem?

“Supertrots, ah ja. ‘t Is wel grappig, want 
ik plaag hem er de laatste tijd vaak mee. Op 
Twitter zie je veel dingen over Wietse ver-
schijnen en ik heb daarnet nog op z’n prik-
bord een tweet van een of ander marginaal 
meisje gepost: ‘Wietse Tanghe in my bed!’” 
(lacht)

“Het is leuk want ook Joppe, de jongste 
thuis, is momenteel intensief met muziek be-
zig en hij is ook goed op weg. Maar op Wietse 
ben ik echt wel trots. Hij mag nu ook meespe-
len in een nieuwe reeks over de Eerste We-
reldoorlog, Vlaamse Velden, die volgend jaar 
wordt uitgezonden. Hij is een van de hoofd-
rolspelers, maar hij beseft het zelf nog niet. 
Hij heeft gelukkig nog niet veel last van op 
hol geslagen fans die hem op straat herken-
nen. Het is natuurlijk nog maar zijn eerste 
grote rol, die weliswaar enorm gehypet is. 
Quiz me Quick is dan ook een goede televi-
siereeks. Maar op Joppe ben ik ook trots hé, 
daar niet van!” (lacht) ■

“Verrassend genoeg had ik meteen 
werk, niet zo vanzelfsprekend in de 

audiovisuele sector”
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Twee maanden geleden verschenen de mysterieuze letters voor het eerst online, waar ze diezelf-
de week nog 12.000 nieuwsgierige bezoekers lokten. Even later pronkten ze op affiches door-
heen heel het Gentse. Hoog tijd om na te gaan wat NEIN nu eigenlijk betekent.

“Een galerij voor jonge mensen”, zo be-
schrijft bedenker en oprichter laurens ma-
rien zijn project NEIN. Jonge beeldende 
kunstenaars krijgen de mogelijkheid hun 
werk te exposeren in de hoop zo een brug te 
vormen naar een latere toekomst als artiest. 
De financiering van het project gebeurt voor 
een deel door het organiseren van evene-
menten. Zo kwamen er op 28 november een 
350-tal sympathisanten opdagen op een be-
nefietparty in de Sioux.

Op de Facebookpagina wordt het werk 
van tien artiesten gepromoot. Opvallend is 
vooral de eclectische aard van het aanbod. 
Koele zwart-witfoto’s van nick geboers 
staan ongestoord naast de expressieve schil-
derijen van Yann bronder. Zelfs minder con-
ventionele media krijgen een plaats. Er wordt 
bijvoorbeeld gelinkt naar de caleidoscopische 
site van isabel tesfazghi, die voornamelijk 
experimenteert met textiel en geluid en op 
dit moment samenwerkt met nationale rock-
held tim vanhamel. Omdat de pagina nog 
heel wat vragen onbeantwoord laat, besloten 

we verduidelijking te vragen aan de bezieler 
van het project.

first things first: waarom ‘nein’?
Laurens Marien: “Ik heb vroeger woord-

kunst-drama gedaan. Toen wij improvisaties 
deden, werd er steeds gezegd: ‘Je moet altijd 
ja zeggen.’ Want van zodra je ‘nee’ zegt — en 
dat is met alles zo — moet je met iets nieuws 
komen. Bij ‘nee’ stopt het en begint er iets 
nieuws. Ik zeg nu ‘nee’, dus alles stopt en ik 
wil iets nieuws brengen. Ik mag daar niet te 
veel op hameren — dat we jong zijn en alles 
willen — maar ergens is het wel zo. Al die 
bullshit van ‘de jongeren zijn lui’ en ‘de jonge-
ren doen niks’, ik zeg daar ‘nee’ tegen en ik ga 
proberen te bewijzen dat dit het nieuwe is. Of 
het zo nieuw zal zijn, valt natuurlijk nog af te 
wachten.” (lacht)

hoe ben je op het idee gekomen?
“Ik wou al heel lang een galerij beginnen, 

maar daar heb ik natuurlijk geen geld voor. 
Aangezien ik geen pand kan kopen, is het dus 
online. Ik stelde dat altijd uit, tot ik op een 
feestje was in Sint-Lucas. Vrij dronken zei ik 
daar tegen een kunstenares die ik ken: ‘Hey, 
ik ga een galerij beginnen, doet ge niet mee?’ 
Zij zei ‘ja’ en de volgende dag waren we ver-
trokken. Om de zoveel tijd heb ik wel ergens 
een ruimte waar we iets mogen doen.”

