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NIETSBLAD

Er is weer niets te melden

WEER

SPORT
NIEUWS

LEIDERS IN
DE STORM

RUSSEN GIJZELEN

R

TOUR DE FRANCE

ecent onderzoek van de
universiteit
van
Boemerskonsten toont een
causaal verband aan tussen
politieke schandalen en het
weer. Hoe zwaarder het
schandaal, hoe extremer
het weer dat volgt. De
Verenigde Naties roept alle
politiek leiders op om
zichzelf te gedragen om
zo nog meer doden te
voorkomen.
Het onderzoek, geleid door de
universiteit van Boemerskonten,
baseert zich op wereldwijde data
vanaf 1880. Wanneer er een
schandaal uitbreekt omtrent
een politiek figuur, volgt een
natuurramp. Hoe groter de
gevolgen, hoe groter de gevolgen
van de natuurramp, bijvoorbeeld
het aantal slachtoffers. Omdat
de regio van het schandaal en de
locatie van de natuurramp vaak
ver uit elkaar liggen bleef de link
lang onontdekt.
Een vroeg voorbeeld vinden
we in de Dreyfussaffaire
waarbij de Franse Dreyfus
onterecht werd beschuldigd
van spionage. Toen er enige
tijd na het bekende “J’accuse!”artikel een stroomversnelling
kwam in de doofpotoperatie
omtrent de waarheid, eiste de
Galvestonorkaan 7600 levens
in Oost-Amerika. Het uitlekken
van de Panamapapers in 2015 en
de daaropvolgende aardbeving
in Nepal die aan 9000 mensen
het leven kostte, is een recenter
voorbeeld.
Het artikel wordt zeer ernstig
genomen door de Verenigde
Naties die in een open brief aan
alle politieke leiders oproept
zich te gedragen om nog meer
natuurrampen te voorkomen. n
Naomi Torfs

DEZE WEEK IS HET WEER
NIET SLECHT

N

a de jarenlange heisa rond
het verbod van deelname
aan de inmiddels uitgestelde
Olympische Spelen hebben
Russische atleten zich massaal
tot renners omgeschoold. Voor
grove roebels uit de Staatskas
werden
bekende
sponsors
verleid om ze in hun ploegen op
te nemen.

Uitvaartcentrum het zuivere leven waar de schockerende ontdekking gebeurde. /PHOTO SIGNATURE

SCHANDAAL VOOR
UITVAARTCENTRUM, TUIN
VOL OPGEZETTE MENSEN.
MISDAAD
Lier
De jarenlange illegale
handelingen
die
het
uitvaartcentrum
JoLa
uitvoert,
zijn
eindelijk
naar boven gekomen. In
samenwerking met een
stille genootschap genaamd
het zuiver leven kan je
niet alleen kiezen voor het
begraven of cremeren van
een lijk maar ook voor het
opzetten.
Na een jaar lang maandelijks
telefoontjes te krijgen over
verdachte activiteiten die zich
afspeelden bij de verblijfplaats
van het zuiver leven, besloot
de politie toch maar eens om
een kijkje te gaan nemen.

Het
genootschap
was
voorzien van een uitgebreide
vergaderzaal,
zonneruimte,
private kamers en een grote
tuin. Standbeelden stonden
op een rijtje in het hart van de
gaarde, perfect om er door te

Als je koos voor
de optie ‘opzetten’
dan kostte je dat
tussen de 10.000
en 15.000 euro.
wandelen en ze te bewonderen.
Het kwam allemaal wat
eigenaardig over en toen ze er
een expert bij haalden, bleken
het dus opgezette mensen te
zijn.
Uitvaartcentrum JoLa heeft
zich nog niet uitgesproken over

deze shockerende ontdekking.
Verder onderzoek is voorlopig
in werking. Wat ze al wel weten
is dat ze er zeker hun geld aan
hebben verdiend. Als je koos
voor de optie ‘opzetten’ dan
kostte je dat tussen de 10.000
en 15.000 euro. Factoren
zoals: geslacht, leeftijd, lengte
en andere fysieke kenmerken
vormden de totaalsom.
Men
schat
dat
deze
praktijken al een vijf tot zes jaar
bezig zijn. Het uitvaartcentrum
zelf heeft het altijd geregistreerd
als een crematie, met als gevolg
dat er natuurlijk nooit een lijk
zoek was. Officieel klopten alle
documenten dus, zijn ze dan
echt dit afgelopen jaar minder
voorzichtig
geworden
met
hun verplaatsingen naar het
genootschap zelf? Er zijn nog
veel vragen over dit ongewone
schandaal. Hopelijk weten we
snel meer. n Kaat Janssen

