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HOOFDREDACTEUR SPREEKT WAARHEID

Elk jaar opnieuw dat begin waarvoor 
het woord Schadenfreude uitgevonden 
is. Lijkbleke gezichten, bloeddoorlopen 
ogen. Een onzeker loopje, gestotter 
in de gangen. Trede 
na trede ontspringen 
er dan toch vonkjes 
o n v e r w a c h t e 
opwinding: ‘het 
nieuwe’ komt eraan in 
de vorm van relatief 
goede voornemens en 
schriften – commer-
cieel geruit. Een 
demonische grimas van 
een prof. “Wie naast je 
zit, zal er waarschijnlijk 
volgend jaar niet meer 
zijn.” Er volgt een 
oorverdovende stilte in de aula. “Wat 
heeft die creep gegeten zeg.” De burgie 
rent nog snel om de juiste grafische 
rekenmachine, de geneeskundestudent 
verkleedt zijn oefenskelet met boa’s voor 
de volgende voetbalinterland.
Het is pas écht de eerste keer voor een 
ultrakleine groep die steeds als generisch 
product gemarketeerd wordt – ‘de 
vluchtelingen’. Het zijn er ongeveer een 
elftal, zij die nu starten, en met gedegen 
begeleiding grijpen zij de kans dankzij 
de omkadering die de UGent hen biedt. 
Hoe het voortraject dat de unief voorziet 
er juist uitziet, ontdekt u dan ook op 

pagina 6 tot 8. Wij van Schamper zijn trots 
op een universiteit die zelfs een eigen 
onderzoekscentrum voor migratie heeft 
opgericht. Maar zal moed, omkadering 

en inzet voldoende 
zijn om op te 
boksen tegen de 
vele vooroor-
delen en culturele 
verschillen? Zal 
de Gentse studen-
tenpopulatie de 
vluchteling-stu-
denten in hun 
midden opnemen? 
Feit is: als we een 
inclusieve studen-
t e n p o p u l a t i e 
willen, zullen we 

met hen moeten praten én luisteren.
Want al die studenten, elk met hun eigen 
inzichten, drommen het Gentse centrum 
tegemoet en vormen hun eigen colonne. 
In de eerste lessen worden nieuwe 
bondgenootschappen gesmeed, bezegeld 
met obligatoire piemels in cursussen. 
Cafés worden ontdekt, lintjes uitgedeeld 
en ego’s gecreëerd. Na de eerste drie 
weken is effectief al een vierde van het 
auditorium afwezig, tijdens het examen 
sta je perplex omdat de groep geslonken 
is tot tien personen. Wat zal de toekomst 
voor hen brengen?

“Als we een 
inclusieve 
studenten-
populatie 

willen, zullen 
we met hen 

moeten praten 
én luisteren”
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'FOUR LEGS GOOD, TWO LEGS BAD'

De discussie over onverdoofd slachten 
is nog maar net gaan liggen in de 
luwte, of tv-tuinier Wim Lybaert 
laat in zijn programma ‘volgens de 
regels van de kunst’ een paar kippen 
slachten door de deelnemers zélf. 
Preuts kijkend Vlaanderen gaat 
door het lint. ‘Verlichtingswaarden’, 
preutelen ze. ‘Onthutsend!’ Niet 
nadenkend koopt dezelfde Vlaming 
de volgende ochtend een schnitzel 
in de supermarkt. Totale amnesie. 
Geen haan die er nog naar kraait. 
Hippies roepen in koor: “De stadsmens 
is de band met de natuur kwijt! Hij 
weet niet meer waar zijn eten vandaan 
komt!” Wat is daar 
van aan? Veganis-
tische groeperingen 
en volksinitiatieven 
zoals ‘Het Spilvarken’ 
schieten toch overal 
wortel? Aan de 
Gentbrugse Meersen 
zorgen buurtbe-
woners samen voor 
een aantal varkens, 
die ze voeden met voedseloverschotten; 
op het einde van het project worden 
de geliefde dieren geslacht, zodat de 
consument zich bewust is van dit ene 
dier, mét naam. Van snuit tot krulstaart. 
Maar natuurlijk is niet elke burger warm 
te krijgen voor volksinitiatieven. Laat mij 
eens een suggestie doen: literatuur kan 

fabel uit 1954 opnieuw uit de boekenkast 
gehaald – nu eens niet om zijn politieke 

nota bene zelf het woord neemt en zijn 
‘comrades’ toespreekt om de uitbuiting 
door de mensen een halt toe te roepen. 

Wie zal er ontkennen dat het eerste deel 
van ‘Animal Farm’ van George Orwell 
als pleidooi voor veganisme begrepen 
kan worden? Op z’n minst lijken de 
dieren te stemmen voor een meer gelijk 
lot — zo willen ze bijvoorbeeld ook de 
ratten aanzien als volwaardige dieren. 
Tevens toont ‘Animal Farm’ ons hoe 
dwingende systemen zoals veganisme en 
de hegemonie van de dieren tot dezelfde 
totalitaire corruptie als die van de mensen 
leidt. Die onevenredigheid verplicht ons 
om na te denken over moeilijke vragen 
zoals: Hoe is de verhouding tussen mens 
en dier in de stad? Zal er gevolg gegeven 
worden aan duurzame projecten zoals 

‘Het Spilvarken’? Of 
bepaalt de economie 
meer dan ooit ons 
c o n s u m p t i e p a -
troon en zijn we 
willoze wezens die 
wat makkelijk is in 
de mond steken? 
Is het logisch dat 
we panda’s in leven 
houden, maar 

uitsterven? Is alles wat op twee benen 

niet volhouden met het eten van minder 
vlees? Neen. Zolang in de slachthuizen 
mishandeling verbannen wordt, en Ben 
Weyts eens met een béétje realiteitszin 

zolang u, kritische student, af en toe uw 
best doet om bewust te consumeren. U 
moet daarom niet elke dag gortdroge 
pompoenburgers eten. Tenzij u een 
pittige indruk wil maken op die knappe 
blandina met dreads, natuurlijk. 
 

“Op het einde van het 
project worden de geliefde 
dieren geslacht, zodat de 
consument zich bewust is 

van dit ene dier, mét naam. 
Van snuit tot krulstaart.”
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KORT

 Moeder, vergeeft u mij nog mijn gezaag over ondermaatse 
speelplaatskoeken en al die bescheten onderbroeken? 
Hoewel ik moet toegeven dat ik liever een Mars had 
gehad, of een Twix, niet van den Aldi en niet in mijn 
broek. Hoe heten die dingen zelfs vandaag? Racer of zo, 
of Buikloop of Parkloop (SK, 11/10)
dat je vandaag niet wacht op mij aan onze plek aan de 
kapel en de vervallen schuur, want ik ben er niet, alweer. 
Ik ben op Food Around The World (VLAK, 13/10) en 
steek mij daar vol met brol van hier of ieverans en pis in 
de pot van VTK op de Beiaardcantus (19/10). Ik ben op ‘t 
Interfacultair Toernooi (24/10). Ik spring op de ochtend-
trein, zestien wagons, trein trein, zestien wagons lang, de 
trein, de trein die niet naar u gaat, nooit meer, alweer. 
Moeder, ik eet een mandarijn op die trein en tel de 

Veegt het vuil van de banken, kijkt bij elk geritsel op of de 
conducteur er nog niet is, maar ik niet. Ik lees geen gebruikte 
Metro. Ik zet mijn tas niet in het rek. Ik glijd mee weg met 
de eerste de beste slaapkop die begint te knikkebollen en 
hou mijn scheten netjes in, comin’ round the bend, choo choo.
Dan komt de Snelle Jelle-man – de man die Snelle Jelles 

verkopen kan – en ik kijk op en bestel er eentje voor 
onderweg, haha. Ik vind mijn geld niet meteen en hij vraagt 
of dat niet sneller kan en ik zeg: “Snelle Jelle-man”, zeg ik 
dan. “Ik denk dat de trein niet meer sneller kan.” Waarop 
een knoert van een oude peet begint te proesten en bijna 
stikt in zijn Snelle Jelle van de Snelle Jelle-man, de man 
die Snelle Jelles verkopen kan, maar niet echt met de hoge 

– die Snelle Jelles verkopen kan – verwachten mag. 
Och ja, eens betaald voor mijn Snelle Jelle, vreet ik hem 
in één hap op en vraag mij af waarom er geen Granyman 

mijn moeder dat niet kan zijn. Zo geheel in ‘t geheim, 
Granys met rozijnen verkopend hier of ieverans. Dat 
zou ‘t pas zijn. Dat zou veel verklaren. Of toch waarom 
mijn speelplaatskoeken nooit met chocolade waren.

bellen naar u, moeder, vragen hoe het is. Of er nog rijstkoeken 

misschien, als je mij zo vol steekt dat men mij 
de Blandijnberg op moet bollen, misschien 
neemt de trein mij dan nooit meer weg.
 

 In het logo van de UGent herkennen we de Aula Academica. Dit gebouw 
werd op 3 oktober 1826 ingehuldigd als ‘paleis van de universiteit’. Het moest 
Gent als prestigieuze stad op de kaart zetten, dus werden kosten noch moeite bespaard. 
Als architect werd Louis Roelandt aangeduid en zes maanden later werd zijn imposant 
ontwerp goedgekeurd. De gevel met de zuilen is geïnspireerd op het Pantheon. Ook 
binnen in het gebouw zijn zuilen te vinden. Die hebben overigens geen al te verre reis 

architect heeft zo het Gentse stadsbeeld kunnen tekenen. We zien zijn werk 
onder andere terug in het Justitiepaleis, de Opera en de Sint-Annakerk. 

www.schamper.be �

DOOR BRECHT VISSERSTRISTESSE VAN EEN SNELLE-JELLE-MAN
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- ON THE ORIGIN OF - 

DE KONINKLIJKE OPERA

L.S. Het was de Sint-Sebastiaansgilde die halfweg de 
zeventiende eeuw in een van haar zalen een theaterhuis 
stichtte, maar pas in 1698 werd de eerste stadsschouwburg 
gebouwd op de plaats waar nu de Koninklijke Opera is. In 
1715 woedde er een brand en 
schonk de stad de grond aan 
de gilde, die er een nieuw 
gildehuis en schouwburg liet 
zetten. De gilde kreeg het 
monopolie over schouw-
burgen, dramatische en 
muzikale opvoeringen in de 
stad. Toen op het einde van 
de achttiende eeuw meer 
en meer gilden opgedoekt 
werden, en het gildehuis en 
de schouwburg opnieuw in 
handen van de stad vielen, 
vond men er niks beters 
op dan de boel te slopen. 

C’EST POUR LA PETITE 

BOURGEOISIE 

Iets later verscheen een 
nieuw theater in wat nu de 

dat architect Roelandt een 
sloeber was. Zijn manier van 
groots uitpakken was namelijk de gevel aan de overkant zo 
sober mogelijk maken. Ook het post- en telegraafkantoor en 
het vredegerecht naast het theater werden volledig onderge-
schikt aan het theatergebouw. Het gebouw moest de rijkdom 

geld gesmeten. Ook het interieur moest uiteraard overdreven 

stijlvol worden, en daarvoor vond men inspiratie bij de 
Italiaanse renaissance en barok. De grote zaal is omgeven door 
kleurrijke schilderwerken, bladgoud en kunstige pleister-
werken. Andere zalen in het gebouw zijn kleiner, maar 

moeten zeker niet inboeten 
wat weelderigheid betreft. 
Ze stonden dan ook symbool 
voor de negentiende-eeuwse 
Gentse bourgeoisie, voor 
wie het Grand Théâtre was 
wat de Vlasmarkt voor u is.

.... QUI BOÎT DU 

CHAMPAGNE

Het theater was the place to be 
voor opera, ballet en nog meer 
dolle pret. Behalve voor het 
plebs dan. De zalen werden 
regelmatig gebruikt voor 

bedoelen we niet het soort 
waarbij studenten een fancy 
stukje kledij aantrekken om 
dan zich toch canard over te 
geven aan elektronische beats. 
Fancy schmancy, dat waren die 
vroegere bals. De vulgairste 
vertoning van de avond was 

nu is hij helemaal van jou. Als je genoeg geld hebt voor tickets 

gaat gewoon voor een cheapass rondleiding. Of ook niet. .

DOOR LOÏS SAVAT

Hoewel er zo vroeg in het academiejaar al behoorlijk wat drama is gepasseerd tijdens foute nachtjes in de 
Overpoort, moet je voor  toch wat meer in het stadscentrum zijn. Of als u helemaal niet houdt van 
dramatische toestanden en gewoon een saai stuk tekst over de geschiedenis van een gebouw wenst, ook goed.
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DIERENASIEL EN MIGRATIE
DUBBELINTERVIEW MET HET ASIEL VAN GENT EN DREAMCATCHERS

Iedereen kent wel iemand die eens een nestje kittens of een (al dan niet 
onhandelbare) hond naar ‘t asiel heeft gebracht. Wat gebeurt er dan met 
die dieren? Met dierendag in ons achterhoofd gingen we op onderzoek uit, 

want elk beestje verdient een goede thuis. Behalve muggen dan. 

Je kan het dierenasiel in ‘t citadelpark niet 
missen. Je laat je meevoeren door het geblaf 
en de de ietswat ‘muffe’ geur en je komt 
vanzelf uit bij een verkommerd gebouw 
met het opschrift “koninklijke maatschappij 
der dierenbescherming”. Een gebouw dat 
zowel zijn beste tijd als maximumcapaciteit 
al lang achter zich heeft gelaten. Daar 
werken er zich tientallen mensen 
uit de naad, vaste personeels-
leden en heel veel vrijwil-
ligers, om de 

© 

DOOR SARAH VAN MEEL, 

ELISE BOVENDEUR EN MARTHE THYS

“Enerzijds omdat er een dier is gevonden. 
Vanmorgen kregen we bijvoorbeeld een 
bericht dat er twee husky’s rondliepen op 
straat waarvan één zich agressief gedroeg. 
Anderzijds omdat mensen hun dier niet meer 
moeten hebben, dus afstand. Dat is echt om 
de meest belachelijke reden. Gedragspro-
blemen zijn zeker niet  de meest voorko-
mende reden. Enkele redenen zijn: we 

verhuizen, we hebben er geen zin meer 
in, ze blaffen. We hadden overlaatst 
een jongeman uit Termuiden die 
een Mechelse Herder puppy, een 

werklijn, kwam binnenbrengen 
en zei: “dat beest wil zeven keer 

gaan wandelen op een dag”. 
Het was niet evident om die 
te herplaatsen, aangezien een 
werklijn niet als huisdier kan 

gehouden worden. We hebben 
die dan verkocht aan een man 

die hem nu traint om politiehond in 
de Verenigde Staten te worden. Verder 

is er soms ook sprake van inbeslagname, 
dit op grond van dierenmishandeling.”

Jullie halen dierenmishande-
ling aan, vinden jullie het een 
ergernis dat er hier nog steeds 
geen straffen op staan? 

“Dat is voor ons dweilen met de kraan 
open. Zo worden er vaak inbeslagge-
nomen honden bij ons ondergebracht, 
maar heeft dat baasje ondertussen gewoon 
een nieuwe hond aangeschaft, die dan later 
hoogstwaarschijnlijk hier ook zal terecht 
komen. Dat is vreselijk. Wij werken hier 

dieren een betere 
thuis te kunnen 

bezorgen. De 
overtuiging moet 

groot zijn, want mede 
door de verouderde 

infrastructuur, laster-
campagnes en ‘t 

slecht dierenbeleid in 
België, lijkt het dweilen 

met de kraan open. 
Waarom komen de 
dieren hier binnen? 
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met een vast  team van één chauffeur, twee 
logistiek medewerkers, één directeur en 
iemand die de PR doet. Dat zijn de enige 
mensen die een loon krijgen. Maar er 
zijn elke dag ook tien à twintig vrijwil-
ligers nodig.  We doen het allemaal puur 
uit overtuiging. En wij staan er ook bij 
stil dat er een gat in het beleid is. Maar er 
veranderen natuurlijk ook wel dingen, 
namelijk het feit dat chippen, vaccineren 
en steriliseren verplicht is geworden.”

Merken jullie iets van de 
nieuwe maatregel?

“Het enige wat we merken is dat er veel meer 
kittens gedumpt worden in vergelijking 
met vorig jaar. Ik schat zo’n kwart meer. 
Wederom komt dit opnieuw door een gat in 
het beleid: er is bij de lancering gezegd dat er 
niet op gecontroleerd zou worden. Voor ons 
is dat zeer moeilijk. We hebben hier twee 
poezenpaleizen: één voor de katers en één 
voor de kattinnen. We hebben uit noodzaak 
een ruimte voor kittens bijgebouwd en we 
hebben daarboven ook nog eens drie 
quarantaineruimtes. In die drie ruimtes 
is er plaats voor honderd katten, maar 

je hebt er geen kosten aan en je hebt voor 
een paar weken een katje.” ( Toch maar 
eens navragen bij de kotbaas dan n.v.d.r.)

Vorig jaar is het asiel in opspraak 
gekomen door een filmpje dat 
in het asiel opgenomen is en 
waarop er dierenmishande-
ling zou te zien zijn. Wat wil je 
hieraan nog aan toevoegen? 

“Vorig jaar is er iemand binnengekomen 
die gerelateerd is aan de Poezenboot, een 
ander asiel in Gent, en die heeft met een 
polscamera allerlei dingen gefilmd en dan 
later gemonteerd. Jullie zullen als journalist 
ook wel beseffen dat je met een beetje 
montage er alles anders kan laten uitzien. 
Naar aanleiding van dit filmpje zijn we 
doorgelicht door de dienst dierenwelzijn 
en die heeft hier niks slechts bevonden. Het 
punt waarop mensen altijd 

beginnen te flippen is het feit dat de katten 
bij ons geëuthanaseerd worden aan de hand 
van een gastoestel. In tegenstelling tot de 
andere asielen in Gent zijn wij echter een 
staatsasiel. Dit houdt in dat wij alle katten 
moeten binnennemen, ook zieke en wilde 
katten. En als je een wilde kat in zijn laatste 
moment nog eens moet manipuleren om 
intraveneus een middel in te spuiten, dat is 
geen manier van doen. Als je die katten in 
een donkere doos kan steken, waar ze rustig 
in worden, en daar het gas langzaam laat 
instromen, gaan die veel rustiger inslapen.”
Mensen die door dit interview zin gekregen 
hebben om iets voor onze vierpotige 

vriendjes te doen, kan zich 
altijd als vrijwilliger 

aanmelden bij het 
asiel. Je krijgt dat 
statuut vanaf je 
een halve dag 
per week in het 
asiel meedraait. 

De katten van het 
asiel komen 

daar zitten 
we nu ruim 
over. Een oplossing 
bestaat eruit om samen te werken met 
pleeggezinnen. Die nemen dan katten van 
hier, meestal gevonden kittens, mee naar 
huis. Zo komen die katten in een thuissituatie 
terecht waarin ze makkelijker gesocialiseerd 
worden en waar de kiemdruk een stuk 
lager ligt. Die pleeggezinnen krijgen alles 
mee naar huis: eten, een bench, kattenbak. 
Ook de dierenartskosten worden door ons 
betaald. Dit is zeer geschikt voor studenten: 
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o.a. terecht in het kattencafé Dreamca-
tchers. We zouden Schamper niet zijn, 
mochten we daar geen kijkje gaan nemen. 
Want zeg nu zelf, wijn en spinnende katten, 
daar kan toch geen enkele toekomstige 
crazy cat lady aan weerstaan. Medewerkers 
Lana en Evelyn stonden ons te woord. 

Wat is jullie idee over het 
zwerfkattenprobleem – en 
aanpak van de stad Gent?