Wat is het doel van nein?
“Ik heb nu een selectie gemaakt van kun-

stenaars, waarbij ik probeer artiesten van alle 
scholen in Vlaanderen te hebben: het KASK, 
Sint-Lucas, de Koninklijke Academie in Ant-
werpen,... In februari geef ik een grote expo 
waar hun werk tentoongesteld zal worden, 
zodat die mensen elkaars werk ook kunnen 
zien. Hopelijk zorgt dat voor meer transpa-
rantie en minder concurrentie. Zelf studeer 
ik ook kunst en ik merk soms dat mensen 
bijvoorbeeld zeggen: ‘Sint-Lucas, die zijn niet 
goed.’ Ik wil dat doorbreken.”

den draad, harrY, den draad

heb je criteria voor de artiesten die je 
vertegenwoordigt?

“Ik probeer zelf altijd een soort selectie te 
maken. Ik zou niet graag willen dat iedereen 
er zomaar bij kan. Zelf ga ik heel vaak naar 
tentoonstellingen en galerijen om te zien 
wat er nu leeft in de kunstwereld. Bijgevolg 
probeer ik mensen te zoeken die daar bin-
nen passen. Nu krijg ik heel veel mensen die 
zeggen dat ze mee willen doen. Dat is super, 
maar ik kan dat niet voor iedereen doen, want 
anders krijg ik een veel te groot bestand. Dus 
voorlopig heb ik negen mensen en één duo 
gekozen. Dat zal de eerste tentoonstelling 
worden. Daarna zien we wel hoe het verder 
kan uitgroeien.”

is er al iets van de werken geëxposeerd?
“Nee, tot nu toe niet. Ik heb wel al kan-

sen gehad om tentoonstellingen te organi-
seren in kleinere zaaltjes, maar ik zou graag 
een grand opening houden als aftrap van alles 
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wat nog zal volgen. De eerste week moet dus 
echt goed worden. Alles wat ik nu doe, is een 
groot risico: ik heb dat zelf nog nooit gedaan. 
Ik steek er ook mijn eigen geld in. Dat vind ik 
niet erg. Ik zie het een beetje als een onderne-
ming, maar dan zonder winstbejag.”

opvallend is de variëteit die de selectie 
aanbiedt. probeer je nog een rode draad 
door alles te zoeken?

“In de expo ga ik dat wel proberen, naar-
gelang het werk dat ik ga selecteren. Ik vond 
het wel interessant om alles te hebben, maar 
nadien had ik gesprekken met curatoren en 
die zeiden dat er een rode draad moet zijn. 
Dat is effectief zo. Zelf zie ik wel twee din-
gen, als ik het werk bekijk. Ik heb enerzijds 
de gestileerde kunstenaars die heel afgewerkt 
en net zijn, en anderzijds — zoals Yann Bron-

der — zij die veel extremer werken, met felle 
kleuren. Dus ergens kan ik die twee tegen-
over elkaar zetten, de mooie minimalistische 
tegenover de brute. Ik denk dat het zoiets zal 
worden.”

jij bepaalt dus hoe de tentoonstelling er-
uit zal zien?

“Dat is de bedoeling. Maar dat belet niet 
dat ze hun eigen werk blijven tonen. Ik zeg 
kunstenaars ook altijd dat het belangrijkste 
voor mij is dat het echt iets van henzelf is. 
Sommigen willen speciaal iets maken voor 
de expo, maar dat hoeft helemaal niet. Het 
is volgens mij de taak van een goede curator 
om ervoor te zorgen dat het parcours vlot in-
een zit. Ik heb op dit moment veel gesprekken 
met curatoren en met mensen die dat al vaak 
gedaan hebben.”

stel je ook zelf werk tentoon?
“Nee, maar in de toekomst misschien wel. 