Hun
overdonderende
deelname aan de Ronde zorgde
op de eerste tourrit reeds
voor vuurwerk. Vooraf werd
verwezen naar de president van
Wit-Rusland die wodka had
aangeraden om zich tegen het
coronavirus te weren. Er werd
al smalend gefluisterd dat dit
goedje zonder twijfel zou terug te
vinden zijn in hun drinkbussen
en dat ze er in de eerste bochten
zouden uitvliegen.
Niets was minder waar.
Verbijsterd
zagen
bekende
namen uit de wielerwereld hoe
ze met gemak uit het wiel werden
gereden door de bolsjewieken
met een gevleugelde ‘A’ en
de naam van de ooit grootste
luchtvaartmaatschappij
ter
wereld op hun ruggen. Iedereen
die dacht dat de natie uit het
Oosten zou aantreden met
spierbundels op stevige ijzeren
rossen, kwam bedrogen uit.
De Russen bleken meer
afgetraind dan wie ook en
reden
op
fonkelnieuwe
lichtgewichtfietsen van een
merk met de verdachte initialen
E.M.X. Naar verluidt zou Poetin
in hoogsteigen persoon de
ontwikkeling ervan in China
gefinancierd hebben en volgens
hem verwijzen de letters naar
drie bevriende kopstukken van
het regime Enlai, Mao en Xi. Het
tourmanagement deelde mee dat
renners en fietsen aan grondige
controles werden onderworpen.
n Vic de Bourg

ANTWERPEN
Sharkies
is
een
samentrekking
van
de
woorden – jawel, u raadt het
goed – sharks en zombies.
Een zoveelste ongevraagde
en
ongewenste
B-film
(bestaat Z-film?) in het genre
‘dieren worden zombies’.
Het niveau van Sharkies is
zo ondermaats, dat deze film
wel onbedoeld alle andere
dierenzombiefilms overtreft
qua hilariteit.
Sharkies scoort voor mij goed
in het komediegenre, hoewel
deze film niet als einddoel had in
deze categorie terecht te komen.
Zowel regisseur als productiehuis
deden hun best om de film te

KIES NIET VOOR SHARKIES
promoten met een (gehoopte)
angstaanjagende
horrortrailer,
maar reeds tijdens die paar
minuten werden mijn lachspieren
goed getraind.

“mijn lachspieren
werden goed
getraind”
De haaien zien er zeer
mechanisch onecht uit. Wanneer
ze in een zombie veranderen
– niemand weet waardoor –

transformeren ze naar een soort
uitgedroogde, verrotte haai met
bloeddoorlopen ogen. Af en toe
grommen deze haaien ook eens –
want u weet wel, haaien staan nu
eenmaal bekend om de geluiden
die ze maken.
Jaws is en blijft onoverwinbaar
in het ‘haaiengenre’. Wie een
zoveelste mislukte poging waagt
om een dier te koppelen aan
zombies, faalt op voorhand en
mag zich aan bakken kritiek
verwachten. Ik eet nog liever rotte
haai dan Sharkies ooit nog eens
opnieuw te moeten zien. n Julie
Rademakers

Sharkies

Your two worst nightmares come together.

ENKEL OP NETFLOP
Voor grommende haaien moet u bij Sharkies zijn. /PHOTO SIGNATURE
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Maar dan ook echt niets
FESTIVALITIS

OP VAKANTIE

FILOFEST,
DE COMPLETE
MINDFUCK!

MAMA
VIERT
VAKANTIE

Vergeet Tomorrowland,
Torhout-Werchter,
Pukkelpop
of
andere
festivals.
Filofest,
een
compleet
nieuwe,
megawijze festivalervaring
komt naar België!
Op de affiche prijken
namen als Socrates met zijn
topsong ‘Ken uzelf’. Via de
vroedvrouwtechniek duikt hij
je hoofd in en laat hij nieuwe
gedachten geboren worden. Een
intrigerende opening, al volgt
snel de eerste mindfuck zodra
Plato het podium opkomt en
licht werpt op je schaduwzijde.
Aristoteles drumt vervolgens
de beat ‘Hoe moet ik leven?’
in diverse ritmes die elkaar
moeiteloos opvolgen. Met open
mond zuig je de muziek je
hoofd in en dansen je gedachten
met onweerstaanbare andere
ideeën. Je geest bloeit open als
een roos.
Later reageert Descartes
met
onder
andere
het
acapellanummer ‘Ik denk, dus
ik ben’. Geruststellend zou je

