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Een overgang zo vloeiend als het water in
uw knie: op maandag 17 november kan u
mompelend en kwijlend naar het
Openingsbal van de Seniorenweek
schuifelen. Die gigantische orgie vindt
plaats in de Vlaamse Opera, waar ze wel
meer krasselende wijven gewend zijn. Ter
plekke is er fris bier galore om uw baxter
mee te vullen, en Jean-Marie Dedecker
rijdt u met veel plezier terug naar uw
enige vriend (u weet wel, die yucca waar
u altijd tegen leutert). De dappere
senioren die het einde van de week halen
krijgen naar verluidt een warm afscheid. •
Stefaan Declerck • Zij die nog ouder zijn,
of liever nog, completely dead, kunnen
zich diezelfde avond vergapen aan een
bijzonder irritante biljartbal genaamd
Boogie Boy. Wie echter denkt dat de
vader vreemde geluiden voortbrengt,
heeft duidelijk nog nooit de dochter
gevost, iets wat nog sporadisch voorkomt
in hedendaags Vlaanderen. Schaamt u
zich dus maar niet te erg. • "De tetten op
het strand waren over het algemeen
bloot." - J. Stalin over de conferentie van
Jalta. • Laten we het even over andere
voorwerpen met een puntig einde
hebben: het hoofd en de rest van Geert
Hostes lijf en leden kan u alweer (zucht)
aanschouwen in Gent, op 19 en 20
november. Hoe u en ik er nog altijd naar
durven kijken, wensen we niet te weten.
Mensen met angst voor vernieuwing

staken die avond hun Bijbelsessie, doven
de olielamp en halen paard en kar van
stal. Om zich rond 20 uur naar de
Capitole te begeven. • Op 21 november
komt, recht uit het getto van Izegem, ‘t
Hof van Commerce op de planken van
de Handelsbeurs. Commerce op z’n
West-Vlaams in de Handelsbeurs? De
laatste keer dat we handel probeerden te
drijven met West-Vlamingen, kregen we
een potje met een vreemde substantie,
een injectienaald en een tankwagen
drijfmest in onze achtertuin. Die moest in
zompigheid overigens niet onderdoen
voor de puree in onze studentenresto’s,
waar de Russen naar verluidt al drie
atoomduikboten in kwijtraakten en het
Federaal Voedselagentschap twee
controleurs. Twee weken later dreef onze
veearts, vol lood, bij de drijfmest. Arme
Karel. We betalen nog altijd af op de
saneringskosten. Liefhebbers van onver-
staanbaar ritmisch gewauwel begeven
zich rond kart na den ah’ten naar de
voornoemde plaats. • George W. Bush •
De folkies onder ons trekken diezelfde
avond met kletterende klompen en
geoefende rechterarm naar het optreden
van Urban Trad. Voor één keer raakt u,
gewone sterveling, op een hippe list bij
een optreden, zij het dan wel de blacklist
van de Staatsveiligheid. Let u vooral op
de kerel in de regenjas die de krant
omgekeerd vasthoudt en er twee