“Het zwerfkattenprobleem is nog altijd zeer 

groot in Gent, weinig mensen beseffen 
dit. Momenteel kan je de situatie het best 
beschrijven als zorgelijk. We hebben zeer 
veel straatkatten in Gent en heel vaak horen 
we verhalen van mensen die op openbare 
plekken straatkatten voederen…  Vele 
mensen weten ook niet dat het verboden 
is om katten/kittens handje contantje aan 
elkaar over te dragen. Elke kat moet gechipt 
zijn, gecastreerd of gesteriliseerd. Een 
poesje krijgen van die lieve buurman, dat 
kan niet meer, hoewel dit echt nog heel 
vaak gebeurd. Gent zit met een serieus 
probleem en daar begint de stad bewust 
van te worden. Nu loopt er ook een project 
“Kweekt uw kat ook als een konijn?”, 
waarbij Gentenaars die hun kat laten 
castreren of steriliseren in oktober beloond 
worden. Die beloning is een cadeaubon van 

10 euro (castratie) of 25 euro (sterilisatie). 
Hoewel het een goed initiatief is, is het 
jammer dat deze actie enkel in oktober loopt 
en dat het aantal cadeaubonnen beperkt is. 
In tegenstelling tot Antwerpen waarbij het 
ganse jaar door zo’n beloningssysteem van 
toepassing is, lopen we wat achter. Graag 
hadden we alles rond het straatkattenpro-
bleem eens in kaart gebracht. Naast café, 
shop en adoptieplek zijn wij trouwens 
ook een infopunt. Iedereen die vragen 

“Als je die katten in 
een donkere doos kan 
steken, waar ze rustig 
in worden, en je laat 
daar langzaam het gas 
inlopen, dan slapen 
ze veel kalmer in”

“De kostprijs van een 
kat mag geraamd 

worden op 130 euro”
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heeft over katten, kan bij ons terecht. Zo hopen wij op 
onze manier ook wat te verhelpen aan straatkattenpro-
blematiek door mensen goed te informeren over hun 
kat(ten). Als mensen de “katlogica” zouden begrijpen, 
zou dat al veel schelen. Katten denken niet zoals wij hé.”

Ik wil een kat adopteren, hoe 
gaat dat in zijn werk? 

“Als iemand een kat wil adopteren dan zal die eerst met 
ons een verkennend gesprek hebben. Dat is een gesprek 
waarbij wordt nagegaan hoe de toekomstige leefom-
geving van de kat in kwestie eruit zal zien. Er worden 
vragen gesteld over het werk, de gezinssituatie enzovoort. 
Als er een match is dan zal de persoon ook een tweede 
gesprek voeren met de vzw waar de kat vandaan kwam. 
Die vzw is de eindverantwoordelijke. Als zij het ook een 
match vinden, dan zullen zij ook het financiële gedeelte 
afhandelen. DreamCatchers houdt zich dus niet bezig met 
het innen van sommen en dergelijke. Nadat het financiële 
gedeelte in orde is gebracht, waarbij de kostprijs van een 
kat geraamd mag worden op 130 euro, kan de persoon zijn 
kat na 4 à 5 dagen de kat bij ons komen ophalen. Velen 
schrikken van die kostprijs, maar er moet wel de kantte-
kening worden gemaakt dat in de prijs de kost van castratie/
sterilisatie en chip inbegrepen is. Het is ook zo dat wij maar 
een beperkt aantal katten plaatsen. Dat is maximaal één poes 
per week. Het is dus niet zo dat je hier binnen springt voor 
een koffie en daarbovenop nog snel eens een kat adopteert. 
Zo snel gaat dat allemaal niet en dat is ook logisch. Een 
kat kan wel 20 jaar worden en dat vraagt een lang en 
serieus engagement van de adoptant. De keuze om een 
kat te adopteren mag dus niet in een opvlieging genomen 
worden. Je kan een kat terugbrengen indien er serieuze 
problemen zijn, dat wel, maar dat zou jammer zijn.” 

Hoe blijven jullie rendabel? 
“Wij zijn eigenlijk een tussenpersoon tussen het asiel en de 
adoptant. Als je een kat adopteert dan betaal je ongeveer 
130 euro voor die poes, maar het is niet zo dat wij dat geld 
dan incasseren. Neen, dat gaat rechtstreeks naar het asiel. 
Opdat wij rendabel kunnen blijven hangen wij louter af 
van de opbrengst van ons café en de shop, je kan zeggen dat 
we zelfbedruipend zijn. In de shop verkopen wij trouwens 
spullen gemaakt door ontwerpers en talent uit de buurt, 
die wij zo een duwtje in de rug willen geven. Ideologisch 
vinden wij het ook niet kunnen dat wij een stuk van dat 
geld zouden opstrijken, dat moet naar het asiel gaan, zodat 
zij dat geld weer kunnen investeren in andere dieren.” 
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AXOLOTL ALS HUISDIER
ANONIEME STUDENTE GETUIGT OVER HAAR ILLEGALE HUISDIEREN

Beestjes. Sommigen zijn er fan van, anderen haten ze. Terwijl 
duizenden verdeeld zijn in de strijd tussen de cates, de doges en de sneks 
(sic.),  lopen er andere zotten rond die zich liever met andere diertjes 

bezighouden. 
DOOR ADEL MOUCHALLEH 

EN AXEL DE LA MARCHE

Neem nu het geval van Nijntje. Zij studeert 
Biowetenschappen, en is bezig aan haar laatste 
jaar. Al jaren huisvest ze illegaal huisdieren 
op haar kot. Het begon allemaal met een 
hamstertje, dat door kenners vaak gezien 
wordt als een gateway huisdier. Voor Nijntje en 
haar vriend Musti was een hamster toch nog 
steeds te mainstream, en daarom adopteerden 
ze een befaamde Ambystoma mexicanum, 
ook wel gekend als de axolotl (uitgesproken 
als ax-oo-lot-tul). Het beestje werd door een 
vriend van Musti gevonden in een beekje, 
waarop Musti het mee naar huis nam.
Voor zij die niet bekend zijn met de 
underground wereld van tropische 
huisdieren geven we de volgende info mee: 
de axolotl is door zijn onderhoudsgemak en 
lange levensduur van wel 25 jaar een populair 
amfibie om als troetelbeestje te houden. Veel 
meer dan wat eten om de zoveel dagen en 
af en toe een verversing van het water van 
zijn aquarium heeft het niet nodig. Maar 
onderhoudsvriendelijk of niet: als het niet 
mag van de wet (of van je huurcontract), 
dan mag het niet. Hoe geraken studenten 
dan toch verzeild in dit soort praktijken?

“HET WAS TOO LITTLE TOO 
LATE”

Nijntje: “Drie jaar geleden had ik een 
konijntje gevonden, en dat was direct het 
beste gevoel van de wereld! Het zachte 
vachtje tussen je vingers, die oogjes die 
recht in je ziel lijken te kijken, het schattig 
geknabbel op alles wat het vindt. Nu besef ik 

hoe verslavend dat eigenlijk was, maar toen 
was het gewoon een leuk gevoel. Mijn mama 
ging daar natuurlijk niet mee akkoord, en 
van haar moest ik het beestje wegdoen. Maar 
ik vrees dat het wat too little too late was.” 
Nijntje is toen naar de dierenwinkel gegaan, 
en heeft zo haar ouders toch kunnen 
overtuigen haar een hamstertje te laten 
houden. “Dat hamstertje is nu een paar 
weken geleden gestorven, maar sinds vorige 
week heb ik een nieuwe,” aldus Nijntje. 
“Als je dat gevoel éénmaal gewend bent, is 
het moeilijk om terug te stappen naar een 
wereld zonder huisdieren.”  Juleke  de axolotl 
is strikt gezien niet van Nijntje. Haar lief 
Musti dropte Juleke bij haar om voor hem te 
zorgen tijdens zijn stage van drie maanden 

in Israël. “Dat is nu negen maanden 
geleden, en kijk, ons Juleke zit hier nog!”
De combinatie van een hamster en een 
axolotl is voor Nijntje geen grote aanpassing. 
Nijntje: “Dat is geen werk eigenlijk. Een 
axolotl kan wel vijf weken zonder eten. 
Dan ziet hij er echt slecht uit. Meer dan één 
keer om de twee of drie dagen voederen 
lukt gewoon niet. Juleke is een moeilijke 
eter. Mijn hamstertje onderhouden vraagt 
ook weinig werk: elke ochtend wat zaadjes 
geven en het is tevreden.” Dat betekent 
dat zij haar beestjes tijdens het weekend 
gewoon op kot kan laten. Ook moet zij er 
niets voor opofferen, zoals haar sociaal leven 
of haar studies, wat niet gezegd zou kunnen 
worden als ze pakweg een hond zou hebben. 
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“Zo erg is het bij mij nog niet,” klinkt het.

VERBIEDEN IS NIET DE ENIGE 
OPLOSSING

Vaak mogen studenten geen huisdieren 
op kot houden. Nijntje is dan ook op de 
hoogte: “Kijk, ik weet dat dat meestal niet 
mag volgens het huurcontract. Maar om 
eerlijk te zijn, heb ik er indertijd niet echt 
op gelet, en zolang mijn huisbaas er niets 
op zegt, ga ik er zeker niet over beginnen. 
Ik vermoed dat hij wel weet hoe dat gaat, 
en dat hij daarom wat meer à l’aise is. Het 
is toch tenslotte maar een axolotl en een 
hamster? Die vormen geen problemen, 
die hebben mij gewoon nodig.”
“Persoonlijk vind ik het verbod op 
huisdieren op kot zever. Natuurlijk kunnen 
huisdieren op kot overlast veroorzaken. 
Maar dat betekent niet dat dat verbieden de 
enige oplossing is. Als kotbazen het zouden 
legaliseren, dan kunnen zij er regels rond 
maken om te voorkomen dat er stank is of 
andere lastige zaken. Maar zolang het een 
taboe blijft, krijg je situaties waarin mensen 
huisdieren verbergen, en dat zorgt dan voor 
een omgeving waar alles zijn vrije gang kan 
lopen, en zo krijg je natuurlijk vaak minder 
leuke situaties,” klinkt Nijntje strijdvaardig.
Over haar sociale leven maakt Nijntje zich 
geen zorgen. Toch heeft een huisdier wel 

invloed op de perceptie die mensen hebben 
over haar. “Een axolotl is natuurlijk iets dat 
mensen niet vaak zien. Meestal als ik mensen 
hier uitnodig, trekken ze wel hun neus eens 
op, en roepen ze Zo een vies ding of Amai da 
ziet eruit als een misvormde kikker!” Dat is zo 
zijn eigen wereldje, die beesten. Outsiders 
appreciëren ze weinig. Maar langs de andere 
kant weet je zo direct wie je vrienden zijn, wie 
je blijft steunen, door dik en dun,” klinkt het. 
Maar what’s next? Tot wie kan iemand met 
huisdieren op kot zich wenden voor hulp? 
“Een echte hulplijn hebben we niet. Soms 
helpen je ouders nog, maar ik heb zoveel 
geluk niet. Ik draai zelf op voor alle kosten 
en alle eventuele problemen die eruit zouden 
volgen. Niet dat ik het ze kwalijk kan nemen, 

want wie wil nu medeplichtig zijn? Maar ik 
red het wel. Het kan tenslotte erger, toch? 
Zolang ik geen kat neem, vind ik niet dat ik 
een reden heb om mij zorgen te maken.”

Nijntje en Musti zijn fictieve namen, 
om de getuige anoniem te houden. 

Indien je zelf kampt met huisdieren 

op kot, kun je tolvrij terecht bij 

1-800-273-METAFOORVOOR-

DRUGS, 7 dagen op 7, 24u op 24. 
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UGENT GEILT OP OPEN HUIS POLICY 
AVONTUREN DOORHEEN DE LEGE LOKALEN DIE DE UNIVERSITEIT RIJK IS

De gevel van de faculteit Ingenieurswetenschappen is compleet opgeknapt. 
Het machtige gebouw is een toonbeeld voor de Universiteit Gent, maar wat 
de buitenkant niet toont zijn de vele verlaten en verloederde lokalen die er in 

de Plateau te vinden zijn.
DOOR SUZANNE GROOTVELD EN BENJAMIN DE ROOVER

de andere kant, bij de faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, staan complete delen 
leeg. Verder hebben we het Technicum, 
het gebouw tussen de Brug en het 
UFO met een bezoekje vereerd. Voor 
het Technicum zijn er inmiddels bijna 
afgeronde plannen om er de Politieke en 
Sociale Wetenschappen te huisvesten.

ZOEKTOCHT

rond te dwalen en zal al snel stuiten op de 

spookachtige kelders van de Plateau. Bij een 
eerste inspectie vinden we een lokaal terug 
waar je niet snel iemand zou verwachten, het 
staat er vervallen bij en er is geen licht. Toch 
staat er midden in dit donkere lokaal een 
tafel met een telefoon erop, aan de muur een 
kalender met blote meisjes. Bij terugkomst is 
de tafel samen met de kalender verdwenen, 
toch misschien niet de meest gezellige 
plaats voor een ontspannende pauze.
Opvallend is dat het geen probleem is om de 
verlaten delen van het gebouw te bereiken. 
Toch staan er hier en daar alarmen aan, de 
vraag is dan wat er hierachter verstopt zit. 

wel alarmen hebben, is er geen enkele 
bescherming tegen inbraak in het Technicum 

aan de UGent”, vertelt Ann Hendrickx 
afdelingshoofd van het projectbureau aan 
de universiteit. “Doorheen de kantooruren 
horen studenten en medewerkers zich 
overal in het gebouw te kunnen begeven.” 
De open huis policy is wellicht een mooi 
concept, maar horen studenten wel overal 
terecht te kunnen? Denk aan drie zomers 
geleden waar een ontdekkingstocht 
doorheen de Plateau het leven heeft gekost 

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS
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aan een student die door een glazen dak 
naar beneden was gevallen. Natuurlijk 
kan er iets mislopen en blijven studenten 
nieuwsgierig en willen ze nu en dan het 
avontuur opzoeken, maar een paar slim 
geplaatste alarmen en gesloten deuren 
zijn wellicht geen overbodige luxe. 

hebben aan de gastvrijheid van de UGent. 
Personen met kwade wil hebben lokalen vol 

universiteit moet zeker geen ‘Big Brothers’ 
worden, studenten en medewerkers horen 
zich inderdaad vrij door het gebouw te 
kunnen begeven. Maar de universiteit moet 
opletten voor een te nonchalante houding. 

SPULLEN UIT VERLOREN TIJDEN

Na een tijd doorheen de drie gebouwen 
rond te dolen (ga zeker eens langs bij het 
Technicum, zolang de spullen hier nog 
staan) hebben we een ware schatkamer 
aan de meest absurde dingen terugge-
vonden. Rekenmachines uit vroegere 
tijden, een rolstoel, kasten en kasten vol 
met oude boeken, matjes waar er wellicht 
studenten slapen en een geluidsdicht 
afsluitbare kamer. Bij de laatste sluit een 
zware deur een kleine gevangenis af, creepy 
horrorscenarios schieten door het hoofd.
“We weten goed wat er staat”, vertelt 
Hendrickx. “Veel van het gerief is doorheen 
de jaren opgespaard door de verschillende 
vakgroepen. Inmiddels is er al veel archief in 
de vorm van papier en boeken weggedaan, 
maar toch er blijft genoeg over en het gaat 
dan ook wel even duren tot alles opgeruimd 

is. Ook staat er nog meubilair tussen, maar 
er zijn nu initiatieven gaande om deze 
tweedehands een nieuw leven te geven.”  

AGENDA VOL PLANNEN

Zoals gezegd zijn er inmiddels duidelijke 
plannen voor het Technicum. Op het 
moment zijn er enkele bureaus te vinden in 
het gebouw en werkruimte voor de ingeni-
eursstudenten, maar verder staat het gebouw 
voor een groot deel leeg. De renovaties van 
het Technicum zullen een pionier voor de 
nearly zero-standaard en in duurzaamheid. 
Door het gebouw van zeer goede isolatie te 
voorzien zal er een minimum aan energie 
nodig zijn. De plannen zijn in opmaak 
en bijna afgerond, volgende de zomer 
gaan de renovaties van start. Als het goed 
verloopt zullen de werken aan het einde 
van 2019 afgerond zijn, dan kunnen de Pol 
en Soc’ers zich nestelen in het gebouw.
Ook voor de Plateau en de Rozier staan 
er plannen klaar, al gaat dit nog een tijd 
duren. Wat wel opvallend is, is dat de 
gevels inmiddels blinken na de werken. 
De opgeknapte en imposante buitenkant 

is bijna een statusobject geworden. 
De binnenkant kan dan nog wel even 
wachten. Maar de buitenkant is niet altijd 
alles, een cliché op zijn tijd mag best.
Dat het zonde is dat al die lokalen in de 
Plateau en de Rozier al een paar jaar leeg 
staan, zal niemand verbazen. Deze zouden 
nochtans goed gebruikt kunnen worden 
door bijvoorbeeld studentenverenigingen. 
Maar er is een toekomstvisie, Henrickx: 
“Het bestuurscollege heeft in januari 2014 
plannen opgesteld voor de binnenkoer aan 
de Rozier. Op dit moment worden onder 
andere de mariene biologen die hier nog 
lokalen hadden, verplaatst. De koer zal in 
de toekomst vrijgemaakt worden. Ook de 
kelder zal nuttiger ingericht worden, de 
vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen 
die hier nu nog zit zal dan verhuizen, 
naar waar is nu nog niet duidelijk.” 
Het is alvast geruststellend dat er plannen 
op tafel liggen en er iets aan gedaan 
wordt aan de binnenzijde van de twee 
faculteiten. Beter laat dan nooit krijgen de 
lokalen een nieuw bestaan. Zo wordt de 
binnenkant van het gebouw even mooi en 
shiny als de buitenkant, die dit nu al is. .
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DOOR JOLAN PAREDIS

We horen er elke week wel iets over; of het nu bij onze regering, in de 
locale zwemclub of op onze teergeliefde universiteit is. ‘Duurzaamheid’ is 
een heel hip woord dat maar al te graag gebruikt wordt om die “groenen” 
zoetjes te houden. De Universiteit Gent is hier dan ook geen uitzondering 

in.

VOOR DUURZAAM 
MOET JE GAAN

Projecten om de gang van zaken te verduur-
zamen worden wel vaker aangekondigd. 
Denk maar aan de veggiemaaltijden die de 
universiteit voorziet. ‘Gohja, die alterna-
tievelingen moeten toch ook eten,’ denkt 
de gemiddelde student misschien. Toch 
moedigen we je aan om wat meer aandacht 
te geven aan deze onderwerpen. Elk project 
en elke verwezelijking die naar voren wordt 
geschoven heeft bloed, zweet en tranen 
gekost. Er zijn verschillende instanties 
die vorm geven aan het duurzaamheids-
project en de allerbelangerijkste, die 
werkt met een bottum-up indeling, is 
de studentenorganisatie UGent1010. 

UGENT1010, GEEN MUUR-
BLOEMPJES

UGent1010 is een platform voor 
duurzaamheid waar iedere student 
welkom is om mee te komen werken 
aan duurzaamheid. Om dit te kunnen 
doen splitsen ze duurzaamheid op in 
drie pijlers: ten eerste de sociale pijler, 
ten tweede de economische pijler en 
last but not least de ecologische pijler. 
Met deze pijlers in hun handen 
hebben de enthousiaste studenten van 
UGent1010 twee doelen voor ogen. 
Dat ligt enerzijds bij de studenten zelf: 
hoe kunnen de studenten hun impact 
op het milieu verminderen? Hoe pakken 
ze dit aan? Bakou Mertens, voorzitter 
van UGent1010 wou er wat meer over 

vertellen: “Door te informeren, sensibi-
liseren maar ook door te mobiliseren en 
activeren rond bepaalde duurzame thema’s. 
Ik denk dan aan workshops rond vegeta-
risch koken of workshops rond duurzame 
verzorgingsproducten. Dat kan echt 
vanalles zijn: dat kan een debat, docu, 
ludieke actie, enzovoort zijn. Dus we gaan 
echt wel voor een heel brede waaier aan 
evenementen die focussen op de student.”
Anderzijds ligt de bal in het kamp van het 
beleid van de UGent, op het structurele 
niveau. UGent1010 probeert dan ook de 

UGent te verduurzamen, en dat is eigenlijk 
hun grootste doel, geeft Mertens toe: “Er 
is veel energie voor nodig. We proberen 
actief te verduurzamen — denk maar aan 
de realisatie van het Sint-Jansvest. Het 
Sint-Jansvest is eigenlijk opgericht onder de 
druk van UGent1010 toen we ‘donderdag 
veggiedag’ op alle resto’s eisten. Dat is er toen 
niet doorgekomen, maar we hebben dan wel 
het Sint-Jansvest als zoethoudertje gekregen. 
Nu is er trouwens wel een donderdag 
veggiedag, sinds drie weken geleden.”