Nu alle landen rondom
ons ‘oranje’ gaan, blijven
we
massaal
thuis.
De
nog
beschikbare
vakantiehuisjes zijn, of
gruwelijk duur, of er loopt
een schimmelspoor van de
keuken naar de badkamer.
Na dagen zoeken op het
internet, weten we het
zeker: ‘there is no place like
home’.

denken, maar dan beluisterde je
Kant nog niet. De melodie van
‘Wat kan ik weten?’ krijg je nooit
meer uit je hoofd. ‘Maak je los
uit het systeem,’ roept Nietsche,
‘word de Übermensch die we
bedoeld zijn te worden.’

‘Via de
vroedvrouwtechniek duikt hij
je hoofd in en laat
nieuwe gedachten
geboren worden’

Om te garanderen dat men
na een staycation voldoende
uitgerust is, heeft het ministerie
van Toerisme een aantal
richtlijnen opgesteld. Van de
jongeren wordt verwacht dat
ze tijd doorbrengen met hun
ouders. De televisie blijft uit.
Tegen de verveling wordt de
afwas, net als op de camping,
gewoon met de hand gedaan. Er
is een corveelijst waarvan mama
vrijgesteld is, want mama viert
vakantie. Bovendien mogen er
alleen kleren gedragen worden
uit de van te voren ingepakte
koffer. Er zal tussendoor niet
gewassen worden.

Je bent gewaarschuwd:
dit festival is een complete
mindfuck en stopt niet.
Gedachten fladderen als vlinders
in je hoofd. Hoge en lage tonen
dwarrelen door elkaar. Kleuren
swingen, woorden springen.
Wedden dat je er niet genoeg
van krijgt? n Els De Vuyst

Descartes brengt een spraakmakende set. /PHOTO SIGNATURE

SMULRUBRIEK

KRIJG EEN ROES VAN KOMKOMMERMOUSSE!
Welkom
opnieuw
bij
onze
Smulrubriek.
Iedereen kent wel de
befaamde chocomousse (of
chocolademousse), een hit
in elk restaurant. Vandaag
brengen wij iets nieuws op
de markt. Bij Het Nietsblad
krijg je vanaf nu een roes,
van komkommermousse!
Allereerst heb je 400g
komkommerschijfjes
nodig, fijn gesneden. Je kan er
ook enkele raspen om nadien
schilfertjes op de mousse

ENTERTAINMENT
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te strooien, naar believen.
Daarnaast heb je 4 eieren
nodig, 160 ml room en 60g
suiker.
Vooreerst dien je de
komkommerschijfjes
te
verhitten in een traditionele
oven tot ze smelten tot een sap
(180° boven- en onderwarmte).
Gebruik
hiervoor
een
hittebestendige schaal. De
eieren moet je splitsen. Klop
in een apart potje de eidooiers
samen met 30g suiker tot er
zich een schuimige massa

vormt. Klop vervolgens, ook
apart, de eiwitten op en mix
daarbij de overige 30g suiker.
Het komkommersap mag dan
worden gevoegd bij het eidooiersuikermengsel. Daarna voeg je
het eiwit-suikermengsel erbij en
vervolgens de room. Roer goed
en plaats daarna de mousse in
de koelkast. Laat de mousse
minstens 3.5 uur opstijven. De
schilfers kan je erop strooien
eens de mousse klaar is (voor
slagroom, zie het recept in
vorige Smulrubriek n.v.r.).

Smakelijk en tot volgende
week! n Tim Roose
BENODIGDHEDEN
•

400 gr komkommerschijfjes

•

4 eieren

•

160 ml room

•

60 gr suiker

‘Tegen de verveling
wordt de afwas,
net zoals op de
camping, met de
hand gedaan.’
Natuurlijk is er ook aan papa
gedacht. Hij verkeert al in een
betere positie, want hij hoeft niet
helemaal naar Spanje of ZuidFrankrijk te rijden. Hij wordt
wel geacht om iedere avond de
maaltijd op de BBQ te bereiden.
Grasmaaien, planten water
geven, het kuisen van het
konijnenhok en het voeren van
de katten, wordt net als tijdens
iedere vakantie, overgelaten
aan de buren. Dit alleen
tijdens de vooraf afgesproken
vakantieperiode.
Het
kan
immers niet altijd vakantie
blijven. n Annette Akkerman