“windgaten” in maakte. Vlaamse deernen
die ervan dromen het illustere pad van
ons aller Soetkin te bewandelen kopen
hun meezingboekjes op voorhand bij de
fris geschoren kerel aan de ingang. • Die
fris geschoren kerels trekken daarna
gezwind, mit ein Volkswagen, naar de
blijde intrede van Sinterklaas, de enige
Turk die met een gammele schuit vol
negers niet door de Italiaanse kustwacht
geramd wordt. Afwachten of het bisdom
hem wél binnenlaat. • Blijkbaar niet alleen
nuttig na een fikse portie pruimen:
boeken. Help als jobstudent bij de
verkoop op de Boekenfestijn, tussen 15
en 21 december. Mail voor verdere info
naar info@boekenfestijn.com. Nerds. •
Marino Keulen • Het verminken van
anderen begint bij jezelf: Rap Battle, een
theaterstuk over snijwonden en
zelfverminking, en impliciet dus ook over
tieners, speelt op 22 november in het
Publiekstheater/Arca. • Enorm dronken
raken om drie uur ’s namiddags en dan
een lekker potje rampetampen met je
schaap? Het kan enkel Down Under,
waar de kangaroe Aboriginals in de kont
trapt en de dingo kinderen verorbert. Op
30 november kan u alles leren over
Australië en Nieuw-Zeeland in de
Flanders Expo. Don’t forget your
Vaseline, mate! • Mark Eyskens • Als u
deze maand Pieter De Crem met een
baksteen en een emmer mortel over
straat ziet lopen, al roepend: “Ik ben géén
Tsjeef!”, dan probeert hij waarschijnlijk te
infiltreren in de tentoonstelling “Twee
eeuwen Vrijmetselarij” in Gent. Wie enkel
een avondje pretentieus wil debatteren
om daarna toch gewoon mee naar de
hoeren te gaan, is ook welkom. Maar wij
waarschuwen u: het is één groot complot!
• Karel De Gucht • Het kuispersoneel
van de Brug vraagt de dragers van
splinternieuwe Nikes vriendelijk doch met
aandrang het bloed van de zolen te
vegen, gezien dat heel moeilijk te
verwijderen vlekken achterlaat op de
vloer. Hoe dat goedje op de zolen kwam,
leert u tijdens de tentoonstelling over
kinderarbeid in het MIAT. Het muzikale
entertainment wordt verzorgd door één of
andere koter uit Eurosong for Kids en
oude dames krijgen de kans negertjes in
de wang te knijpen en zuchten als “Och
here, gij sukkelaartje...” te slaken.• Rien
Emmery.

Schamper houdt uw toekomst in gedachten! De derde leeftijd staat na uw studentenjaren immers
al belachelijk hard op uw deur te rammen. U kan niet vroeg genoeg panikeren bij de gedachte

aan geblokkeerde nieren, artritis en Ben Crabbé. Daarom verschijnt uw favoriete blad nu ook in extra
grote letters en mét tips voor de goede kaarter. Leest Schamper, deze week met gratis breipatroon!
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De kameraad van uw prostaat

Gert & Dries

KORT
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Rien Emmery

WOAR DA’T OP NEERKOMT IS DA GULDER ALLEMAAL KLUUTZAKKE EN
SMIERLAPPE ZAAT EN DAMME WULDER VAN SCHAMPER NIETS MEE ULDER
TE MOAKEN ZOEN WILL’N ÊN. GE KUNT GODVEROMME ONS KLUTE KOME

KUSSCHE. VANEIGENS GOAN W’ULDER SUBIET AANGIEVE BAA DE FLIKE!
EEIGEN STUDENT EERSTT

Op 30 oktober heeft het Bestuurscollege van de Universiteit Gent een stap in de goede
richting gezet om te komen tot een eerlijke kostenverdeling voor de sociale
voorzieningen van de Gentse studenten. Het verouderde samenwerkingsakkoord uit
1996 tussen de universiteit en de Gentse hogescholen wordt stopgezet en moet plaats
ruimen voor een nieuwe protocolovereenkomst. Dat betekent in een klap ook het einde
van een jarenlang scheefgegroeide situatie waarin de hogescholen van de
universitaire studentenvoorzieningen profiteerden.

Momenteel kunnen alle studenten van de Gentse hogescholen nog broederlijk
goekoop naast de UGent-student komen eten in de resto’s of een partijtje
badmintonnen in het GUSB. De werkelijke kost van bijvoorbeeld de garnaalkroketten
die u in resto de Brug komt verorberen, is echter een veelvoud van het zachte prijsje
dat u aan de kassa betaalt. Het verschil, per maaltijd gemiddeld zo’n vijf euro, wordt
volledig bijgepast door de universiteit, wat betekent dat zij moet opdraaien voor het
gros van de productiekosten van elk bord balletjes in tomatensaus dat een
hogeschoolstudent in de resto’s bestelt. 