©ARTHUR JOOS
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COMMUNICATIE

De Universiteit Gent heeft het imago van de 
duurzame en progressieve universiteit van 
Vlaanderen. Of er hier cijfers over bestaan 
weten we niet, we zullen ze het voordeel van 
de twijfel geven. We weten in ieder geval 
dat de UGent hier ook vaak mee opschept. 
Maar op dit vlak blijft het te vaak maar bij 
communicatie, zegt Bakou Mertens. “Er is 
wel iets dat op rails staat, de universiteit doet 
wel iets. Maar natuurlijk niet genoeg. Die 
communicatie is sterk overdreven en als je 
kijkt naar de feiten achter die communi-
catie zie je heel vaak dat dit tegenvalt.” Om 
dat te illustreren legde hij uit dat de UGent 
vaak een beloningssysteem hanteert om 
werknemers duurzaam te doen handelen. 
Maar nooit hebben ze een structurele 
aanpassingen gemaakt om werknemers 
die niet duurzaam handelen te ontmoe-
digen. De studentenresto’s serveren volgens 
Mertens ook nog altijd rundsvlees, wat het 
meeste vervuilende vlees is. Ook carnivore 
vis wordt er nog steeds aangeboden. Van 
deze twee soorten vlees en vis moeten we 
toch wel af kunnen stappen, vindt hij.
Het ‘duurzaamheidspact’ is er gekomen 
om elke faculteit te verduurzamen op heel 
concreet vlak, hier worden onderzoeks-
groepen, vakgroepen, afdelingen en 
diensten opgeroepen om zich te engageren 
op vlak van duurzaamheid met verschil-
lende projecten. Maar Bakou voegt er toch 
aan toe dat hij merkt dat zij als Ugent1010 

constant moeten aan- en bijsturen. “We 
moeten constant duwen, constant pushen, 
om er iets door te krijgen. Maar het werkt 
wel” zegt hij: “De UGent heeft al 10% van 
zijn CO2-emissie verlaagd. Op structureel 
niveau kan het in ieder geval pakken beter”

FOSSIL FREE GHENT

Sinds de jaren 90 heeft de UGent een 
beleggingssportefeuille met daarin het geld 
waaraan de UGent op dagdagelijkse basis 
niet direct nood heeft. Deze werd toen in 
beheer gegeven bij drie grootbanken die 
hiermee de vrijheid kregen om te investeren 
waarin ze wilden (zolang dit volgens het 

contract gebeurde natuurlijk). Hier gaat het 
opkomend project van UGent1010 over: 
“Fossil Free Ghent”. Zij menen namelijk 
te weten dat dit geld geïnvesteerd wordt 
in fossiele brandstoffen en wapenhandel. 
Hierover kon Jeroen Vanden Berghe, 
logistiek beheerder aan de UGent ons 
informatie verschaffen waar UGent1010 
nog niet van op de hoogte was: “Op 5 
februari dit jaar heeft de Raad van Bestuur 
de Directie Financiën de opdracht gegeven 
om de contracten met die drie grootbanken 
te herzien op basis van duurzaamheids-
criteria. Bij de twee banken waarmee de 
heronderhandelingen al zijn afgerond, zijn 
er nog nauwelijks fondsen die gekoppeld 

< DE RESTO DIE NIEMAND KENT
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zijn aan fossiele brandstoffen. Bij de ene 
bank gaat het om 1.22% en bij de andere om 
0%. Beleggingen in wapenproductie waren 
vroeger al uitgesloten en dat blijven ze ook.”
Ook is er een voorstel van de Directie 
Financiën bij het Bestuurscollege om een 
Commissie op te richten die de audits van 
deze banken kritisch zou gaan bekijken, 
bestaande uit een aantal UGent-experts en een 
onafhankelijke expert. Maar ook een studen-
tenvertegenwoordiger wordt uitgenodigd 
om mee te zetelen in deze commissie.

POSITIEVE TOEKOMST

Het ‘gevecht’ om duurzaamheid in de 
UGent kan moeilijk verbloemd worden, 
maar over één ding kunnen we zeker zijn. 
Beide partijen die we contacteerden zijn het 
erover eens: de duurzaamheidsbeweging in 
de UGent is er één om trots op te zijn, zowel 
de reeds verworven projecten als de toekom-
stige engagementen rondom die thema’s.
Jeroen Vanden Berghe vindt het track record 
van de Universiteit Gent op het vlak van 
duurzaamheid “ronduit indrukwekkend” 
en hoewel de voorzitter van UGent1010 
minder enthousiaste woorden gebruikte, is 
hij wel degelijk positief over de toekomst: 
“Ik denk echt dat de UGent (aarzelt) op het 
juiste spoor zit, de motor is in ieder geval 
aangeslagen. We kunnen positief zijn naar 
de toekomst toe want de UGent is wel met 
bepaalde dingen bezig en verandert stille-
tjesaan haar denkwijze op ecologisch vlak.”

VAN ONDERUIT

Niet alleen de toekomst bracht de ideeën 
van Mertens en Vanden Berghe samen, ook 
de manier waarop deze toekomst en ook 
het heden er komt, is voor hen belangrijk.
Vanden Berghe drukt het uit als volgt: “Wat 
ik trouwens het mooiste vind aan de hele 
duurzaamheidsbeweging aan de UGent? 
Dat deze vorm van onderuit werkt. Met de 
denktank Transitie UGent en het duurzaam-
heidskantoor wordt heel sterk ingezet op 
participatie vanuit de studenten; UGent1010 
heeft hierin trouwens een fel geappre-

VERWITTIG DE POESJES!

VERWITTIG UGENT1010!

VERWITTIG DE FISCUS!

Bruggangers aller lande verenigt u. De strijd 
is bijna voorbij. Vorig academiejaar werden 
de gratis bekers in de Brug van ons afgepakt. 

Voortaan zouden we 10 cent moeten betalen 
voor een exemplaar, dit om milieubewuster en 

duurzamer zijn. Wie net als ons Gandhi-gewijs 
protesteerde tegen deze maatregel door voortaan 

dorstig door het leven te gaan kan opgelucht 
ademhalen: door de vele klachten is besloten de 

maatregel te herzien. Wanneer dit zal gebeuren, is 
nog niet bekend.

Het is niemand ontgaan: de UGent heeft een nieuwe 
huisstijl! Over smaak valt niet te twisten, dus onze 
esthetische mening besparen we jullie. Wat echter wel 

opmerkelijk is, is dat er heel vaag wordt gedaan over de 
kostprijs van deze nieuwe huisstijl. Op de Faculteitsraad 

van de Letteren en Wijsbegeerte werd 600.000 per jaar 
genoemd, maar bronnen in de Raad van Bestuur van de 
UGent bevestigen dat dit een grove onderschatting is en dat 

het onmogelijk is om het precieze kostenplaatje te berekenen 
doordat de budgetten heel onduidelijk zijn opgesteld.

“Hebde gij muizen in je buik? Nee, dan heb je waarschijnlijk een 
goeie poes.” Deze openingszin zal al niet meer pakken bij de meisjes 

van Home Fabiola. Daar werden onlangs muizen gespot in de kamers. 
De bestrijdingsdienst was deze zomer al gepasseerd, maar blijkbaar 
hebben ze hun werk niet grondig genoeg gedaan. Een nieuwe 

afspraak staat op de planning. Een ooggetuige wist ons te melden dat 
het om grote muizen gaat die niet bang te maken zijn. Hygiënisch

DOOR SELIN BAKISTANLI

cieerde trekkersrol opgenomen.“
Niet alleen de mensen in hoge kringen 
of leidinggevende functies maken 
verschil, veel verandering komt van de 
‘man in de straat’ die zich kan inzetten 
voor waar hij of zij in gelooft. 
Bakou Mertens voegt nog toe: “Ik 
denk echt dat wij als studenten, 
als burgers in het algemeen een 
reële impact kunnen hebben 
op onze omgeving, op onze 
maatschappij. Ik denk dat 
UGent1010 dat ook wel 
bewijst, wij zijn ook maar een 
groepje enthousiastelingen 
die ergens voor gaan.”  .
Als je UGent1010 wil 
helpen om hun doelen 
te realiseren of gewoon 
even wil komen 
luisteren, nodigt Bakou 
jullie graag uit naar 
hun thema-avond 
over mijnbouw in 
de Filipijnen deze 
donderdag 13 
oktober om 19u30 
in het wereld-
centrum (Gaspar 
de Caeyerstraat 
2, 9000 Gent).
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Wanneer ik binnenkom, verwacht ik me 
aan een paar verloren zielen op een stoel, 
die via via weet hebben gekregen van deze 
infoavond en misschien wat gratis schnabbels 
willen sprokkelen. Want veel reclame rond 
hun infoavond is er niet; ze bieden geen 
liters gratis bier aan bij jonge studentjes en 
geen bitterballen voor nen euro — nochtans, 
daar zit betrekkelijk weinig vlees in. Deze 
gemotiveerde groep studenten moet het 
vooral hebben van de oprechte interesse 
in wereldproblematieken en ethische 
dilemma’s. Geen eenvoudige opgave dus.

OVER KOETJES EN KALFJES

Tegen onze — en Facebooks — verwach-
tingen in, blijken een dertigtal nieuwe 
mensen zin te hebben in gesprekken over 
onderwerpen zoals dierenrechten, veganisme 
en de hongerproblematiek in de wereld. 
De organisatie zelf presenteert zich als een 

eigenlijk simpelweg zoveel mogelijk diertjes 
wil redden. Daarbij is iedereen welkom die 
ook maar het kleinste beetje interesse heeft 
in dierenrechten. Je hoeft helemaal geen 

te komen luisteren. In het spectrum van 
‘hard activisme’ tot ‘zacht activisme’ plaatsen 
zij zich netjes in het midden. Daarbij stelt 
Bite Back bijvoorbeeld — de organisatie die 
soms wel eens in een rechtszaak verwikkeld 
raakt — de hardere kant voor, en EVA — 
de vzw die liever toont hoe het kan via 
smakelijke gerechtjes — de zachtere kant. 

GIVE PEAS A CHANCE!

Door middel van kookworkshops of 
lezingen in scholen willen ze jongeren 
warm maken om zelf eens te proeven van 
het veganisme en een keertje stil te staan 
bij hoeveel dierlijke producten ze dagelijks 
gebruiken. Daarnaast trekken sommigen 
van hen ook geregeld zelf op pad om deel 
te nemen aan protestacties doorheen het 
land. Ze vinden dat mensen simpelweg 
niet genoeg informatie krijgen om bewuste 
keuzes te maken over hun eetpatroon of 
levenswijze. Mensen houden erg van hun 
hond of kat en schreeuwen allen moord 
en brand wanneer er een majestueuze 
leeuw in Afrika gedood wordt. Dat is 
natuurlijk heel mooi, maar vraag hen niet 

te scheren, want die zijn natuurlijk gewoon 
voedsel en willen helemaal geen leuk leven 
leiden zoals onze hond of kat dat doet. 

BRO, DO YOU EVEN VEGAN?

De schrijnende toestand in slachthuizen 
is ook netjes verborgen voor het grote 
publiek. Mensen leggen de link niet meer 
tussen wat ze op hun bord krijgen en wat 
dat lapje vlees allemaal meegemaakt heeft. 
Het idyllische verhaal van de koetjes op 
de boerderij die na een leuk en lang leven 
een spuitje krijgen om daarna meteen 

SENSE, WHAT ELSE?
Van alpaca’s tot zebravisjes, alle beestjes zijn persoonlijke vrienden van Sense, 
de studentenvereniging die zich vol overgave inzet voor het welzijn van 
dieren. Vorige week hielden ze hun openingsavond en Schamper ging eens een 

kijkje nemen.
DOOR ANDRIES ROSSEAU

 ALS JE VEGANIST WORDT, STERF 

JE GELUKKIG NIET DOOR HET 

ETEN VAN OBSCURE ZAKEN 

ZOALS BROCCOLI EN SPINAZIE, 

MAAR WAT GEBEURT ER DAN 

WEL? EEN NUCHTER OVERZICHT: 

- Je redt 200 dieren per jaar. Dit komt 

doordat je ze niet opeet. Tiens.

- Je verlaagt sterk het risico om (veel te 

jong) te sterven aan zo’n 15 van de 16 

grootste doodsoorzaken in de westerse 

wereld, waaronder hart- en vaatziekten, 

verschillende kankers en diabetes. 

Aan de zestiende kan je namelijk 

niet veel doen, dat zijn ongelukken.

- Je redt er de arme kindjes in Afrika mee. 

Maar dan echt. De landbouwgrond die jouw 

stukje vlees nodig heeft om te kunnen eten, 

kunnen we beter zelf gebruiken. Zo zouden 

we momenteel tot elf miljard mensen 

kunnen voeden. Opgelost, die wereldhonger. 

- Je stopt met het eten en drinken 

van antibiotica, groeihormonen en pus 

uit de wondjes van overbelaste uiers. 

- Je voelt je stukken gezonder, want je lichaam 

kan veel beter overweg met plantaardige 

voedselbronnen dan met vlees. 

opgegeten te worden, bestaat niet. Ook 
de misconcepties rond voedingstekorten 
leven nog steeds heel hard bij mensen. “Als 
je geen vlees eet, dan krijg je toch geen 
eiwitten binnen?” en “Melk is toch goed 
voor elk?” zijn veelgehoorde uitspraken die 
helemaal niet kloppen, maar die toch nog 
sterk aanwezig zijn dankzij de sterke lobby 
van de vlees- en zuivelindustrie. Sense pleit 
voor meer bewustzijn rond die thema’s en 
beantwoordt graag iedereen met vragen via 
hun Facebookpagina of gewoon, in ‘t echt.
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SCHIET NIET OP DE DECAAN

AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN ����

Altijd al gehunkerd om je wapen mee te brengen naar je faculteit? In Texas kunnen 
studenten intussen al van dit voordeel genieten, zolang ze hun tweeloop maar 
braafjes wegsteken en aan niemand laten zien. Verbazingwekkend genoeg zijn de 

meningen hierover verdeeld.
DOOR MAARTEN BOUSSAUW

OP DIEVEN EN OP 

GANGSTERS

Op 1 augustus ging de zogenaamde 
‘campus carry law’ van kracht in 
de Amerikaanse staat Texas. Deze 
nieuwe wet laat studenten met een 
vergunning toe om hun wapen mee te 
brengen naar de universiteitscampus. 
Dat wapen moet weliswaar verborgen 
blijven: men wil immers niemand 
choqueren. De campus carry law 
maakt deel uit van een reeks wetten 
die steeds soepeler staan ten opzichte 
van het dragen van wapens, iets wat 
misschien vreemd overkomt met de 
resem recente schietpartijen nog vers 
in het geheugen. Maar volgens de 
voorstanders van deze wet zal eenieder 
die het in zijn of haar hoofd krijgt een 
zoveelste drama aan te richten op een 
Amerikaanse school op deze manier zo 

snel mogelijk gestopt kunnen worden. 

zal elk stukske crapuul, onderkruiper, 
dief en gangster gemakkelijk neerge-
knald kunnen worden alvorens deze 
Untermensch zijn onheil zal kunnen 

minder te voeden op moeder aarde.

ROVERS EN MISDADIGERS

Het schijnt trouwens dat er iets te doen 
is in november, daar over de grote plas. 
De presidentsverkiezingen was het, 
geloof ik. Het gaat tussen enerzijds een 
gek met een vermeend toupetje die om 
de haverklap liegt. Waarde Amerikaan, 
stem daar alstublieft niet op, in naam 
van de hele wereld. Daartegenover 
staat een intelligente, beredeneerde 
vrouw met tonnen ervaring. Die liegt 
weliswaar ook, maar dat is veel minder 

erg. Die mag dat. Volgens velen zijn 
al die politici gewoon geboefte, ofte 
Rovers ende Misdadigers. Maar ook 
rovers en misdadigers hebben recht 
op een mening, en laten het niet na 
die overal te gaan verkondigen. Het 
wandelende toupetje juicht de campus 
carry law luidkeels toe. “Iedereen in 
de VS rijdt zonder problemen rond 
met een rijbewijs, waarom zou een 
wapenvergunning op universiteiten 
dan wél voor overlast zorgen?” 
Tsja, daar heeft uw redacteur niet 

National 
, de machtige 

Amerikaanse wapenlobby, heeft er 
wel schik in, in die Donald. Wist 
u trouwens dat in 2009 het aantal 
wapens dat in de VS circuleerde 
eindelijk het aantal Amerikanen 
oversteeg? Dat werd tijd zeg! Het 
is nu slechts een kwestie van tijd 
vooraleer een dolle schutter op zijn 
beurt snel wordt neergeknald door 
een uiterst georganiseerd bataljon 
‘good guys’, tot de tanden gewapend. 
Donalds tegenstander, dat intelli-
gente mens van hierboven, slaat 
hier toch wel eventjes de bal mis. 
“Zodra ik president ben, zal ik de 
strijd aangaan met de wapenlobby 
en volop voor hervormingen 
gaan”. Denk toch even na, mens.

WE JAGEN ZE WEL OP DE 

VLUCHT

In Amerika weten ze tenslotte wel 

“ELK 

STUKSKE 

CRAPUUL 

ZAL 

VANAF NU 

NEERGE-

KNALD 

WORDEN 

ALVORENS 

ZIJN 

ONHEIL 

AAN TE 

RICHTEN”

©ARTHUR JOOS
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om te gaan met een wapen. Daar 
schiet men al sinds circa 1492 met 
succes op wilde beren, Indianen en 
andere akelige inheemse soorten. De 
politiediensten zijn er vermaard voor 
hun mikcapaciteiten. Ze zijn daar 
in staat om een bewegend doelwit 

met een welgemikt schot. U leest 
het goed, zelfs in de rug mikken ze 
dikwijls raak. Ook in het buitenland 
kan men ervan meespreken. 
Onder meer in Irak, Vietnam en 
Afghanistan mochten ze al kennis-
maken met de Amerikaan en zijn 
Speeltjes. Als er nu en dan eens 
een lomperik in de weg liep, was 

Friendly Fire enzo, dat ook. Nu 
wil een stelletje omhooggevallen 
liberals in Washington dat van hen 
afnemen? Dan schiet iedereen begrij-
pelijkerwijs in een kramp en komt 
men in het geweer. Daar komt 
ongetwijfeld een stellingenoorlog 
van. Duizend bommen en granaten. 
Over hun dode lijk. Dat ze daar 

OF ALLEMAAL TOCH 

GEBAKKEN LUCHT?