Als je jezelf serieus neemt en besluit om zo-
iets te starten, dan moet je daar niet je eigen 
werk tentoonstellen. Anders doe je het eigen-
lijk alleen maar voor jezelf, wat helemaal niet 
de bedoeling is. Ik zou ook moeilijk een ten-
toonstelling kunnen cureren als ik er zelf ten-
toonstel. Ik zou dan misschien de grootste of 
de beste ruimte willen hebben. Daarom doe 
ik dat nu nog niet. Het zou wel kunnen dat 
mijn groep eens optreedt.” (lacht)

Vogeltjes trekken

Waar haalde je je inspiratie vandaan?
“Ik weet niet of het echt nieuw is. Ik pro-

beer van alle kunstscholen mensen te verte-
genwoordigen. Je ziet dat al die scholen apart 
een tentoonstelling geven, maar nooit met ie-
dereen tezamen. In die zin is het misschien 
een beetje nieuw. Vaak willen jongeren een 
werk verkopen, maar niemand koopt dat 
want ‘volgend jaar stoppen ze er toch mee’. 
Ze geloven te weinig in ons als jonge men-
sen. Daarom ga ik in mijn selectie vooral op 
zoek naar mensen met ambitie. Zij die echt 
iets willen doen met hun werk, en misschien 
zelfs professioneel kunstenaar willen worden. 
Als er iemand naar mij komt en zegt: ‘Ah ja, 
in het weekend neem ik foto’s van vogeltjes.’ 
Dan kan ik die niet vertegenwoordigen, dat 
zou stom zijn. (lacht) Ik spreek nu heel veel 
professionelen aan van echte galerijen en 
musea. De ‘serieuze mensen’, zeg maar. Dan 
merk ik gewoon dat zij ons niet zo ernstig 
achten. Ik moet nu aan hen bewijzen dat wij 
het wel degelijk serieus menen. Wij hebben 
iets te zeggen, wij kunnen iets doen.”

Wat zijn de plannen op lange termijn?
“De school steunt mij nu vooral in die zin 

dat ze mij de gebouwen en de lichten ter be-
schikking stellen. Voor de rest hebben zij er 
niet echt iets mee te maken. Dat is nu net het 
moeilijke: alles wat ik er van geld insteek, is 
van mezelf of van het benefiet. In Gent een 
pand huren voor 1000 euro per maand om 
werk tentoon te stellen, zit er dus nog niet in. 
Op lange termijn misschien wel, je kan daar 
immers subsidies voor aanvragen. Het liefst 
wil ik nu afwachten tot die eerste week. Dan 
weten we ook pas echt of het gaat werken of 
niet. Ik doe dit ook als een project voor de 
school. Dus als het nu zou mislukken, is dat 
niet erg. Ik ben nog maar een student, dat 
gaat nog.”

om af te sluiten: wil je een boodschap 
uitdragen naar je publiek?

“Je moet het niet goed vinden. Ook als je 
het niet goed vindt, vind ik het prima. Vooral 
die dialoog is heel belangrijk. Er zullen men-
sen zijn die het geniaal vinden of die zeggen 
dat het op niks trekt. Kom met ons praten en 
geef je mening. Ik denk dat dat het belang-
rijkste is, of je het nu goed vindt of slecht. Die 
kunstenaars willen echt je mening horen. Als 
je dus komt kijken, laat dan zeker weten wat 
je van het werk vindt.” ■
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Nadat hordes tienermeisjes van Facebook hun publieke dagboek maakten, en politici van aller-
lei slag hun blijde boodschap tweetten, hebben ook religieuze instellingen het virtuele univer-
sum betreden.