Bij Schamper zijn we het aan onze 
status van journalistiek hoogstaand 
studentenblad verplicht om ook de 
stemmen aan de overkant te laten 
horen. Ik hoor u al denken: zijn 
er nog steeds dwarsliggers die met 
hun volstrekt infantiel en roekeloos 
gedrag een dergelijke verbetering van 
de veiligheid in onze maatschappij 
tegengaan? De vraag stellen, is 
hem ook beantwoorden. Zo is er 
Ben Carrington. We onthouden 
ons van woorden als ‘mietje’ en 
‘broekschijter’ en omschrijven 
hem als een Brits professor in de 
sociologie die 12 jaar lang aan de 
University of Texas doceerde.
“Stel je voor: wat gebeurt er wanneer 
er weer eens een dolleman erop los 
begint te schieten op een universiteits-
campus? Dan komt vanzelfsprekend 
de politie er op af, met SWAT-teams, 
de lokale agenten, de hele santen-
boetiek. Ze arriveren uiteindelijk 
ter plaatse en beginnen het hele 

gebouwencomplex uit te kammen, 
op zoek naar de deugniet. Dan stoten 
ze vroeg of laat op een onschuldige 
student die zich verschanst heeft in 
een klaslokaal en – volstrekt legaal 
– zijn wapen op zak heeft. Zullen 
die agenten dan eveneens volstrekt 
legaal direct het vuur openen?”
Hier kunnen we een lachsalvo 
niet onderdrukken. Onafhankelijk 

NRA heeft immers aangetoond dat 
dergelijke dolle schutters meestal 
geen echte Amerikanen, maar veeleer 
Hispanics of African Americans zijn. 
Dat is al een wezenlijk verschil voor 
de betrokken politieagenten. In 
zulke gevallen volstaat het dus om de 
blanke studenten volledig ongemoeid 
te laten en de aandacht te richten op 
de ‘anderen’. Dat scheelt al heel wat 
moeite en tijd, die de politie kan 
aanwenden voor een belangrijker doel: 
het opsporen en onschadelijk maken 
van het doelwit, alvorens de familie 
van de dader zonder pardon terug 
te deporteren naar Mexico. Adios! 

“IN ���� 

OVERSTEEG 

HET AANTAL 

WAPENS 

DAT IN DE VS 

CIRCULEERDE 

HET AANTAL 

AMERIKANEN”
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column
We worden gevraagd geen 
clichématige columns te 

schrijven, maar wat is een 
clichématige column? Zijn 

columns over seksuele intimi-
datie in dezer tijden een cliché? Ik besluit 

ze toch te schrijven. Want naar mijn mening 
zijn er op dit gebied geen clichés. Integendeel, 
elke column is een indicatie dat er iets aan de 
hand is, dat we niet aan het overdrijven zijn. 
Want dat dacht ik initieel … Dat het aan mij 
lag, de zwakkeling die ik mezelf achtte te zijn.
Zoals  velen stond ik te popelen om aan het 
nieuwe academiejaar te beginnen. Het enige 
wat mij nog van mijn Gentse studentenleven 
scheidde, was een anderhalf uur durende 
busrit met eindhalte ’t Zuid. Ik had me nog 
afgevraagd of daar afstappen wel zo’n goed 
idee was, maar waarom zou ik mij aanpassen 

gedachte waar ik al snel op terug kwam, toen 
even later een groepje mannen mij omsingelde 
en de ene na de andere suggestieve vraag 
op me afschoten. Tot wanneer mijn benen 

door mijn hoofd maar verder dan “euhm” 
terwijl ik mijn pas versnelde, kwam ik niet. 
Telkens als ik dit aankaartte, kwam dezelfde 
opmerking terug: “het waren Marokkanen 
of Afrikanen zeker?” In het hiervoor 
besproken geval ging het inderdaad om een 
groepje Afrikanen. Maar de medewerker 
van de Lijn die het zo nodig vond om me – 
zinspelend op de gedrukte tekst op mijn trui 
– te laten weten dat hij wel eens van mijn 

al de mensen rondom mij die alles zomaar 
laten gebeuren, waren ook blank. Dit gedrag 
gaat verder dan huidskleur. Ongeacht wat de 
gemiddelde hln-lezer ook durft te beweren. 
Indien een uitroep als deze sociale media weet 
te bereiken, zie je naast voorgenoemde ook 
nog een andere reactie vaak opdoemen. Dat 
wij “verbitterde” vrouwen geen complimentjes 

groot probleem. Wij zijn immers geen hondjes 
wiens enige levensdoel bestaat uit (mannelijke) 
aandacht krijgen. Integendeel, mijn doel 

worden, te schrijven. Kortom, te doen wat 
ik graag doe. Als ik om dit te verwezenlijken 
een donker stationsplein moet overbruggen, 
dan word ik daarbij graag met rust gelaten. 
Intussen weet ik dat het niet aan mij ligt. 
Waar ligt het dan wel aan? Misschien aan de 
vermeende ongelijkheid van de vrouw? Aan de 
verwrongen waarden? Ik weet het niet. Wat 
ik wel weet is dat het bestrijden van dergelijk 
ongewenst gedrag één van de grootste 
uitdagingen voor de stad Gent is en zal blijven. 
Maak daar misschien eens een agendapunt 
van. Veilig over straat kunnen lopen ligt me 
immers een pak nauwer aan ’t hart dan het 
Optima-schandaal. Maar in afwachting pas ik 
me wel even aan en stap ik bij Sint-Jacobs af. 
Misschien ben ik dan toch een zwakkeling. 

“Wij zijn geen 
hondjes wiens enige 

levensdoel bestaat 
uit (mannelijke) 

aandacht krijgen”

DOOR ELISE BOVENDEUR



21 onderwijs



www.schamper.be 22

 

STUDIO SKOOP

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldfilms in de beste omstandigheden.  

Digitale cinema in een uniek kader en een gezellig filmcafé 

met  ‘coole’ drank en muziek.

STUDIO SKOOP

Studio Skoop | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 

info@studioskoop.be | www.studioskoop.be | volg ons op  en 

OMDAT ONZE PASSIE IS

F
R

A
N

T
Z

F
ra

n
ço

is O
zo

n

FOTO

schamper2016_9.indd   1 15/09/16   17:46



23 onderwijs

DE GLEUF
LEZERS 

REAGEREN

Zelf een lezersbrief schrijven? Stuur dan 

een mail met als onderwerp “lezers-

brief ” naar schamper@schamper.

ugent.be of een brief naar Schamper, 

Op woensdag 30 september kondigde Minister 
van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) aan dat 
de zeven Vlaamse politieke jongerenbewe-
gingen in één klap al hun subsidies verliezen. 

alles samen kosten die subsidies slechts een half 
miljoen euro, peanuts op een totale begroting 
van bijna 40 miljard. Het schrappen van 
deze werkingsmiddelen heeft dan ook een 
andere bedoeling. Het unieke jeugdwerk van 
politieke jongerenbewegingen heeft vaak 
een kritisch en oppositioneel karakter, denk 
maar aan de actie die Comac een dag voor de 
aankondiging voerde tijdens het gastcollege 
van Maggie De Block (Open VLD) om de 
jacht op langdurig zieken aan te klagen. Deze 
muilkorving is een nieuwe stap in het afbreken 
van de democratische rol van het middenveld.
Tegen de maatregel is zich een breed front aan 
het vormen met Comac, Jong Groen, Jongso-
cialisten maar ook Jong CD&V waarvan de 
voorzitter in de Zevende Dag in debat trad 
met de enige jongerenpartij die de maatregel 
volop steunt, te weten Jong N-VA. Terwijl de 
brede coalitie van jongerenpartijen vindt dat 

een kritische positie te kunnen innemen om 

zo het democratisch debat te verrijken, vinden 
Jong N-VA en de regering al die tegenspraak 

Ico Maly past dit volledig in de ideologie 
van de N-VA: “Democratie wordt door 
N-VA begrepen als een tijdelijke dictatuur 
van een partij voor vier jaar. […] Als N-VA 
de verkiezingen heeft gewonnen, telt enkel 
de stem van de partij en de voorzitter. De 
Wever spreekt dan vier jaar namens het volk, 
het volk zelf doet er best het zwijgen toe.”
We zagen eerder ook al dat het verzet tegen 
de besparingen op jeugd, cultuur, onderwijs 
en ngo’s door de meerderheidspartijen met 
het hoogste misprijzen werd bestempeld als 
‘zinloos’. Meer dan over haar boekhouding, is 
Comac dan ook bezorgd over de autoritaire 
richting die deze samenleving uitgaat. Voor 
ons zijn vrijheid van vereniging en inspraak 
ook voor jongeren nog steeds onbetwistbare 
rechten. In onze opvatting moet democratie 
een werkwoord zijn dat elke dag wordt waarge-
maakt door de participatie en het engagement 
van alle burgers. Als democraten moeten we 
deze maatregel dus niet aanvaarden en dat gaan 
we ook niet doen. Dat kritisch verzet onze 
specialiteit is, komt in dezen goed van pas.

DOOR MAX VANCAUWENBERGE

VLAAMSE REGERING MUILKORFT JONGEREN, 
COMAC BEZORGD OVER DEMOCRATIE
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ᰠ䤀欀 稀漀甀 搀椀琀 洀漀攀琀攀渀 眀攀琀攀渀⸀ 䴀椀樀渀 氀攀爀愀愀爀 一攀搀攀爀氀愀渀搀猀 瘀愀渀 
栀攀琀 洀椀搀搀攀氀戀愀愀爀 稀愀氀 欀眀愀愀搀 稀椀樀渀⸀ᴠ

ᰠ伀渀漀洀愀琀漀瀀攀攀⸀ᴠ

䠀漀攀 栀攀琀攀渀 搀攀 琀眀攀攀 洀椀渀搀攀爀 戀攀欀攀渀搀攀 䄀洀攀爀椀欀愀愀渀猀攀 瀀爀攀猀椀搀攀渀琀猀欀愀渀搀椀搀愀琀攀渀Ⰰ 渀愀愀猀琀 䌀氀椀渀琀漀渀 攀渀 吀爀甀洀瀀㼀

ᰠ䤀欀 氀攀攀猀 愀氀氀攀攀渀 漀瘀攀爀 搀攀 戀椀渀渀攀渀氀愀渀搀猀攀 瀀漀氀椀琀椀攀欀 ⸀⸀⸀ᴠ ᰠ䜀愀爀礀 䨀漀栀渀猀漀渀 攀渀 䨀椀氀氀 匀琀攀椀渀⸀ᴠ

䠀漀攀 眀漀爀搀琀 搀攀 䜀攀猀琀愀瀀漀 瘀漀氀甀椀琀 最攀渀漀攀洀搀㼀

ᰠ䐀攀 ᠠ猀琀愀ᤠ 攀渀 ᠠ瀀漀ᤠ 稀愀氀 瘀漀漀爀 ᠠ匀琀愀愀琀猀瀀漀氀椀稀攀椀 ᤠ  猀琀愀愀渀⸀ 䴀愀愀爀 搀攀 
ᠠ最攀ᤠ㼀 ⸀⸀ ⸀  䤀欀 稀愀氀 栀攀琀 稀攀欀攀爀 最攀栀漀漀爀搀 栀攀戀戀攀渀 栀漀漀爀Ⰰ 搀攀 
吀眀攀攀搀攀 圀攀爀攀氀搀漀漀爀氀漀最 椀渀琀攀爀攀猀猀攀攀爀琀 洀椀樀⸀ 娀漀渀搀攀爀 攀渀椀最 
漀渀瘀攀爀眀攀爀欀琀 瘀攀爀氀攀搀攀渀 漀昀 稀漀⸀ᴠ

ᰠᠠ倀漀氀椀稀攀椀 ᤠ  椀猀 搀攀 ᠠ瀀漀ᤠ⸀ 䔀甀栀 ⸀⸀⸀ ᠠ䜀攀 甀渀搀 匀琀愀瀀瀀攀渀瀀漀氀椀稀攀椀 ᤠ ⸀  䤀欀 
眀攀攀琀 栀攀琀 攀挀栀琀 渀椀攀琀⸀ᴠ

伀瘀攀爀 眀椀攀 栀攀戀戀攀渀 眀攀 栀攀琀 愀氀猀 眀攀 栀攀琀 漀瘀攀爀 䨀攀渀渀礀 昀爀漀洀 琀栀攀 䈀氀漀挀欀 栀攀戀戀攀渀㼀

ᰠ䐀愀琀 稀愀氀 攀攀渀 䨀攀渀渀椀昀攀爀 稀椀樀渀 ⸀⸀ ⸀ 䐀愀ᤠ猀 渀漀挀栀琀愀渀猀 瘀愀渀 椀渀 
洀椀樀渀 猀琀甀搀攀渀琀攀渀琀椀樀搀⸀ 䐀攀 攀渀椀最攀 眀愀愀爀 椀欀 愀愀渀 欀愀渀 搀攀渀欀攀渀 
椀猀 䨀攀渀渀椀昀攀爀 䰀漀瀀攀稀 ⸀ᴠ

ᰠ䨀⸀䰀漀⸀ 䨀攀渀渀椀昀攀爀 䰀漀瀀攀稀⸀ᴠ

䠀攀琀 挀愀昀 瘀愀渀 搀攀 嘀氀愀愀洀猀攀 䔀挀漀渀漀洀椀猀挀栀攀 䬀爀椀渀最 ⠀嘀䔀䬀⤀ 椀猀 搀攀 夀甀挀挀愀Ⰰ 洀愀愀爀 眀愀琀 椀猀 攀攀渀 礀甀挀挀愀㼀

ᰠ䐀愀ᤠ猀 攀攀渀 娀甀椀搀ⴀ䄀洀攀爀椀欀愀愀渀猀攀 瀀氀愀渀琀⸀ 䐀愀琀 洀漀挀栀琀 椀欀 眀攀氀 
眀攀琀攀渀Ⰰ 椀欀 栀攀戀 攀攀渀 樀愀愀爀 椀渀 栀攀琀 瀀爀愀攀猀椀搀椀甀洀 瘀愀渀 搀攀 嘀䔀䬀 
最攀稀攀琀攀渀⸀ᴠ

ᰠ䔀攀渀 瀀氀愀渀琀 搀椀攀 瘀漀漀爀欀漀洀琀 椀渀 䴀攀砀椀挀漀 攀渀 稀漀⸀ᴠ

嘀愀渀 眀攀氀欀 氀愀渀搀 椀猀 䰀樀甀戀氀樀愀渀愀 搀攀 栀漀漀昀搀猀琀愀搀㼀

ᰠ匀氀漀瘀攀渀椀⸀ᴠ  ᰠ䜀漀搀瘀攀爀⸀ 䰀樀戀甀戀氀樀愀渀愀 ⸀⸀⸀ 䰀椀琀漀甀眀攀渀㼀ᴠ

䠀漀攀 栀攀琀攀渀 搀攀 琀眀攀攀 欀椀渀搀攀爀攀渀 瘀愀渀 䬀椀洀 䬀愀爀搀愀猀栀椀愀渀 攀渀 䬀愀渀礀攀 圀攀猀琀㼀

ᰠ一漀爀琀栀㼀 䔀渀 搀攀 愀渀搀攀爀攀 椀猀 匀漀甀琀栀 漀昀 䔀愀猀琀㼀ᴠ ᰠ一漀爀琀栀 圀攀猀琀 攀渀 匀漀甀琀栀 圀攀猀琀㼀ᴠ

䠀漀攀 栀攀攀琀 搀攀 瘀椀樀昀搀攀 戀愀猀椀猀猀洀愀愀欀 渀愀愀猀琀 稀漀甀琀Ⰰ 稀漀攀琀Ⰰ 稀甀甀爀 攀渀 戀椀琀琀攀爀㼀

ᰠ䜀攀攀渀 椀搀攀攀⸀ᴠ ᰠ䤀欀 最愀 稀攀最最攀渀 眀愀琀 栀攀琀 渀椀攀琀 椀猀⸀ 倀椀欀愀渀琀 椀猀 最攀攀渀 猀洀愀愀欀Ⰰ 
洀愀愀爀 攀攀渀 瀀椀樀渀瀀爀椀欀欀攀氀Ⰰ 搀甀猀 搀愀琀 椀猀 栀攀琀 渀椀攀琀 ⸀⸀ ⸀  䤀欀 最愀 攀爀 
渀椀攀琀 漀瀀 欀漀洀攀渀⸀ᴠ

搀漀漀爀 匀攀氀椀渀 䈀愀欀椀猀琀愀渀氀椀

挀愀爀琀漀漀渀 搀漀漀爀 䔀氀椀猀愀戀攀琀栀 䜀漀攀琀栀愀氀猀



www.schamper.be 26www.schamper.be26

WETENSCHAPSKORT

TRIOBABY

Onder het motto ‘wetenschap boven alles’ 
moet het team van vruchtbaarheidsspe-
cialist John Zhang zich voor het eerst 
gewaagd hebben aan een nogal controver-

te bestrijden. Stiekempjes, maar met succes. 
Zo bericht de New Scientist over de nieuwste 
wetenschappelijke primeur: de tot sinds 
kort verzwegen geboorte van de nu al vijf 
maanden oude ‘baby met drie ouders’.  De 
wettelijke moeder is namelijk drager van het 
syndroom van Leigh dat een defect veroor-
zaakt in het mitochondriale DNA van haar 

eicellen. Deze vrij geringe portie DNA heeft 
als taak de cellen van energie te voorzien. 
Bijgevolg zou een defect via overerving een 
tekort aan energie in de hersencellen van het 
kind kunnen veroorzaken. Problematisch! 

niet in de celkern, waardoor de gezonde 
celkern van de moeder in een anonieme 

ingebracht. Die gezonde eicel werd toen 

zware tocht voor de ooievaar. Resultaat: 
een van gezondheid blakende baby boy.

“CARE FOR ME, HUG ME, 

LOVE ME”

“MY JOB SUCKS”

DOOR JOLINE VERMEULEN

HERSENEN VOOR GOOGLE TRANSLATE

Heuglijk nieuws voor alle taalleken en 
tamzakken onder ons! In de nabije toekomst 
zullen jullie je eigen hersenen niet langer 
hoeven te gebruiken om tot acceptabele 
vertalingen te komen. Sinds het ontstaan 
en gebruik van onlinevertaaldiensten — en 
dan hebben we het vooral over de beruchte 
werking van Google Translate — is het nu 
immers zo dat de resultaten voor het eerst 
min of meer betrouwbaar en bijgevolg een 
gradatie minder gênant zullen zijn. Door de 
inzet van een kunstmatig neuraal netwerk 

streeft Google momenteel naar een nieuw 
systeem dat zo’n 55% tot 85% minder fouten 
dan zijn voorganger zal produceren: Google’s 
Neural Machine Translation. Dergelijke 
netwerken zijn opgebouwd uit kunstmatige 
eenheden, uit ‘neuronen’ die door middel van 
een computerprogramma de eigenschappen 
van echte biologische neuronen imiteren. 
Met andere woorden zal jouw computer 
voortaan nog meer hersenactiviteit van 
je kunnen overnemen. Durf te denken, 
maar je Macbook denkt toch sneller.

“BRAIN FART”

DON’T WORRY, BEE HAPPY

Het suikergehalte veroorzaakt bij de mens 
een innerlijk geluksgevoel dat zich uit in een 
zichtbaar optimistische houding. Hierdoor 
nemen we sneller en meer overtuigd beslis-
singen. Uitgaande van dat feit onderzocht 
Clint Perry of insecten ook emoties hebben. 
In het labo stelde hij cilinders op in twee 

types. Het ene bevatte plat water, het andere 
gesuikerd water. Vierentwintig bijen werden 
getraind in het herkennen van de kleuren en 
locaties en wisten dus waar ze hun beloning 

(lees: suiker) konden vinden. Vervolgens 
werden de gekende cilinders gesloten en 
werd er een nieuwe, neutraal gekleurde 
cilinder op een random plek geplaatst 
en geopend. Ten slotte werden de bijen, 
waarvan de ene helft suiker toegediend 

‘suikerbijen’ gingen veel sneller op de nieuwe 
cilinder af! Dat suggereert dat suiker hen, net 
zoals mensen, een optimistische houding 
bezorgt dat hen sneller doet beslissen. Of 
bijen geluk ook innerlijk waarnemen, blijft 
voorlopig nog een onbeantwoorde vraag. 

“DOE IN OM KRIJGEN 
MACHT”

“BZZZZ”
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HOE ONTVLAMBAAR IS ÚW REGIO?
EEN BIO-INGENIEUR ZOCHT HET UIT

In het kader van zijn masterproef stelde student bio-ingenieur Arthur 
Depicker de eerste natuurbrandrisicokaart op van België. Begeleidende prof 
Jan Baetens beantwoordt onze prangende vragen, zodat we voortaan weten 

waar we moord en brand mogen schreeuwen (of toch zeker brand).
DOOR TIMME CRAEYE

Wanneer wij ons natuur-
branden voorstellen, denken we 
vooral aan gebieden met een 
warmer en droger klimaat. Is 
het fout om ervan uit te gaan 
dat er in België veel minder 
kans is op zo’n natuurbrand?

prof. dr. Baetens: “Momenteel is de kans 

niet zo groot dankzij onze ondergrond, de 
vegetatie en het klimaat. Het is wel zo dat 
er door klimaatverandering meer en langere 
periodes van extreme droogte zullen zijn, 
waardoor het probleem zich wel kan stellen 
in de toekomst. De gevolgen zullen nooit 
zo groot zijn als in zuiderse landen, maar 

is dat uiteraard al een groot issue.”
Hebt u dan ook rekening 
gehouden met de toekomst bij 
het opstellen van die kaart?

Baetens: “Nee, de kaart is gebaseerd op 
historische gegevens van het Nationaal 

rekening met het landgebruik, het 
vegetatietype en de ondergrond.”

Zijn dat de kenmerken die 
u gebruikt heeft om de risi-
cozones af te scheiden van 
de veilige gebieden?

Baetens: “Ja, dat komt omdat we maar 
een beperkte nuttige dataset hadden 
van 261 natuurbranden. Omdat er geen 
uniforme manier is om een natuur-

exacte locatie vaak niet geregistreerd. Per 
brandweerkorps zal men bijvoorbeeld een 
bermbrand anders gaan registreren. Zo 
werden de Kalmthoutse branden van 2011 
ook niet als natuurbrand geregistreerd.”

Hoe heeft de slechte regis-
tratie van natuurbranden 
invloed gehad op het proces 
om de kaart samen te stellen?

Baetens: “Wel, die is minder gedetailleerd 
dan je zou willen. Met gedetailleerdere 
gegevens zouden we een onderscheid 
kunnen maken tussen bijvoorbeeld zand, 
leem en klei. Maar goed, de gegevens zijn 
wat ze zijn. In Nederland hebben ze wat 
ze een gebiedsdekkende kaart noemen per 
kilometervak, maar die houdt naast vegetatie 
ook rekening met de bevolkingsdichtheid 
en of er bijvoorbeeld een camping aanwezig 
is. Het is een combinatie van risico en 
schade. Wij hebben dus resoluut voor iets 
anders gekozen dat zegt hoe groot de kans 
op een interventie is per jaar, per hectare.”

Hangt er ook een praktisch 
doel vast aan de risicokaart? 

Baetens: “Het eerste doel is om vanuit 

risicogebieden beter te beheren en preven-

tiemaatregelen te nemen. Ten tweede 
maakt de kaart duidelijk waar budget best 
geïnvesteerd wordt binnen de provincies 

derde doel is om het beperkte aantal 
voertuigen te kunnen stationeren dicht 
bij de meest risicovolle gebieden.”

Was er ten slotte een speci-

project te beginnen?
Baetens
het Forest Fire Information System, dat 
is een dynamische risicokaart die dagelijks 
wordt geüpdatet. Het probleem was dat 

Op een conferentie heb ik de directeur 
van die dienst ontmoet en die vroeg mij of 
Binnenlandse Zaken geen vertegenwoor-
diging zou willen in het systeem. Daarvoor 
werd ik toen afgevaardigd en ik kreeg terzelf-
dertijd de opdracht om binnen het kader van 
een thesis te werken aan deze wetenschap-
pelijk onderbouwde risicokaart.” 
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SCHAMPER

EEN WEEKJE DAKLOOS

OF HOE MASTURBEREN OP IEMAND ANDERS ZIJN ZETEL 

Uit het ene kot gezet, nog niet welkom in het nieuwe. Een situatie die velen 
wel al meegemaakt hebben. Een weekje pendelen, zo erg is dat toch ook niet? 
Jawel. Dat is wel zo erg. Daarom besloot ik een week dakloos te zijn. Op de 

meest geprivilegieerde manier mogelijk.

DOOR NICOLAS VAN LAERE

Uit die inleiding klinkt het heel dramatisch. 
Maar eigenlijk ben ik gewoon een 
dramatische persoon. Met een voorliefde 
voor het woord dramatisch. Dit was de 
situatie: ik verhuis, ik zet al mijn gerief 
– inclusief bed – in de garage van mijn 
nieuwe kot. Zonder erbij na te denken dat 
ik een bed nodig heb en te lui om mijn 

situatie voor deze Schamperlab. Wat zijn de 

DAG 1 

Zondagavond. Ik heb een date. De date 
gaat goed. Berichtje naar de persoon waar 
ik normaal gezien zou blijven slapen: “Toch 

bed met twee personen. Oncomfortabel. 
Slaapgebrek. Shit, dit is nog maar dag een. 

INTEMEZZO 1

De gemiddelde student heeft 7,5 uur slaap 
nodig om een beetje deftig te kunnen 
functioneren. Dat komt omdat het brein 
een slaapcyclus van ongeveer anderhalf uur 

dus beter om 6 uur te slapen, dan 6,5 uur. 
Gewekt worden in het midden van een 
slaapcyclus zorgt ervoor dat het moeilijker 
wordt om op te staan. Negen uur is ook een 
goede optie. Wij verkiezen negen uur.

DAG 2

academiejaar. “Ah, ja, oké, introductie-
lessen. Skip.” Op drie uur slaap een produc-
tieve dag beginnen blijkt moeilijker dan 
verwacht. In mijn eerste jaar lukte dat nog 
zo goed. What the fuck, lichaam? Ik dacht 
dat ik nog vijf goede jaartjes had vooraleer 
je zou beginnen aftakelen. Ik weet dat ik je 
niet altijd even goed behandeld heb. Vooral 
jou niet, liefste lever, maar weet dat je me 
dierbaar bent. Weet dat als je me echt nodig 
hebt, dat ik er sta. Weet je nog, die keer toen 
we wel zestien uur geslapen hebben? Dat 
was speciaal voor jou, lichaampje. Of die 
avond waarop ik thee dronk? He? Detoxen, 
zo beschreef ik het aan jou. Weet je dat 
nog? Zulke slechte tijden hebben we toch 
niet beleefd samen? Ik weet dat we het nog 
langer aankunnen. Als we elkaar een beetje 
ondersteunen. Sorry voor de wijn die ik 
momenteel aan het drinken ben. Maar wijn 
bevat antioxidanten, nietwaar? Stop dus 
maar al met zagen. Het is uitgebalanceerd. 

INTEMEZZO 2

detoxen, zoals instagrambitchkes het zouden 
verwoorden – kan de lever helpen met 

veelvoorkomend fenomeen. Niet alleen 
help je je lever een handje, ook is de 
kans dat je nadien terug evenveel gaat 
drinken veel kleiner. Gelukkig hebben 
wij de blok die ons praktisch dwingt om 
niet te drinken voor een maandje. Ook al 

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS

INTERMEZZO 1

INTERMEZZO 2
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heb ik nog nooit gemerkt dat ik daarna 
minder drink. Maar dat ben ik natuurlijk.

DAG 3

Tijd om een verantwoordelijke student te 
zijn en naar de les te gaan. Fuck, die zitten 
al aan pagina 40. Allez, dat is nu toch niet 

is nog maar september. Help. Mijn brein 

het eerste lesuur over is. Mijn dood faken en 
een nieuw leven beginnen in Mexico – ook 
wel een klassieker binnen de verdwijn-
complotten. Doen alsof ik plots mijn 
verstand verlies, wat mensen afschieten, 
en hopelijk eindigen in een psychia-
trische instelling. Oke, misschien maar één 
iemand afschieten, anders beland ik nog een 
Dutroux-situatie, en dat lijkt me ook niet 

wel de moderne Jack Nicholson uit ‘One 
Flew over the Cuckoo’s Nest’. Kan toch? 

INTERMEZZO 3

15,1% van de Belgische vrouwen en 11,1% 
van de Belgische mannen hebben ooit last 
gehad van een angststoornis. Jonge leeftijd 
is een risicofactor voor deze aandoening. 
We spreken voornamelijk over genera-
liseerde angststoornissen, paniekstoor-

Pas dus maar op voor angst! Vermijd 

DAG 4

Schamper verplicht me om te gaan feesten. 
Zie het artikel over vogelspotten. Of moet ik 
nu vogelen zeggen? Fuck my life. Ik ben moe, 
ik haat zetels, ik haat vogels. Slapeloosheid 
en alcohol samen leiden tot vreemde 
levenskeuzes. Maar niet heus. Ik steek het 
gewoon liever daarop dan de werkelijke 
oorzaak van mijn destructief gedrag te 
ontcijferen. Of iets minder deprimerend. 

INTEMEZZO 4

Blader door naar p.(op welke pagina dat fucking 
vogelartikel staat) om meer te leren over waar 
je kan vogelspotten na een avondje feesten!

DAG 5

Schamper verpest mijn leven. Allez ja, ik 
verpest een beetje mijn eigen leven. Want 
ik wou per se naar de persvoorstelling van 
de nieuwe tentoonstelling in het S.M.A.K. 
(Te lezen online, by the way. Zelfpromotie is 
niet hetzelfde als prostitutie. Denk ik. Ik heb 
deze week fanmail gekregen, dus ik ben echt 

een zelfpromotiehoer geworden. Aha, mijn 
woordkeuze verraadt mijn ware gevoelens 
over zelfpromotie. Het staat dus wel gelijk 
aan prostitutie. Ik ga deze week Schampers 
uitdelen in het Glazen Straatje, denk ik.) Ook 
ben ik in slaap gevallen in ons redactielokaal 

daar een Snapchat van te nemen. Grof. 

INTEMEZZO 5

Mensen zijn eerlijker wanneer ze moe zijn. 
Daarom worden er meer geheimen verteld 
tijdens laatavondgesprekken. Allez ja, ik heb 
dat eens gelezen op zo’n #justgirlythings 
instagrampost of zo. Niets wetenschappe-
lijks aan, en waarschijnlijk ook niet waar, 
maar ik moet een deadline halen, en heb 
geen zin om al te veel opzoekwerk te doen.

DAG 6

Victory! We hebben het gehaald. We leven 
nog. Vrienden zijn blijkbaar vriendelijker 
als je dakloos bent. Of toch wanneer je 
dramatisch doet alsof het niet je eigen schuld 
is dat je dakloos bent. Ik dacht eigenlijk 
dat het heel leuk zou zijn om een week 
lang een pelgrimstocht te doen langs de 
verscheidene zetels van Gent. Blijkbaar was 
ik vergeten dat ik een heel slechte slaper 
ben die heel gevoelig is aan licht. Oeps. .

< UW TOEKOMSTIGE GENEESHEER

INTERMEZZO 4

INTERMEZZO 5
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GEEN PIJN VOOR ONS 

PROEFKONIJN
DOOR ANDRIES ROSSEAU 

EN JOLINE VERMEULENDierproeven: ethisch verantwoord of niet? Een consensus bereiken blijkt 
verschrikkelijk moeilijk. Spelen ze nog steeds een onvermijdelijke rol in ons 
hedendaags onderzoek, of worden ze langzaamaan voorbijgestreefd door 

nieuwe methodes?

Professor Peter Brouckaert, verbonden aan 
de Universiteit Gent, stond ons hiervoor 
graag te woord. Hij is gespecialiseerd in 

-
mentele Therapie en heeft doorheen 
zijn carrière vaak dieren in verschillende 
proeven gebruikt. Hij vertelt ons vanuit 
zijn expertise als wetenschapper, maar ook 
als voorzitter van de Ethische Commissie 
Dierproeven, hoe hij de veranderingen 
in het wetenschappelijk onderzoek ziet.

PROBLEMATIEK VAN DE PET 
LOVERS

Over de diersoorten die voor testen gebruikt 
worden, doen verschillende misvattingen 

minder dan een op honderd proefdieren 
gezelschapsdieren. Dat zijn er in totaal 
zo’n 1000 tot 1500 per jaar. “Binnen de 
UGent worden honden, katten en paarden 
uitsluitend gebruikt voor soorteigen 
onderzoek, dus niet voor mensen”, laat 
professor Brouckaert ons weten. Toch 
lijkt onze bevolking vooral kritiek te uiten 
op het geringe gebruik van deze dieren, 
terwijl meer dan 90% van alle proefdieren 
tot de familie van de muizen, ratten of 
zebravissen behoort. De oorzaak hiervan is 

dat onderzoekers steeds gebruik maken van 
‘de laagst mogelijke soort’ binnen de nogal 

waarin gezelschapsdieren nu eenmaal hoger 
scoren dan het zogenaamde ongedierte. 
Zo hangt de keuze voor een bepaalde 
soort dus samen met de mate waarin er een 
emotionele relatie bestaat tussen de mens 
en het dier in kwestie. Uiteraard verschilt 
deze band van de ene cultuur tot de andere, 
waardoor een akkoord over de diersoort 
die voor een bepaald testtype ingezet moet 
worden onmogelijk wordt. “Chinezen 
houden ook van honden, maar dan liefst 
in een zoetzuur sausje”, aldus Brouckaert. 

RETTEKETET … IN NAAM DER WET?

Over Chinezen gesproken: in China mogen 
er enkel en alleen cosmeticaproducten 

eerst op dieren getest zijn. Sinds 2013 vormt 
deze eis een marktprobleem voor onze 
cosmetica-industrie, toen het verbod op 

uitgebreid werd tot dierproeven buiten de 

rond het gebruik van dierproeven voor 

legt vast hoe de werking van producten 

onderzocht moet worden, en daar komt 
weinig ethisch redeneren bij kijken. “The 
only human being looking for changes is a 
baby with a wet diaper”, een spreekwoord 
waarmee Brouckaert de nogal conserva-

Het gebod om met dierproeven te blijven 
werken komt dus vooral van hogerop. Dan 
is het jammer dat chemische bedrijven en de 
hele farmaceutische wereld (ten onrechte) 
kritische opmerkingen over zich heen 
krijgen. Zij staan namelijk wel open voor 
veranderingen in de toekomst, maar ze 
moeten zich vaak aan de wetgeving houden 

farmaceuten verplicht het risico op oogirri-
taties van bepaalde producten te contro-
leren via testen op de oogjes van konijnen. 
Wanneer een alternatieve test wordt 
uitgevoerd, dan mag het product simpelweg 
niet op de markt gebracht worden. 

OVERBODIG VERSUS ONVER-

MIJDELIJK

De beruchte oogtest op konijnen is een 
illustratie van een eerste type onderzoek 
waarvoor gebruik gemaakt wordt van testen 
op dieren: de routinetoxicologie. Hierbij 
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dan niet giftig zijn. Men is het er binnen de 
sector echter over eens dat dierproeven een 

zijn. Zo kan men bijvoorbeeld ogen van 
geslachte runderen gebruiken om te testen 

wordt er geen onnodige schade toegebracht 
aan levende konijnen. Deze positieve trend 
van vervanging zet zich helaas niet voort 
in het gebied van de discovery research, waar 
jammer genoeg dierproeven een noodza-
kelijk element in de mix vormen. Professor 
Brouckaert: “Alle groepen binnen dit 
onderzoeksgebied werken met verschil-
lende componenten die uiteindelijk een 
totaalbeeld geven: computersimulaties, 
proefbuisjes (in vitro), dierlijk materiaal, 
levende dieren, menselijk materiaal én 

noodzakelijk, en dus kunnen dierproeven 
niet zomaar weggelaten worden uit het 
proces. Dan zouden directe testen op mensen 
immers als enige alternatief optreden.” In 
tegenstelling tot de routinetoxicologie 
blijkt de discovery research in de voorzienbare 
toekomst nog steeds onvermijdelijk 
gebruik te zullen maken van dierproeven. 

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Hoewel de wetenschap streeft naar een 
optimale inzet van alternatieve methodes, 
kunnen zij dierproeven niet altijd op 

het slechte nieuws voor dierenrechten-
activisten: het aantal proefdieren zal in 
de toekomst, en dan met name binnen de 

Studentenvereniging Sense gaat niet 
akkoord met het beleid zoals het nu gevoerd 
wordt. De Gentse dierenwelzijnsorganisatie 
pleit al sinds haar bestaan voor dierenrechten 
in het algemeen en heeft ook over het debat 
rond dierproeven het een en ander op te 

geld geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe 
en plaatsvervangende methoden”, zo klinkt 
het. “Het is vrij makkelijk om te zeggen dat 
men momenteel niet zonder dierproeven 
kan. Dat is nu misschien wel gedeeltelijk 
waar, maar als er geen moeite gedaan wordt 
om alternatieve methoden te zoeken, dan zal 

om werkelijk fundamenteel verandering te 
brengen. We zouden actief moeten streven 
naar het volledig elimineren van dierproeven 
op lange termijn. Natuurlijk is dit een 
langzaam proces, dat begrijpen wij ook 
wel, maar nu lijkt het alsof er niet gestreefd 
wordt naar volledige uitsluiting van 
dierproeven, alleen maar vermindering.” 

discovery research, alleszins niet dalen. Door 
het groeiend aantal onderzoeken zal men er 
zelfs nog meer gebruik van maken. Wat de 
laatste jaren wel sterk afgenomen is, en ook 
zal blijven afnemen, is de totale hoeveelheid 
lijden, dat al met zo’n 90 tot 95% verminderd 
is. In deze berekening wordt het sterven 
van het dier, na doden op de meest pijnloze 
manier echter niet meegeteld als lijden, 
terwijl vroeger net de overleving ten 
opzichte van het “spontaan” sterven aan de 
ziekte van het dier als parameter van goede 
dierproeven gold. Als een wetenschapper 
vandaag dus een proefdier ‘in slaap doet’, zou 
het dier geen pijn lijden. “Dood zijn, daar 
heb je geen last van. Van sterven wel”, dixit 
Brouckaert. Vanaf het ogenblik dat men 

en het dier schade zou kunnen toebrengen, 
wordt tot inslaping overgegaan. 

KAN HET OOK ANDERS?

PAULIEN VAN DER WEL
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SPOTVOGELS
Ken je dat gevoel wanneer je huiswaarts strompelt na een zwaar nachtje 
ritmisch je voeten verplaatst te hebben in Overpoort, en plots dragen enkele 
vogels een serenade aan je op en je denkt: ‘Nu zou ik wel eens willen vogel-

spotten?’ Nee? Echt niet?

DOOR NICOLAS VAN LAERE EN MARTHE THYS

Het eerste wat Wikipedia te zeggen heeft 
over vogelspotten is dat vogelspotters het 
woord ‘vogelen’ verkiezen. We krijgen 
meteen een gevoel van respect voor de 
vogelaars — de gangbare term voor een 
beoefenaar van vogelen. Verder staat er 
als omschrijving voor de term ook nog: 
“Iemand die min of meer gestructureerd 
kijkt naar vogels in het open veld.” Min of 
meer. Voor ons is een journalist ook iemand 
die min of meer de waarheid probeert te 
verkopen, dus wij snappen wat ze daarmee 
bedoelen: een excuus om na het vogelen 
(echt waar, what the fuck?), of in ons geval 
het schrijven, een Orvalleke open te trekken. 

Allez dan, een Gulden Draakske. 

GEGEERD 

Wij pakken het deze keer echter anders aan: 
Alcohol zou op de een of andere manier onze 

eerste ervaring met vogelen beter moeten 
maken. Dat zeggen ze toch altijd. Maar ik 
geloof erin dat je eerste keer speciaal moet 
zijn, en er is niets speciaal aan de eerste keer 
op de achterbank van een Hyundai Atos na 
twaalf Bacardi Breezers (watermeloensmaak 
—  want je bent een fancy hoe) waarna je je 
partner in het vogelen niet eens meer zou 
kunnen herkennen tussen een line-up, 
zelfs niet wanneer iedereen “Shit, ik ben al 
gekomen, sorry schat” zou moeten zeggen. 
Alleszins, ons persoonlijke leven gaat je niets 
aan, liefste lezer. Je bent hier om informatie 
te verkrijgen over vogelspotten (Ja, ik ga 
vogelspotten gebruiken, het kan mij niet 
schelen als ik vogelaars beledig, ik kan 
mezelf niet serieus nemen anders) in Gent 
na een avondje stappen. Voor informatie 

die sukkels nooit iets zullen brengen over 

dronken vogelspotten. We doen ons best er 
iets informatief van te maken. We begrijpen 
dat er geen andere plaats is waar je dit soort 
baanbrekend onderzoek kan vinden.