Dat religie en modernisering niet altijd 
hand in hand gaan, is al vaker gebleken. 
Priesters verlangen weemoedig naar de sm-
kelders van de inquisitie, terwijl sjiieten en 
soennieten al sinds de jaren stilletjes een vete 
uitvechten over Allah mag weten wat. Maar 
er is hoop. Sinds kort worden ook de aller-
nieuwste snufjes ingezet om God te eren.

@pontifex

ad maiorem Dei gloriam! Ook 
de paus heeft sinds vorige week 
een Twitteraccount. @Pontifex, 
zo heet het digitale alter ego 
van paus Benedictus, wat zoveel 
betekent als ‘Bruggenbouwer’. 
De jongere pauselijke fans zijn 
dolenthousiast en ruilden mas-
saal hun paternosters in voor de 
nieuwe iPhone 5. Al is er nog 
wat discussie onder theologen 
of God wel een 3G-verbinding 
heeft. luciferno ragazzi, een 
van de naaste pauselijke me-
dewerkers, is alvast overtuigd: 
“Eigenlijk wordt Twitter al in 
de Heilige Geschriften voor-
speld. De duif die de vredestak 
naar Noah brengt, de Heilige 
Geest die steevast wordt voorgesteld als een 
gevleugelde gedaante, allemaal aanwijzingen. 
Via het kleine Twittervogeltje de Blijde Bood-
schap verspreiden is de voortzetting van die 
eeuwenoude symboliek. Twitter is door God 
geschapen en het is Zijn wil dat de Heilige 
Vader alle middelen inschakelt om de gelovi-
gen te bereiken.”

Niet iedereen is overtuigd van die godde-
lijke wil. Vooral de oudere kardinalen verslik-

ten zich in hun miswijn toen ze zagen hoe de 
paus zich over de iPad boog. ersilio tonini 
(98): “Ik moest me vasthouden aan een wie-
rookvat om niet flauw te vallen. Weer werd 
het mensdom verleid om te proeven van de 
verboden vrucht! Ik wou nog waarschuwen 
voor een nieuwe verdrijving uit het paradijs, 
maar het was te laat: de Heilige Vader had de 
appel al aangeraakt ...”

allah online

Niet alleen binnen het christendom heeft 
men de digitale weg naar het rijk van God 
gevonden, ook het fundamentalistische deel 
van de islamitische wereld lijkt steeds meer 
mogelijkheden van het internet te ontdek-
ken. Terroristische organisaties maakten 
weliswaar al langer gebruik van het web om 
hun activiteiten te organiseren — zo heb je 
bijvoorbeeld de populaire app iBomb, waar-

mee je met één druk op de knop je iPhone 
en jezelf richting hemel kunt knallen — maar 
nu zijn ook de officiële instanties op de kar 
gesprongen. In Iran zijn westerse sociale net-
werksites al jaren verboden, maar inmiddels 
zijn er evenwaardige alternatieven ontwik-
keld, die volledig voldoen aan de fundamen-
talistische waarden.

“Toen Facebook pas gelanceerd werd, 
leidde dat tot een enorme 
toename van huiselijke con-
flicten”, zegt mohammed 
ahmajihad. “Beeld je eens 
in: al die gesluierde profiel-
foto’s, dat zorgt voor heel wat 
verwarring. Hoe moet je als 
man immers weten bij welke 
van je vrouwen/minnaressen 
je dat sexy berichtje moet 
posten? Dat probleem heb-
ben we opgelost door een-
voudigweg geen vrouwen 
meer toe te laten op Face-
book, of Facekoran zoals we 
de site hier noemen. Wordt 
een vrouw toch betrapt op 
het bezit van een profiel, dan 
sturen we een vlucht Angry-
birds op haar af.”