GENEGEERD

We beginnen ons onderzoek door enkele 
mailtjes te sturen naar verscheidene 
vogelaars te Gent. Geen antwoord. Fuckers 
(ook wel een vrije vertaling van vogelaars 

op onszelf uitzoeken. Alcohol drinken, 
daar zijn we alreeds promovendi in, zoals 
ons Anne het zou verwoorden. Als ze zou 
komen opdagen ten minste. We dachten: 
ze drinkt al eens graag een glaasje cava op 
die proclamaties, misschien wil ze met ons 
ook wel eens een glaasje meedrinken en wat 
vogeltjes gaan spotten. Niet dus. Meteen 
een reden om te drinken, dus. Dat lukt 
aardig, en wanneer we eindelijk zat genoeg 

FOTO’S DOOR ARTHUR JOOS
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(ook wel een vrije vertaling van vogelaars 
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ons Anne het zou verwoorden. Als ze zou 
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ze drinkt al eens graag een glaasje cava op 
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zijn om het nachtleven aan te kunnen 
zonder al te veel irritaties, zakken we af 
naar de Charlatan. Vanaf dan wordt het een 

zijn tong kwijtgespeeld in een of andere 
mond, twee redacteurs verdwenen om de 
zoveel tijd om te plassen tussen de auto’s 
geparkeerd op de Vlasmarkt (want exhibiti-
onisme is wel geil) en een andere redacteur 
waren we voor enkele uren kwijt, om later 
te realiseren dat ze op geen drie meter 
afstand stond. Niets nieuws, eigenlijk. 

GEDENIGREERD

Bon, als je ondertussen nog enige hoop 
koestert dat we hier daadwerkelijk over 
vogels gaan praten, stop dan maar met lezen. 
Lees anders het artikel over het dierenasiel 
en het kattencafé, die gaan wel over 
diertjes. Schattig hoor. Maar we zijn dus 
wel degelijk, na een wederom chaotische 
avond, gaan vogelen. Geleid door de 
prachtige vogelzang, met de wind in onze 
haren en de vroege zonnestralen die onze 
gezichten verwarmden, kwamen we aan in 
het Citadelpark. Niet meteen de plek waar je 

moet zijn, zo vroeg in de ochtend, sommige 
vogelaars kunnen al eens opdringerig 
worden. Maar daar liepen we dan, hand in 
hand, huppelend door het Citadel. Prachtige 
vogels kwamen ons groeten, met het meest 
wondermooie gezang ooit blootgesteld 
aan het menselijk gehoor. Adele is er niets 
tegen, jong. De eerste zonnestralen dansten 
op de vijver. We kregen tranen in onze 
ogen van al dat moois. We moesten elkaar 
vastnemen, zo overweldigend was het. We 
wilden elkaar nooit meer laten gaan, om 
al die pracht vast te kunnen houden, om 
dit alles nooit meer los te moeten laten, 
om nooit meer te moeten vergeten hoe 
we op een ochtend getuige waren van het 
schitterende ontwaken van het citadel. Dat 
was waarschijnlijk de alcohol die sprak.
Onze euforie en liefde voor vogels keerde 

We namen met pijn in het hart afscheid 
van onze maaginhoud, en meteen verwel-
komden we een vogelhaat in de plaats. Plots 

oordeel zelfs. Sorry hoor, vogels. Sorry dat 
we nog steeds wakker zijn. Ja, we weten 

dat het een fucking woensdagnacht is. We 
zijn er ons van bewust, ja. Sorry dat wij een 

dan kunnen we wel eens op een woensdag-
avond nood hebben aan een glaasje of twee 
of twaalf. Wat doen jullie, he? Vogels? Wat 
doen jullie met jullie leven? Jullie zitten daar 

een beetje jullie eigen kinderen uit jullie nest 
te duwen. Stelt niets voor, jong. Ik heb ook 
al mijn kind van een balkon geduwd. Was 
een lachertje! Wij zijn fucking studenten aan 
de UGent. Weet je wat dat wilt zeggen? 

zijn, oke? Is dat wat je wil horen? Fuck jullie 

om die kutnaam te kiezen voor jullie hobby. 
Anne, om niet eens te antwoorden op onze 
zeventien mails. Het kwetst, ok? Het kwetst. 

huis. Slapen. Kutvogels, kust mijn kloten.  



Was Hollywood een student Fysica, dan was 
hij grandioos verbannen van de universiteit. 
Hollywood is echter een economiestudent 
en hij is enkel geïnteresseerd in uw geld. 
Gelukkig zijn er genoeg andere mensen in 
de wereld (lees: nerds) die graag eens duiden 
op de eindeloze dwalingen die filmmakers 
volgen in hun creaties. Als eerbetoon aan 
de wetenschap en de Homo Pedanticus, 
volgt hier de awardshow voor wetenschap-
pelijke films met een kleine focus op 
films die vooral doen alsof ze wetenschap 
serieus nemen. Voor u selecteerden we de 
accurate en minder accurate films en televi-
sieseries, verdeeld in drie categorieën.

DE AWARD VOOR ‘CLOSE ENOUGH’
In de eerste categorie van onze ‘Scientific 
Movie Awards’ selecteren we de films en 
series die gelauwerd werden om hun respect 
voor de wetenschap, maar toch af en toe de 
bal missloegen. Welke zat er het dichtste bij?
- Interstellar (2014)
Bij het werk van Christopher Nolan 
lijkt alles zo goed in elkaar te zitten. Zijn 
ruimte-epos zat uiteraard vol met hypotheses, 
die we niet echt kunnen bevestigen, noch 
afkeuren. Het verschil in snelheid van tijd 
tussen verschillende planeten was alleszins al 
geloofwaardig. Een zwart gat overleven, of 
een bewoonbare planeet vinden in de buurt 
van een zwart gat, is minder geloofwaardig. 
- Breaking Bad (2008-13)
Het was misschien de beste fictie op tv ooit, 

maar hield de wetenschap steek? Helaas, soms 
moet je wetenschap iets sexier voordoen 
dan het al is om de plot te redden. Zo zou 
hydrofluorisch zuur nooit door een badkuip 
kunnen zinken en is pure meth niet blauw. 
Het proces van drugs maken was evenmin 
betrouwbaar, al was dat opzettelijk gedaan. 
- The Martian (2015) 
Deze genomineerde ligt nog vers in ons 
geheugen. Anders dan gewoonlijk hielden 
veel wetenschappers van deze film, waar de 
op Mars gestrande astronaut, gespeeld door 
Matt Damon, elke keer opnieuw trachtte te 
overleven met wetenschappelijke vaardig-
heden. En dat lukte hem iets te makkelijk, 
maar toch waren veel details geloofwaardig. 
Jammer van die groteske zandstorm, die er 
enkel was om de plot op te lossen. Jammer 
van die zwaartekracht, die net hetzelfde 
leek als op aarde. Jammer van Sean Bean, 
die normaal nooit een film overleeft. 

- Winnaar: Gravity (2013) 
Enkele kleinigheden zouden een astrofy-
sicus wel eens kunnen irriteren. Zoals 
de traan van Sandra Bullock die in een 
bolletje wegvliegt, of het feit dat haar 
personage een medische dokter is en toch 
aan een satelliet werkt voor herstellingen. 
Maar gezien de meeste details in de film 
kloppen, mogen we bij dezen toch eens 
aan Hollywood zeggen: close enough.
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Creëer jij ook graag sfeer door af en toe ‘dat kan niet’ te fluisteren 
in de filmzaal tijdens ‘The Martian’? Ben jij ook graag pedant tegen 
je vrienden door de wetenschappelijk onjuistheden aan te duiden in 

‘Breaking Bad’? Dan had je dit artikel kunnen schrijven. 

HOE ACCURAAT IS HOLLYWOOD?

DOOR OLIVIER VANDER BAUWEDE



 

DE AWARD VOOR ‘UNEXPECTED 
ACCURACY’

Bij sommige films en series verwacht 
je niet dat er werkelijk zoveel research 
voor gedaan werd. Deze categorie 
zet de meest onverwachte nauwkeu-
righeid in de bloemetjes. 
- Mad Men (2007-15)
Akkoord, Mad Men was geen medisch drama, 
maar meteorologie is ook een wetenschap. 
De makers van de Amerikaanse successerie 
Mad Men hadden zo’n maniakaal oog voor 
precisie, dat ze checkten hoe het weer was 
in bepaalde periodes van de jaren 60, waar 
het verhaal van Don Draper zich afspeelde. 
Desondanks lieten sommige oudere kijkers 
hun ongenoegen blijken als de regen in een 
aflevering niet strookte met hun herinnering 
van een specifieke dag. You mad, bro?
- Finding Nemo (2003)
Verbazend genoeg zat er achter deze Pixarhit 
verdacht veel wetenschappelijke research. 
De makers raadpleegden experts over de 
bewegingen van vissen, golven en de reflectie 
van licht op vissen. Er werden zelfs foto’s 
gemaakt in de mond van een walvis — waar 

Nemo’s vader even terecht komt  — om een 
exact beeld te krijgen van zijn binnenkant. 
- Winnaar: Deep Impact (1998)
Nee, dit is geen pornofilm. Wie herinnert 
zich nog de minder succesvolle tegenhanger 
van het gedrocht ‘Armageddon’? Anders 
dan de nonsens van Michael Bay, was 
Deep Impact, voor een blockbuster uit 
1998, opvallend nauwkeurig. De lage 
zwaartekracht op de komeet en het idee 
dat een komeet wellicht in de oceaan zou 
vallen in plaats van op hoofdsteden, is heel 
realistisch. Dat de impact geen verdere 
gevolgen geeft die al het leven uitroeit, 
laten we even buiten beschouwing. 

DE AWARD VOOR ‘BEST PSYCHIC’ 
Voor deze categorie zoeken we uit welke 
film het beste de toekomst van de wetenschap 
en technologie voorspelde, zonder dat 
de film zich op futurisme focuste. 
- Star Trek (1966-69)
Dichter bij de waarheid was, gek genoeg, de 
tv-reeks Star Trek. Anders dan Star Wars, 
dat zich naar eigen zeggen in een ‘long time 
ago’ afspeelt, zit Star Trek vol met futurisme, 
waarvan er enkele elementen intussen 
uitgekomen zijn. Zo waren Bluetooth, flip 

phones, tablets, GPS en USB’s in de jaren 60 
nog pure onzin, enkel gekend door Trekkies. 
- Back To The Future Part II (1989)
Al had deze trilogie over Marty McFly 
en zijn tijdmachine maar een halfuur aan 
futuristische scènes, toch bracht het ons 
eindeloos veel voorspellingen over het 
verre jaar 2015. Het is niet echt moeilijk te 
geloven dat sommige van die absurditeiten 
ook uitgekomen zijn. Denk onder meer aan 
Skype, tablets, handenvrij gamen, flatscreens, 
maar ook aan 3D-films en de zoveelste 
sequel die in de zalen verschijnt. Dat van 
de vliegende auto’s en de vele faxmachines 
overal in huis hadden ze dan weer fout.
- Winnaar: Woman in 
the Moon (1929)
Dit is zowel een van de minst accurate, 
alsook meest accurate sciencefiction-
films ooit, te zien hoe je het bekijkt. 
Astronauten met dassen aan, wandelend 
op een maan vol goud, lijkt op het eerste 
gezicht minder wetenschappelijk dan ‘Day 
After Tomorrow’. Maar de ruimtevaart-
technologie die Fritz Lang in zijn prent 
vertoonde, was zonder twijfel baanbrekend 
voor die tijd. Voor de eerste keer kreeg 
het publiek begrippen uitgebeeld als een 
raketlancering of het gebrek aan zwaarte-
kracht, en de film wordt daarom beschouwd 
als de eerste realistische sciencefiction 
ooit. Tenzij je Mark Peeters heet en niet 
gelooft in maanlandingen uiteraard. 

< THERE’S ALWAYS A BIGGER FISH

OP 18/10 KAN JE OP 

WETENSCHAPSCAFÉ OVER DIT 

ONDERWERP: TIJDENS FILMFEST 

@ VOORUIT KOMEN ENKELE 

ONDERZOEKERS VAN UGENT 

DEBATEREN OVER WETENSCHAP 

IN RAMPENFILMS.

35 cultuur
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TENTOONSTELLING Je bent geen fan van klassieke kunst, maar 
je wil je wel in iets hedendaagser verdiepen? Dan is Nicoline van 
Stapele
die nog tot 10 december loopt in BLANCO Hoogpoort, wil de 
kunstenares van kunst een belevenis maken en niet langer louter 
iets om naar te kijken. Voor van Stapele is kunst meer dan wat je 
ziet. Het is wat je voelt en beleeft tijdens het bekijken van kunst. 
De tentoonstelling is gratis en het is dus zeker de moeite om een 

kijkje te nemen.

SAY NO MORE

Tot 10 december, Hoogpoort 54

PODIUM Wil jij je kot omtoveren tot tentoonstellings-
ruimte of ben je geïnteresseerd in kunst op kot maar dan liefst 
bij iemand anders? Dan is de Kotroute iets voor jou. Op 22 
november kan je de hele nacht bij andere studenten terecht 
voor een artistiek of muzikaal intermezzo. In de buurt van het 
S.M.A.K. staan verschillende studentenkamers open om de 
wereld talent te tonen. Meer informatie vind je op www.smak.
be. Komt deze dag je niet zo goed uit? Op 16 november wordt 
‘De Kotroute’ georganiseerd in de Brusselse studentenkamers.

DE KOTROUTE

CONCERT Zoals elk jaar is ook dit jaar het Film Fest Gent een 

bod. Het Film Fest Gent gaat door tussen 11 en 21 oktober en kaarten 

er nog andere evenementen op de planning die vanuit het Film 
Fest georganiseerd worden. Zo kan je in de Vooruit naar enkele 

CONCERTJe week in Gent goed inzetten met een concertje 
op zondagavond. Wie zegt daar nee tegen? Het Gentse kwartet 
Vermillion House brengt een mengeling van pop, jazz en hip-hop 
om je zondagavond-blues helemaal te doen verdwijnen. De Kinky 
Star is de place to be om 21.30u. Hier moet je ook zijn als je meer 
jong muzikaal talent wil ontdekken. De Kinky Star geeft jonge 

FILM FEST GENT VERMILLION HOUSE

11-21 oktober, doorheen heel Gent 16 oktober, 21u30, Kinky Star

22 november, in de buurt van S.M.A.K.

CULTUURAGENDA DOOR SILKE HEUSEQUIN
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IN UW 

GAT
Het is triestig gesteld met de culturele bagage van l’étudiant moyen. Buzzfeed 
en Jay-Z, dat kennen ze, maar Dvorak of Toergenjev, ho maar. Gelukkig zijn 
er nog echt helden, die bereid zijn om jammerende studenten uit het moeras 
der middelmatigheid te trekken en het gat in hun cultuur te dichten. Deze 
week: een gemotiveerde bloeddonor (aka De Rode Ridder) en eerstejaarsstu-

dente Taal- en Letterkunde Flore Kluysse

Lennon. Wat die man allemaal zei, geniaal. 
Zo’n muziek maken ze vandaag niet meer, 
behalve misschien Vagabundos, een Gentse 
band die twee jaar geleden ontstond tijdens 
de Gentse feesten. Maar de meeste jonge 
mensen van nu zijn verschrikkelijk. Jullie 
zijn als zombies! Niemand doet aan seks, 
er is geen empathie, er is geen altruïsme, 
familie gaat kapot! De planeet gaat kapot! 
Je lichaam gaat kapot! Je ziet steeds minder 
normale lichamen, en vanbinnen zijn ze 
kapot! Overal waar mensen zijn, gaat de 
natuur kapot, behalve op Corsica. Als ik 
elke dag al die auto’s zie, wil ik overgeven. 
Zonder auto’s en smartphones is er een veel 
beter leven. Allemaal door die idioten van 

DOOR LIESELOT LE COMTE, 

SILKE HEUSEQUIN EN LAURA MASSA

Op de vraag wat onze Rode Ridder 
graag eet, wijst hij ostentatief naar de 
koekjes op tafel: “Alles wat gratis is. Niks 
speciaals dus. Ik ben veganist. We hebben 
geen recht om iemand te doden.”

politici die denken dat we beter worden 
als we rijker worden.” terwijl hij wijst naar 
een krant. “Mensen moeten minimum 
100 jaar terug in de tijd: terug naar de 

betreft economie. Meer liefde! meer seks! 
Maar mét liefde, hé. Fysieke liefde!” 

 �� JAAR  

EEN KERSVERSE 
BLANDINO

Met haar keuze voor Taal-en Letterkunde 
zet Flore opnieuw even in de kijker dat 
jongeren wel degelijk belang hechten aan 
cultuur. Maar wat houdt een achttien-

toneelvoorstelling of optreden meepikken 
zit er altijd wel in voor de eerstejaarsstu-

van velen. Zowel van studenten als van de 

aanrader is volgens mij een van de gedich-

tenbundels van Bukowski.” Maar Flore is 
ook positief: “De manier waarop mensen 
vandaag de dag hun tijd verdelen is over 

evenwicht tussen werk of studies en vrije 
tijd. Iedereen heeft andere interesses en dat 
maakt de wereld net interessant.” Daarnaast 
hebben we te maken met een nieuwsgierige 
Blandino. “Ik ben nog maar twee weken 
bezig, maar ik kijk al uit naar alles wat de 

LEEFTIJD ONBEKEND

BLOEDDONOR

“Cultuur is het belangrijkste wat er is en 
komt in drie vormen: _ eerst in fysieke liefde, 
dus seks _(kijkt onze redactrice recht in de 
ogen). Twee is natuur, drie is cultuur. Mijn 
idool toen ik een jaar of 20 was, was John 

Met haar keuze voor Taal-en Letterkunde 
zet Flore opnieuw even in de kijker dat 
jongeren wel degelijk belang hechten aan 
cultuur. Maar wat houdt een achttien-
jarige bezig op een doordeweekse dag? Een 
toneelvoorstelling of optreden meepikken 
zit er altijd wel in voor de eerstejaarsstu-
dente Engels-Nederlands. “Wat mij vooral 
stoort, is het gebrek aan interesse in poëzie 
van velen. Zowel van studenten als van de 
oudere generatie. En dat terwijl er zoveel 
mooie poëzieverzamelingen zijn. Een echte 
aanrader is volgens mij een van de gedich-

tenbundels van Bukowski.” Maar Flore is 
ook positief: “De manier waarop mensen 
vandaag de dag hun tijd verdelen is over 
het algemeen wel goed. Er is een mooi 
evenwicht tussen werk of studies en vrije 
tijd. Iedereen heeft andere interesses en dat 
maakt de wereld net interessant.” Daarnaast 
hebben we te maken met een nieuwsgierige 
Blandino. “Ik ben nog maar twee weken 
bezig, maar ik kijk al uit naar alles wat de 
proffen ons kunnen aanraden.” Hopelijk 
stellen de proffen Flore niet teleur. 

Lennon. Wat die man allemaal zei, geniaal. 
Zo’n muziek maken ze vandaag niet meer, 
behalve misschien Vagabundos, een Gentse 
band die twee jaar geleden ontstond tijdens 
de Gentse feesten. Maar de meeste jonge 
mensen van nu zijn verschrikkelijk. Jullie 
zijn als zombies! Niemand doet aan seks, er is 
geen empathie, er is geen altruïsme, familie 
gaat kapot! De planeet gaat kapot! Je lichaam 
gaat kapot! Je ziet steeds minder normale 
lichamen, en vanbinnen zijn ze kapot! 
Overal waar mensen zijn, gaat de natuur 
kapot, behalve op Corsica. Als ik elke dag 
al die auto’s zie, wil ik overgeven. Zonder 
auto’s en smartphones is er een veel beter 
leven. Allemaal door die idioten van politici 
die denken dat we beter worden als we 

rijker worden (wijst naar een krant). Mensen 
moeten minimum 100 jaar terug in de tijd: 
terug naar de natuur. En minder is meer, bvb 
voor wat betreft economie. Meer liefde! meer 
seks! Maar mét liefde, hé. Fysieke liefde!” 

Cultuur is het belangrijkste wat er is en 
komt in drie vormen: eerst in fysieke liefde, 
dus seks (kijkt onze redactrice recht in de 
ogen). Twee is natuur, drie is cultuur. Mijn 
idool toen ik een jaar of 20 was, was John 

Op de vraag wat onze Rode Ridder 
graag eet, wijst hij ostentatief naar de 
koekjes op tafel: “Alles wat gratis is. Niks 
speciaals dus. Ik ben veganist. We hebben 
geen recht om iemand te doden.”
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ARE YOU NOT ENTERTAINED?

Pokémon Go was zowel bij de mensen als in de media 
de rage van deze zomer. In juli en augustus was het 

Citadelpark een vaak bezochte hotspot waar er op 
sommige dagen honderden jongeren te vinden waren. 

Oktober lijkt echter de hype te hebben beeïndigd. 
Is Pokémon Go zo dood als de haters verklaren? 

DOOR ALEXANDRA MATTHYS EN BENJAMIN DE ROOVER

FOTO’S DOOR SHAUNI DEGUSSEM
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de “schrijnende toestand” stop te zetten. 
Hij beklaagde zich ook over het gebrek 
aan steun van Niantec, het bedrijf verant-
woordelijk voor de hype. Die laatste 
ontkende zelfs dat er Pokémons in Lillo te 
vinden waren. Recent kwam er dan toch 
verlossing voor het polderdorp. Het nieuw 
politiereglement verbiedt het spel namelijk 
tussen 22u en 7u ‘s nachts. Wie tussen die 
tijdstippen toch niet van zijn Pokéballs 
kan blijven, riskeert een GAS-boete. 

EVEN IN COMA

Wie tegenwoordig ’s nachts het Citadelpark 
wil doorkruisen, kijkt maar beter uit. De 
honderden jongeren die er hun vakantie 
doorbrachten om er gemuteerd ongedierte 
en groteske zangvogels te vangen, zijn nu 
nergens meer te bespeuren. We vinden 

en studenten die zo aan hun smartphone 

academiejaar alweer begonnen is. Niemand 
lijkt er echter nog zo enthousiast over te zijn 
als een paar maanden geleden. Ligt het aan het 
druilerige weer? Het massaontslag bij ING? 
Of een plots besef dat er in de Overpoort 
ook nog andere soorten ‘Pokémons’ te 
vangen zijn? (wink wink) Wanneer we aan 
een laatste volhouder vragen of Pokémon 
Go dood is, klinkt het niettemin overtuigd: 
“Dood? Nee, gewoon even in een coma.” 
 

ervan parken ernstig te vervuilen en ook 
vanuit de Gentse homogemeenschap klonk 
protest. Het Citadelpark  is namelijk een 
befaamde cruisin’ zone. “Mannen die er ‘s 
nachts rondlopen, zoeken seks. Maar dat 
lukt voorlopig dus niet, want de honderden 
Pokéhunters lopen in de weg”, aldus HLN. 
Zo zie je maar, there is no team in manmeat. 
Ook in Antwerpen zorgde het spel voor 
problemen. Vele jagersroedels zakten in 
grote getale af naar Lillo. Dit gehucht 
van een handvol straten en bijna evenveel 
inwoners, werd meermaals overrompeld 
door de Pokémon Go-spelers omdat er 
een groot aantal zeldzame Pokémon te 
vinden waren. Na verscheidene klachten 
over agressief gedrag en wildplassen riep 
Burgemeester van Antwerpen Bart De 
Wever de spelers meermaals tevergeefs op 
om hun gezond verstand te gebruiken en 

POKÉMON GO ALS MISDAAD-

PREVENTIE

Tijdens de zomermaanden waren vele 
artikels en opiniestukken lyrisch over 

argumenten pro was dat het spel gamers 
eindelijk uit hun ‘luie zetel’ krijgt en hen 
dwingt om aandacht te besteden aan de 
nabije natuur. Dat argument sloot mooi aan 
bij de ontstaansgeschiedenis van het spel 
aangezien Pokémon-bezieler Satoshi Tajiri 
voor zijn digitale mormels geïnspireerd 
werd door de vele insecten die hij als kind 
ving in de natuur rond zijn geboortedorp. 
Voorstanders loofden ook de sociale cultuur 
rond het spel en haalden daarbij het uitdruk-
kelijke teamgevoel aan dat de labels Valor, 
Instinct en Mystic

beschouwd. Daarnaast slaagde het spel er 
volgens onder andere Het Nieuwsblad erin 
om het beruchte Citadelpark veilig te maken. 
De aanwezigheid van trainers die zowel dag 
en nacht pogingen deden om iets anders te 
vangen dan een zoveelste meelijwekkende 
Pidgey bleek een goede misdaadpreventie. 

nostalgische kracht van het spel die op een 

op MSN Messenger niet te vatten is.

THERE IS NO TEAM IN MANMEAT

Toch ontstond er ook sterke tegenkanting 
tegen het spel. Zo beschuldigde men trainers 

< BULBASAUR IN DE STRUIK

ZOEK DE JYNX >
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FILM FEST GENT: PREVIEW

Het is weer zo ver, het jaarlijkse Film Fest Gent 
gaat van start. Even wanen we ons in Cannes 
met een coupe champagne in de ene hand en 

een signeerpen in de andere. Helaas. We zullen 
het moeten stellen met goedkope cava en een 
uitzicht op de grauwe Leie in plaats van een 

azuurblauwe zee. Waarom het Film Festival in 
Gent toch zeker ook de moeite is, leest u hier. 

DOOR MARIE VAN OOST, SOFIE STEENHAUT EN JOLAN PAREDIS

KÖTTBULLAR EN SUSHI

Ook dit jaar siert een jonge schone de 
Greta 

Garbo is de naam, en dat verklapt meteen al 
het thema van deze editie: Nordic Cinema. 
Wij schreven er vorig jaar al een artikel 
over, maar nu hebben ook de organisatoren 
ontdekt dat de noorderlingen verdomd 

meteen aan de vele krimi’s, maar krijgt nu de 
kans om de Noordse cinema op een minder 
oppervlakkige manier te leren kennen, zegt 
artistiek directeur Patrick Duynslaegher. 
Scandinavische cineasten staan erom bekend 

benoemen zijn, omdat ze het artistieke en 

uit het programma die dat illustreren zijn 
‘Yarden’ (The Yard) van Måns Månsson, 
‘Den allvarsamma leken’ (A Serious 
Game) van Pernilla ‘Shmi Skywalker’ 
August
& Ludwig’ van Rasmus A. Sivertsen. 
Voor wie weinig tijd heeft, maar zich toch 
wil wentelen in de Nordic Cinema, is er 

zoals genderproblematiek en depressie. 

krijgen een plaatsje in het festivalpro-
gramma. 2016 markeert 150 jaar diploma-

Japan, een ideale gelegenheid om één van 

de wereld in de schijnwerpers te zetten. 
Onder de noemer ‘Spotlight Japan’ worden 

getoond, maar er is ook een retrospectief 
gedeelte gewijd aan Nagisa Ôshima, een 

zijn kritische en innovatieve regie. 

GLOBAL CINEMA

de hele wereld. Gewoon hier in Gent, op 

van het festival is net als andere jaren eerst 

het festival dit jaar mag openen, is van de 
hand van de 80-jarige Ken Loach. ‘I, Daniel 
Blake’ vertelt het verhaal van Daniel, een 
59-jarige timmerman uit Newcastle die na 
een hartaanval als werkonbekwame in het 
sociale systeem terecht komt. Tijdens zijn 
zoektocht door het doolhof van de sociale 
instanties ontmoet hij een jonge vrouw 
met twee kinderen waarmee hij een innige 

op het programma is ‘Voyage of Time: 
Life’s Journey’ van ‘The Tree of Life’-re-
gisseur Terrence Malick. Malick werkte 
veertig jaar aan dit project waarin hij de 
geschiedenis van de tijd en het universum 
vertelt. Wel, technisch gezien vertelt Cate 
Blanchett het verhaal. De actrice die 
vorig jaar de ster van het festival was in het 
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aan het programma toegevoegd werd, is 
‘Jackie’, de biopic over Jackie Kennedy. 
Pablo Larraín presenteert samen met 

op het festival: ‘Neruda’. Pablo Neruda 
was een dichter en Nobelprijswinnaar die 
opgejaagd werd door het rechtse regime 
nadat hij hierop kritiek had geuit. Het 

-
biopic. De trailer schetst inderdaad een 

VLAAMSCHE KWALITEIT

Met al die global cinema zou je bijna onze 
eigen toppers vergeten. Ook dit jaar 

te bekijken. Fien Troch neemt voor de 
vierde keer deel aan de festivalcompetitie, 
dit jaar met haar langspeler ‘Home’, die op 

alvast een aardige indruk naliet. De belang-

waren steeds kinderen, maar in ‘Home’ 
gaat het nu over de zeventienjarige Kevin 
en zijn gecompliceerde thuissituatie. 
Verder komt ook ‘Le Ciel Flamand’ in 

Peter 
Monsaert

van een ex-gedetineerde die opnieuw een 
plaats zoekt in de maatschappij, en ook deze 
keer kiest Monsaert voor een maatschap-
pelijk ingebed thema. Hoofdpersonage 
Monique runt een bordeel en is tegelijk 
mama van een zesjarig meisje, dat klinkt als 
een dubbelleven dat tot een onvermijde-
lijke confrontatie zal komen. Ook veelbe-
lovend is de documentaire ‘Arno – Dancing 
Inside My Head’, waarin Pascale Poissonier 
de kans kreeg om het leven van Arno in 
beeld te brengen. Die rock-’n-rollzanger 
is al een personage op zich, met zijn rauwe 
stem en eigenzinnige persoonlijkheid. Het 
resultaat belooft een intieme prent te zijn 

MEER DAN FILMS ALLEEN

in het programma ook plaats gemaakt 
voor een pak boeiende evenementen. 
Zo is er in samenwerking met de UGent 
de — gratis voor studenten! — tentoon-

waarin op zoek wordt gegaan naar de 

Voor elke fanaat van Britse Film is Terence 
Davies
als ‘The House of Mirth en The Deep Blue 
Sea’ in het verleden is hij een regisseur om 

-
schap. Op 13 oktober kan je dan ook niet 
alleen naar Terence Davies gaan luisteren in 
Kinepolis, waar hij over zijn werk zal praten 
met Patrick Duynslaegher, maar vlak erna 

-
eenvolgens vertoond: ‘A Quiet Passion’ 
en ‘Sunset Song’. Het belooft in ieder 
geval een intrigerende avond te worden.
Tot slot nog iets over muziek: in 2001 werd 
de World Soundtrack Academy opgericht 
door Film Fest Gent, dat vanaf dan ook 
jaarlijks hun World Soundtrack Awards 
uitreikt. Dit jaar is hier uiteraard geen 
uitzondering op. Op 19 oktober zullen 
deze Awards tijdens het ‘World Soundtrack 
Awards Gala’ uitgereikt worden, niet in 
het Kuipke deze keer maar wel in het fancy 
Capitole, dat betekent uiteraard dat u niet 
in uw jeans naar binnen mag. De Brussels 
Philharmonic en het Flemish Radio Choir 

zoals ‘Fargo’, ‘Homeland’, ‘House of Cards’, 
‘Sherlock’ en ‘The Leftovers’. Alsof dat 
nog niet goed genoeg is, zullen ook de 
componisten , Sean Callery 
en  u met hun aanwezigheid 
vereren. Om uw ogen nog meer de kost 

geprojecteerd op de achtergrond terwijl 

krijgen we hier dan toch onze champagne?
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 BEESTENBOS IS 

Kunstenaars, dat zijn toch linkse rakkers gehuld in biologisch katoen die 
minstens een vegan lifestyle aanhangen? Niet echt, zo blijkt. ‘No animals were 
harmed while making this art’ is een label dat vaak niet van toepassing is. 
Van goudvissen in de blender tot verhongerende honden in het museum, hoe 

ver kunnen en mogen kunstenaars gaan?

Jan Fabre houdt van diertjes. Koteletjes, 
een goede steak, een lekker plakje ham ... 
hij weet er wel raad mee. Tijdens Mount 
Olympus — zijn 24 uur durende opvoering 
van de Griekse mythologie — vloog een 
volledige slagerij over het podium, tot 
de planken doordrongen waren van het 
bloed. Niet bevorderlijk voor de ‘Dagen 
zonder vlees’-aanhangers, maar goed, 
die beesten waren toch al dood. Dan 
hadden de vogelspinnen die hij in een 
doolhof van scheermesjes zette het toch 
iets zwaarder te verduren. Maar wie ligt 
wakker van die akelige kriebelaars, op 
GAIA na. Het kattenincident daarentegen 
raakte wel een pak gevoelige zieltjes. In 

2012 jongleerde het enfant terrible van 
de Belgische kunst met poesjes op de 
trappen van het Antwerpse stadhuis. Niet 
naar de zin van het schepencollege en het 
voltallige internet. Fabres reactie luidde 
dat ‘de katjes nog perfect gelukkig zijn’. 

BLUBJE IN EEN BAD VAN BLOED

Fabre is niet de enige die dieren op een nogal 
twijfelachtige manier tot kunst verheft. 
Katinka Simonse, een Nederlandse die 

TINKEBELL, maakte eigenhandig haar 
kat een kopje kleiner om er een poezelig 
handtasje van te maken. Daarnaast dreigde 

ze om 60 kuikentjes door de versnipperaar 
te halen en liet ze hamsters eindeloos rondjes 

acties, zoals een goede moraalfee betaamt, 
vragen oproepen over de dubbele moraal 
die mensen hanteren: dieren afmaken en 
oppeuzelen is oké, zolang het maar niet hun 
eigen huisdiertjes zijn. Het legt een pijnpunt 
in de discussie bloot: mogen dieren ingezet 
worden en zelfs gruweldaden ondergaan om 
het publiek duidelijk te maken welk leed ze 
zelf berokkenen? Of staren de toeschouwers 
zich blind op de rondvliegende pluimpjes 
en het opspattende bloed waardoor 
de boodschap totaal verloren gaat?
De lijst met voorbeelden van dieren die 

DOOR LIESELOT 

LE COMTE EN 

SOFIE STEENHAUT

DIERENETHIEK IN DE KUNST
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dienen als martelaar in naam van de kunst 
is eindeloos. Nog een paar voorbeelden: 
Guillermo Vargas liet in de 2007 een hond 
verhongeren in een galerij in Nicaragua. 
De hondenbrokjes lagen net buiten bereik 
van het beestje, dat stierf van ontbering. 
Vargas verweerde zich door te stellen dat 
ook niemand van het publiek de moeite 
nam om de hond te bevrijden en dat hij 
net de hypocrisie van het feit dat niemand 
om een straathond geeft aan de kaak wou 

Marco 
Evaristti
Pescador’. Hij stopte een school goudvissen 
in blenders en daagde het museumpubliek 

aantal vissen eindigden als smoothie, de 
museumdirecteur werd vervolgd. Wat ons 
bij het juridische aspect brengt: in welke 
mate bestaan er wetten of richtlijnen die het 
gebruik van dieren in of als kunst reguleren?

WETTEN VAN WILLEN MAAR NIET 

KUNNEN

Het kluwen van wetten, verdragen en 
charters maakt de zaak er niet eenvoudiger 
op. De Verenigde Naties lijken op het eerste 
gezicht aan de kant van de kunstenaar te 
staan. Het recht op vrijheid van artistieke 
expressie en creativiteit is opgenomen 
in het internationale verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten. 
Maar die vrijheid mag de ‘vijf vrijheden’ 

staan: vrijheid van honger en dorst, vrijheid 
van ongemak, vrijheid van pijn, schade 
en ziekte, vrijheid om normaal gedrag te 
stellen en vrijheid van angst. In elk van 
de bovenstaande voorbeelden is er sprake 
van schending van minstens één van deze 
rechten. De vrijheid van expressie is dus net 
als het recht op vrije meningsuiting niet 
absoluut, ook al proberen tal van kunste-
naars de rechter daarvan te overtuigen. 
Bovenop deze bescherming vaardigde de 
International Council of Museums (ICOM) 

uit, die zowel Nederland als Vlaanderen 

ondertekenden. Het is een instrument voor 
zelfregulatie met als doel de hiaten in de 
nationale wetgeving op te vangen. De code 
verbiedt het gebruik van dieren in kunst 
niet, maar stelt dat een museum dat levende 
dieren houdt de volle verantwoordelijkheid 
voor hun gezondheid en welzijn draagt. Dat 
er toch nog zoveel katjes en hondjes eindigen 
als voer voor psychopatische kunstenaars, 
toont de gebreken ervan. Niet elk land nam 
de moeite om z’n krabbel eronder te plaatsen 
en de code geldt enkel voor musea. Podium-
kunsten blijven dus buiten schot. Het 
grootste probleem is echter dat dit maar een 
zelfregulerend vehikel is. De code is dus niet 
afdwingbaar en legt geen sancties op. (Onze 
oprechte excuses voor de gortdroge opsomming 
van wetteksten met veel te lange namen. We 
moeten de rechtenstudenten ook tevreden houden. 
Zo lezen die ook eens een cultuurartikel.)

een restrictie op de vrijheid van artistieke 
expressie “proportioneel en noodzakelijk” 

met zijn vissenbloedsmoothie. Hij wou 
mensen net confronteren met hun geweten: 
Duw ik op de knop van de blender of 
niet? In de rechtszaak tegen de curator 

dat het recht op welzijn van de vissen niet 
voldoende was om de vrijheid van artistieke 
expressie te beperken. De wetgeving legt 
misbruik dus wel aan banden, maar in de 
praktijk heeft de rechter het laatste woord. 

PLUCHE ALS ALTERNATIEF 

Niet alle kunstenaars dromen van een 

artiesten die op een ondubbelzinnige wijze 
vechten voor dierenrechten. Rembrandt 
hield weliswaar van een streepje 
vrouwelijk vlees, maar dierlijke proteïnen 
liet hij als vegetarische pionier links 
liggen. Vivienne Westwood en andere 
ontwerpers keren zich radicaal tegen bont 
en leer. Zoe Birrell maakte 420 koeien 
uit fair-trade chocolade als wake-up call 
voor het psychische leed van dieren. Wie 

of the lambs’ van Banksy eens opzoeken: 

om de vleesindustrie in vraag te stellen. 
De combinatie van dieren en kunst leidt 
steevast tot een felle polemiek en hevige 
reacties van het publiek. Laat ons hopen dat 

niet enkel de beurs van artiesten en musea. 
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A MILLION - BON IVER MUZIEK

L.S. Genoeg samengewerkt met Kanye 
West, Bon Iver schenkt de wereld eindelijk 
een nieuw kind. Na het meer fragiele 
karakter van For Emma, Forever Ago uit 
2007 en Bon Iver uit 2011 proberen Vernon 
en vrienden zichzelf nu te heruitvinden. 
Helaas. Akkoord, te lang blijven vasthangen 
aan eenzelfde soort liedjes was al voor veel 
artiesten de doodsteek, maar hier is Bon Iver 
misschien toch iets te ver geradicaliseerd. 
Bon Iver brengt indiefolk en kan onder die 
noemer met veel probeersels wegkomen, 
maar de experimentele folktronica zorgt nu 
niet meteen voor een album vol van die 
prachtige kwetsbaarheid van weleer. ’22, A 
Million’ is zeker niet ronduit slecht in zijn 
geheel, maar Justin Vernon lijkt zichzelf 

voorlopig niet te overtreffen. Ook de titels 
van de nummers lijken experimenteel. Naast 
het gewissel tussen kleine en grote letters, 
staan er ook heel wat tekens in waarvoor 
een mens al eens lang op zijn computer 
moet zoeken. Hip van je, Justin. 22 (OVER 
S∞∞N) is een mooie opener, 10 d E A T h b 
R E a s T ⚄ ⚄ is krachtig en 33 “GOD” en 666 
ʇ doen nogal terugdenken aan Bon Iver van 
toen. Verder zijn heel veel nummers gewoon 
verwarrend. Maar we leerden toentertijd 
met Skinny Love al om geduldig te zijn, 
en dus houden we ons nog wel wat zoet 
met ouder materiaal. En wie toch helemaal 
verkocht is aan Bon Iver anno 2016, zal vast 
wel al tickets hebben voor zijn optreden 
in Vorst Nationaal. G3nI3t 3RvAn. 