Ook voor het heidense 
YouTube werd een alternatief ontwikkeld: 
YouBurka. “Volledig gecensureerd en geen 
streepje huid te zien”, beweert Ahmajihad. Al 
vonden gehaaide hackers toch een cheat code 
om de zwarte blokjes voor het rastertje van 
de boerka weg te werken. “Maar ook aan die 
pornopraktijken zal paal en perk worden ge-
steld”. ■

Jezus vindt dit leuk

door Lieselot Le Comte



horoscoop
boogsChUtter 
(23 november – 21 december)
Het is een goed moment om een bank te overvallen. 
U moet er wel toe bereid zijn een bewakingsagent in 
de knie te schieten en enkele stevige klappen uit te 
delen. Geen nood, bewakingsagenten hebben geen 
ziel.

vissen  
(21 februari – 20 maart)
U wordt in 2013 de trotse ouder van een flinke dochter 
van 51 cm en 3,4 kg. Geschikte namen zijn: Michelle, 
Sébastienne, Martine, Josette, Dylan, Steffie, Simonne 
en Dieudonnée.

Waterman 
(21 januari – 20 februari)
Op oudejaarsavond zult u de liefde van uw leven ont-
moeten. Blijf dus zeker niet binnen met familie: het 
zou uw nicht wel eens kunnen zijn. Leert u niemand 
kennen op 31 december? Kans verkeken, u zult alleen 
en door de wereld verlaten sterven.  

steenboK 
(22 december – 20 januari)
Let goed op wanneer u de trappen van het audi-
torium naar beneden stapt na het maken van een 
examen. Grote kans dat u struikelt en daarbij het 
leven laat. Gelukkig hebben uw ouders nog een 
poes. 

ram 
(21 maart – 20 april)
Tijdens een van uw volgende toiletbezoeken zult u 
overspoeld worden door een gevoel van religieuze 
gelukzaligheid. Ga naar een Tibetaans shaolinklooster 
en scheer uw hoofd kaal. Uw schaamhaar mag blijven 
staan.

stier
(21 april – 20 mei)
De passie laait hoog op bij de adolescente Stier. U raakt 
verwikkeld in een driehoeksrelatie en zult een moei-
lijke keuze moeten maken. Tip: er is niets mis met een 
rijpere dame. 

tWeelingen 
(21 mei – 20 juni)
Een nieuwe carrièrewending wacht op u. Stop met 
die studie pol&soc, word rijk en sluit u aan bij de 
Somalische piraten. Een AK-47 is gemakkelijk te 
vinden in Antwerpen en kost echt geen geld meer 
tegenwoordig. 

Kreeft 
(21 juni – 22 juli)
Leg uw boeken meteen aan de kant als u op dit mo-
ment zit te studeren. U zult sowieso met vlag en wim-
pel slagen voor al uw examens. Het staat in de sterren 
geschreven. Helaas studeert u filosofie. 

leeUW 
(23 juli – 22 augustus)
Ga eens naar de kapper, leegloper. 

maagd 
(23 augustus – 22 september)
Speel mee met de lotto in de week van 25 december en 
word schandalig rijk. Voorwaarde is dat u de volgende 
cijfers ingeeft: 9-12-20-30-31-40 met bonusnummer 3. 
U zult dan wel uw winst moeten delen met alle andere 
Maagden die Schamper lezen.

WeegsChaal 
(23 september – 22 oktober)
In de komende weken zult u zich aangetrokken voe-
len tot het Vlaams-nationalistische gedachtegoed. 
Neem een koude douche en laat uw haar wat groeien. 

sChorpioen 
(23 oktober – 22 november)
U hebt de leiband van uw lief iets te veel laten vieren. U 
doet er goed aan opnieuw condooms te gebruiken en 
naar de spoed te rennen voor een aidstest.  

Volg ons ook tijdens de blok op 
www.schamper.be en 

op www.facebook.com/hetbladvanbits



EEn project van de GEntse studentenraad

Meer weten? Surf naar 
www.durfdoen.be/duurzaamheid.

EEN VAT, VERWENARRANGEMENT, T-SHIRTS, 
ACHTERFLAP VAN SCHAMPER, WIJNPAKKET,...

Een project van de Gentse Studentenraad

Doe je licht 
uit  en  ontdek 
s c h a n d a l i g 
veel prijzen