DOOR LOÏS SAVAT

THEATER

LIEFDE
 Hoe neem je afscheid van een vader die 
uit de oorlog terugkeert als een vreemde? 
Wanneer gaat een beroepsmoordenaar 
te ver in het uitoefenen van zijn job? 
Dat en nog meer wordt door vrouw en 
dochter van dienst, Els Dottermans en 
Ann Miller, al mijmerend onderzocht. 
De kleine zaal van het Arcatheater. Op het 
gladde speelvlak slaapt de dochter in moeders 
schoot. Over hen wordt een roodachtig 
licht verstrooid. Een intiem en volkomen 
beginbeeld maar al snel krijgen de pa-herin-
neringen die de twee beginnen op te halen 
een wrange smaak. Pa is niet alleen op missie 
geweest, hij is er ook gebleven. De man 
die ze nu kennen, is te beschaamd om hen 
in de ogen te kijken en verblijft nooit ver 
weg van de gevangenis. Verhelsts ‘Liefde’ 
is het verhaal van een gezin op drift.

Ook het failliet van de familie komt snel 
in het spel. Misschien zelfs een beetje te 
snel. De tandem van de twee theater-
veteranen rammelt verschillende keren 
bij het voorstellen van de (vergane) 
moeder-dochterband: een latente spanning 
die het sterk verbale stuk lading zou 
moeten geven, ontbreekt. Hierdoor 
komen de vaderanekdotes nu en dan 
te willekeurig over en moeten ook de 
cruciale momenten aan impact inboeten.
‘Liefde’ speelt nog tot 26 oktober op 
verplaatsing. Het stuk vormt de uitgelezen 
gelegenheid om eens na te denken over 
amor in tijden van oorlog en om kennis 
te maken met een van Vlaanderens 
meest gelauwerde (theater)auteurs. 

DOOR RUBEN MATTHYS
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meespreken van de onwil van de gezond-
heidszorg tegenover transsoortigen: “Toen 
ik enkele maanden geleden naar de dierenarts 
trok voor een ontworming, stuurde hij 
me door naar een psychiater. Ze denken 
dus dat we gek zijn! Otherkin zijn is geen 
mentale ziekte, it’s a blessing! (likt kruis)”
Ondertussen is decaan prof. dr. Frank 
Gasthuys erbij gekomen in een poging de 
gemoederen te bedaren. “Dames, heren, ik 
begrijp dat jullie verontwaardigd zijn over 
de manier waarop u allen behandeld wordt 
en dat u emotioneel bent over de dood van 
uw vriend, maar ik kan niets aan de situatie 

de dierenkliniek behandeld en mensen in 
ziekenhuizen die daarin gespecialiseerd 

TRANSSOORTIGEN VECHTEN VOOR 

HUN RECHTEN
Commotie aan de ingang van de dierenkliniek van de faculteit Dierge-
neeskunde: een dertigtal furieuze furry’s heeft er zich verzameld om er op 
te komen voor de rechten van transsoortigen, die anno 2016 nog lang niet 

overal aanvaard worden. 

met dierlijke versies van zichzelf, die 
zij hun ‘fursona’ noemen. Om dichter 
bij hun ‘fursona’ te komen en zich zo 
meer zichzelf te voelen, kleden zij zich 
in ‘fursuits’, een soort dierenvacht die 
verdacht veel weg heeft van een mascot-
tepak. Helaas kunnen furry’s op weinig 
begrip rekenen van de buitenwereld: ze 
mogen nog steeds niet geadopteerd worden 

-
kenhuizen weigeren hen te behandelen.
Van dat laatste voltrok zich vorige week 
nog een triest voorbeeld: Max, een 26-jarige 

nadat dierenziekenhuis ‘Het Pootje’ in 
Poelkapelle hem niet wou opnemen voor 
behandeling. Zijn ex-vriendin Kelsey, 
een zeventienjarige amicagender magische 
husky, protesteert dapper mee ter nagedach-
tenis van haar geliefde. “Het was verschrik-
kelijk. Opeens kreeg hij een acuut geval 
van koliek, nadat hij te snel een te grote 
hoeveelheid natte brokken van het merk 
Cesar gegeten had. We reden zo snel 
mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts, 
maar die liet ons in de kou staan. Hij 
snauwde ons toe dat we ‘met die fucking 
maagbreuk’ naar een gewoon ziekenhuis 
moesten gaan, maar dat zou Max niet gewild 
hebben. In zijn hart voelde hij zich een hond, 
en zo wou hij ook behandeld worden.”
Ook Felix, galactische regenboogkat, kan 

zijn. Zo gaat het nu eenmaal, dat is de 
natuurlijke gang van zaken.” De harige 
activisten zijn echter niet opgezet met 
deze onwetende woorden en jankend en 
grommend met schuim op de imaginaire 

conservatieve decaan. De professor 
probeert zich tevergeefs aan hun klauwen 
te ontworstelen terwijl een zeventienjarige 
jongeman, die weliswaar geen fursuit 
maar wel een halsband draagt, zijn tanden 
in het gezicht van het weerloze slacht-

toegesnelde masterstudenten erin slaagt 
de dolgedraaide bende met verdovings-
pijltjes stil te leggen, komt er een eind 
aan de slachting. De zeventienjarige 

Commotie aan de ingang van de dierenkliniek van de faculteit Dierge-
neeskunde: een dertigtal furieuze furry’s heeft er zich verzameld om 
er op te komen voor de rechten van transsoortigen, die anno 2016 nog 

lang niet overal aanvaard worden. 
Furry’s identificeren zich namelijk veeleer 
met dierlijke versies van zichzelf, die 
zij hun ‘fursona’ noemen. Om dichter 
bij hun ‘fursona’ te komen en zich zo 
meer zichzelf te voelen, kleden zij zich 
in ‘fursuits’, een soort dierenvacht die 
verdacht veel weg heeft van een mascot-
tepak. Helaas kunnen furry’s op weinig 
begrip rekenen van de buitenwereld: ze 
mogen nog steeds niet geadopteerd worden 
door potentiële baasjes en ook dierenzie-
kenhuizen weigeren hen te behandelen.
Van dat laatste voltrok zich vorige week 
nog een triest voorbeeld: Max, een 26-jarige 
jongeman die zich identificeerde als een 
alixigender demi-demonstafford, overleed 
nadat dierenziekenhuis ‘Het Pootje’ in 
Poelkapelle hem niet wou opnemen voor 
behandeling. Zijn ex-vriendin Kelsey, 
een zeventienjarige amicagender magische 
husky, protesteert dapper mee ter nagedach-
tenis van haar geliefde. “Het was verschrik-
kelijk. Opeens kreeg hij een acuut geval 
van koliek, nadat hij te snel een te grote 
hoeveelheid natte brokken van het merk 
Cesar gegeten had. We reden zo snel 
mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts, 
maar die liet ons in de kou staan. Hij 
snauwde ons toe dat we ‘met die fucking 
maagbreuk’ naar een gewoon ziekenhuis 
moesten gaan, maar dat zou Max niet gewild 
hebben. In zijn hart voelde hij zich een hond, 
en zo wou hij ook behandeld worden.”
Ook Felix, galactische regenboogkat, kan 

meespreken van de onwil van de gezond-
heidszorg tegenover transsoortigen: “Toen 
ik enkele maanden geleden naar de dierenarts 
trok voor een ontworming, stuurde hij 
me door naar een psychiater. Ze denken 
dus dat we gek zijn! Otherkin zijn is geen 
mentale ziekte, it’s a blessing! (likt kruis)”
Ondertussen is decaan prof. dr. Frank 
Gasthuys erbij gekomen in een poging de 
gemoederen te bedaren. “Dames, heren, ik 
begrijp dat jullie verontwaardigd zijn over 
de manier waarop u allen behandeld wordt 
en dat u emotioneel bent over de dood van 
uw vriend, maar ik kan niets aan de situatie 
veranderen. Dieren worden nu eenmaal  in 
de dierenkliniek behandeld en mensen in 
ziekenhuizen die daarin gespecialiseerd zijn. 

Zo gaat het nu eenmaal, dat is de natuurlijke 
gang van zaken.” De harige activisten zijn 
echter niet opgezet met deze onwetende 
woorden en jankend en grommend met 
schuim op de imaginaire gestoffeerde bek 
storten ze zich op de conservatieve decaan. 
De professor probeert zich tevergeefs aan 
hun klauwen te ontworstelen terwijl een 
zeventienjarige jongeman, die weliswaar 
geen fursuit maar wel een halsband draagt, 
zijn tanden in het gezicht van het weerloze 
slachtoffer zet. Pas wanneer een legertje 
van toegesnelde masterstudenten erin slaagt 
de dolgedraaide bende met verdovings-
pijltjes stil te leggen, komt er een eind 
aan de slachting. De zeventienjarige 
jongen moest geëuthanaseerd worden. 
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ANTWOORD OP
AL UW VRAGEN
OVER TERREUR

In grote steden is het aantal letselongevallen
in vijf jaar fors gedaald. In veel dorpen en
gemeenten is dat cijfer gestegen. Reden:
gevaarlijke gewestwegen en slechte
mobiliteitsplannen. • BRECHT HERMAN •

In vijf jaar tijd is het aantal onge-
valleninonslandmet14%gedaald.
Vooral de provinciehoofdsteden
doendaarbijeenstevigeduit inhet
zakje, met Hasselt als primus
(-27%). Maar, zo blijkt uit een ana-
lysevanhetBelgischInstituutVoor
de Verkeersveiligheid (BIVV), in
gemeenten en dorpen is de daling
beperkter. Er gebeuren in een he-
leboelkleinereplaatsenzelfsmeer
ongelukken, zoals bijvoorbeeld in
De Pinte, waar het aantal letsel-
ongevallen bijna verdubbelde.
«Deels een kwestie van infrastruc-
tuur», meent het BIVV. «Een grote
stad kan makkelijker een voet-
gangerszone, eenrichtings-
straatof zone30creëren.

En zulke maatregelen maken een
groot verschil in het aantal onge-
vallen en de ernst van verwondin-
gen.» JohanDeMol,verkeersexpert
aan deUniversiteit vanGent, wijst
naar gebrekkige mobiliteitsplan-
neningemeentenendekilometers
gewestwegen die haast iedere
dorpskerndoorkruisen. «Demaxi-
mumsnelhedenliggendaarvaakte
hoog, met alle gevolgen van dien.
Het Vlaams Gewest moet aan de
hand van parameters — zoals het
soort fietspad en het aantal oprit-
ten—duidelijkerichtlijnenuitwer-
ken. Niet als advies, maar als ver-
plichting.Datzalaleenpak
schelen inhet aantal
ongevallen.»Beke: «N-VA hanteert

ranzig discours»

Zijn aanslagen
wraak omdat wij

vechten in Irak?
Wat zijn
de volgende

doelwitten?

Kunnen we
IS niet beter

doodzwijgen?
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10 11&

In de
coulissen van
HET WITTE

PAARD

17 18&

JANINE BISCHOPS (73)

Hoe kán je nu
carpaccio
verknoeien?!

BELLINGS

Oudere vrouwen
schrijf je
niet af. Nàh

Veiliger verkeer
in steden,

niet in dorpen

14

Dewoordenoorlog tussen
’s landsbekendsteex-kartel-
partnersbereikteennieuw
dieptepuntnauithalenvan
N-VAnaarAngelaMerkel
endecontroversiëleCD&V-
medewerkerYoussefKobo.
WouterBeke ishet zat. «Wat
N-VAnuverkondigt, zie ik
zelfsDewinternietdoen.»

In het magazine ‘Joods Actu-
eel’ noemt Bart DeWever het
verontrustenddatCD&VKobo
heeft binnengehaald, een
man die volgens de Antwerp-
se burgemeester dicht tegen
de grenzen van het antisemi-
tisme aanschuurt. Hij ziet
maar één verklaring: CD&V
hengelt naar moslimstem-
men. Wouter Beke pikt de
aanvalniet,diesamenvaltmet

een tweet waarin de partij-
secretaris van N-VA Angela
Merkelverantwoordelijkstelt
voor de moord op een Franse
priesterdoorIS.«Dit isranzig»,
zegt Beke in een interview
met ‘De Morgen’. «Dit is een
discours dat je bij Trump ziet,
maar nooit het mijne zal zijn.
Ookals jeverschiltvanachter-
grond,moet je respectvolmet
elkaar omgaan. We moeten
mensenals individueleperso-
nen behandelen in plaats van
permanentgroepenteculpa-
biliseren.» DeWeverblijftbij
zijnstellingenwijstooknog
eens op de aanwezigheid
vandeomstredenadvocaat
Lahlali bij CD&V. En zogaan
de twee regerings-
partners vechtend de
vakantie in.

2
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Een vat, een vat, een vat
Groen licht fusie
AB InBev en
SABMiller

Anderlecht
vraagt fans

omDEFOUR
niet teviseren

KV MECHELEN -
CLUB BRUGGE
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Parkeerfraude
al 10 jaar bezig

De fraude bij parkeerbedrijf
ApcoaBelgiumlooptmogelijkop
tot 5 miljoen euro, bijna dubbel
zo veel als oorspronkelijk ge-
dacht. De verdachte zou ook
altienjaarbezigzijnmetz’nduis-
tere zaakjes. Dat blijkt uit bank-
documenten die gevonden wer-
den tijdens huiszoekingen bij
Patrick R., de technisch directeur
van Apcoa die parkeergeld weg-
sluisde bij zijn werkgever. De
manhad de documenten die zijn
fraude aantonen allemaal netjes
bijgehouden.
Patrick R. gebruikte het geld
onder andere om grote sier te
maken in de betere mi-
lieus. Hij sponsorde ook
eenkaatsclub. (PLA) 9

rpen & noordrand

het aantal letselongevallen
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stegen. Reden:
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En zulke maatregelen maken een
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“Dehuidigesubsidiesvoordieherstellingenhou-
den enkel rekeningmet breedte en afscheiding van
de weg”, zegt Coessens. “En dus is er voor een vol-
doende breed en afgescheiden fietspad in slechte
staatgeensubsidie.Definancieringvoorherstelling
komtdanvolledigvoor rekeningvandegemeenten.
Infinancieelmoeilijke tijden isdat vaakgeenpriori-
teit”,weetCoessens. “Eenvijfdevandeondervraagde
gemeenten zitmet dergelijke dossiers die zewelwil
maar budgettair niet kan aanpakken.”

Groter budget
Minister van Openbare Werken BenWeyts (N-VA)
erkentdaterophetvlakvansubsidieregelingeenen
anderbeterkan. “Vande10miljoeneurodie inhet

Fietsfondssteekt,hebikervorig jaarmaar
5 miljoen euro kunnen uitschrijven.
De reden is dat de gemeenten zelf
minder investeerden.”Datkomt
ook omdat niet alle kosten in
aanmerking komen voor
subsidies. Dat wil Weyts
bekijken. “Bijvoorbeeld de
studiekosten die nu niet
subsidieerbaar zijn, wil ik
nog deze legislatuur aan-
pakken zodat die ook zelf
steun kunnenontvangen.
“Erzijnvandaagookteveel

fysiekedrempels,zoalsdeover-
steek van een snelweg of een

drukkegewestweg.Numoet jedaar
over via een fietsbrug of eronder via

eentunnel.Welnudiekostenwil ikvolledig
subsidieerbaarmaken.”
Het huidige budget van 90miljoen euro per jaar

wilWeytsdaaromdit jaarnogoptrekkentot 100mil-
joeneuro. Aanhet trilcomfort zelf, de voornaamste
vraagvandeFietsersbond, kanWeyts evenwelniets
verhelpen: “Het is niet aan de overheid om te gaan
bepalenwelkeondergronddegemeentenverkiezen.
Ik kan enkel de subsidies faciliteren.”
Maardoorhetbudgetop te trekkeneneenaantal

kosten te verdelen hoopt Weyts dat de gemeenten
hun budget kunnen herzien, waardoor ze sneller
kunnen investeren.

LIEVEN DESMET

Uit een onderzoek van de Fietsersbond blijkt
dat zowat de helft van de fietspaden in
Vlaanderen oncomfortabel is. Zowel de
fietsers als de gemeenten zijn ontevreden.
Minister BenWeyts (N-VA)wil het budget
optrekken en de subsidieregels aanpakken.

Eerst het goede nieuws: er is de voorbije jaren
behoorlijk geïnvesteerd in meer en veiliger fietspa-
den.Zozijner steedsmeerfietspadendieniet alleen
breder zijngeworden, ookdeafscheidingvande rij-
weg zit stevig in de lift. Elk jaar proberen zowel de
gewestelijke, provinciale als gemeentelijke over-
heden om 150 tot 200miljoen te investe-
ren in die fietsinfrastructuur in
Vlaanderen. Goede punten dus,
diedeFietsersbondookerkent.
Tegelijk voldoet de helft

van fietspaden niet aan de
verwachtingen, vooral dan
ophetvlakvantrilcomfort.
Dat zegt Bruno Coessens,
onderzoeker bij de
Fietsersbond. Hij onder-
vroeg 2.500 fietsers en 173
gemeentenoverdekwaliteit
van de fietspaden en de
manier waarop geïnvesteerd
wordt. Van de fietsers blijkt 71
procent ontevreden vanwege te
veel schokken.
“Bijna de helft van de fietspaden in

Vlaanderen is incementbeton.Dat resulteert inveel
meer barsten en dus schokken. Terwijl asfalt beter
isalsondergrondenbovendiengoedkoper, isamper
een kwart van de fietspaden zo aangelegd. Ook bij
nieuwe fietspaden wordt nog te vaak naar beton
gegrepen.”
De reden is dat de studiebureausnog te vaak voor

cementbetonofklinkerskiezen,deelsuit esthetische
ofonderhoudsoverwegingen.“Bijvoorbeeldnutsmaat-
schappijenvragenvooralklinkers,hoewelgemeenten
heelgoedwetendatdeherstellingenondermaatszijn.”
Enduszie jeher enderdesolatefietspaden.

Minister Weyts belooft meer subsidies
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AMIS

DIRK DE WACHTER 
(psychiater) 

HUMO SPRAK MET

PAUL VERHAEGHE 
(psychoanalyticus)
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JohanDeMol,verkeersexpert
Universiteit vanGent, wijst
brekkige mobiliteitsplan-
meentenendekilome

estwegen die haast iedere
dorpskerndoorkruisen. «Demaxi-
mumsnelhedenliggendaar
hoog, met alle gevolgen

or rekening ndegemeenten.
Infinancieelmoeilijke tijden isdat vaakgeenpriori-
teit”,weetCoessens. “Eenvijfdevandeondervraagde
gemeenten zitmet dergelijke dossiers die zewelwil
maar budgettair niet kan aanpakken.”

Groter budget
Minister van Openbare Werken BenWeyts (N-
erkentdaterophetvlak
ander

optrekken en de subsidieregels aanpakken.

Eerst het goede nieuws: er is de voorbije jaren
behoorlijk geïnvehoorlijk geïnvehoorlijk geïn steerd in meer en veiliger fietspa-
den.Zozijner steedsmeerfietspadendieniet alleen
breder zijngeworden, ookdeafscheidingvande rij-
weg zit stevig in de lift. Elk jaar proberen zowel de
gewestelijke, provinciale als gemeentelijke over-over-ov
heden om 150 tot 200miljoen te inveheden om 150 tot 200miljoen te inveheden om 150 tot 200miljoen te in ste-
ren in die fietsinfrastructuur in
Vlaanderen. Goede punten dus,Vlaanderen. Goede punten dus,
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