Aangezien niet-UGent-studenten een niet onbelangrijk deel uitmaken van de
restoklandizie, drukt die kost zwaar op de universitaire financiën. Hoewel ook
uniefstudenten in de cafetaria’s van de hogescholen mogen eten, gebeurt dat veel
minder vaak. Daarenboven pompt de universiteit veel meer geld in haar sociale
voorzieningen dan de dotatie die ze per student van de overheid ontvangt. Let wel, de
hogescholen krijgen per student tientallen euro’s minder, en dat is, zoals ze zelf altijd
aanhalen, inderdaad schandalig. Maar die discrepantie op het vlak van
overheidssubsidies hoeft daarom niet op de nek van onze financieel al zo geplaagde
Alma Mater terecht te komen.

Vanaf 1 januari 2004 zou het profitariaat van de hogescholen dus op zijn einde moeten
lopen. Maar er is meer. De nieuwe protocolovereenkomst zal immers uitgewerkt
worden door de werkgroep Sociale Voorzieningen van de Associatie van de UGent. In
die Associatie huizen echter maar twee van de vier Gentse hogescholen: de
Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool. Voor hen zal gewerkt worden met een
“wederzijdse verrekening van de exploitaitiekosten” – lees: de SOVO’s (vzw’s die de
sociale voorzieningen van de hogescholen regelen) zullen zélf mogen dokken voor de
maaltijden en sportuurtjes van hun studenten in de universitaire faciliteiten.

De beslissing van het bestuurscollege stipuleert daarnaast duidelijk dat er gewerkt
wordt met “preferentieel partnerschap” – lees: studenten van de Katholieke
Hogescholen Sint-Lieven en Sint-Lucas, instellingen die zo vermetel waren voor de
Associatie van de KULeuven te kiezen, mogen hun goedkope spaghetti op hun buik
schrijven. Tenzij de universiteit tot een soortgelijke kostenverrekening komt met de
SOVO’s van de katholieken. Maar dat de UGent ze daarbij pijn wil doen, staat vast.
Voor “niet-preferentiële partners” zal men immers de “full-cost benadering” hanteren,
wat bijvoorbeeld voor de maaltijdvoorziening neerkomt op nog een euro per student
méér. 

Zijn alle problemen met de relatie universiteit-hogescholen door die beslissing op
magische wijze opgelost? Eigenlijk niet. Geen enkele hogeschool beschikt immers
over zo’n uitgebreide service als de Dienst Studentenactiviteiten (DSA), wat ertoe leidt
dat de meeste hogeschoolstudenten zich engageren in de studentenverenigingen
binnen de conventen van de DSA. Hoewel dat volgens het subsidiereglement
verboden is, genieten ze zo mee van de universitaire fondsen en de faciliteiten van het
studentenhuis De Brug. Dan spreken we nog niet over de automatische verzekering
tijdens activiteiten van studentenverenigingen: ook die gelden enkel voor wie
ingeschreven is aan de UGent.

Hoewel de aanpak van het Bestuurscollege een beetje op “eigen student eerst” lijkt, is
ze wel begrijpelijk. Het is immers ongehoord dat de UGent het slachtoffer blijft van
zowel de ontoereikende overheidssubsidies voor sociale voorzieningen in het hoger
onderwijs als de magere inspanningen van de SOVO’s voor hun
hogeschoolstudenten.
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Het begon allemaal met een misnoegde
student, de legendarische Louis-
Philippe Van Cauwenberge, die de
universiteit dreigde aan te klagen. De
slimmerd kende namelijk zijn
pappenheimers en had opgevangen dat
meerdere, opeenvolgende contracten
van bepaalde duur erkend kunnen
worden als een contract van onbepaalde
duur. Huh? Wel, de jongen had enkele
malen als jobstudent gewerkt voor onze
alma mater. Om iedereen een kans te
geven en omdat een langdurig contract
de nijvere student te veel belast, werkt de
jobdienst met korte contracten van drie
tot zes maanden of zelfs minder. De
administratieve rompslomp werd toen
verdeeld over de Jobdienst, die toen nog
bij alle contracten tussen studenten en de
UGent bemiddelde, en de personeels-
dienst, die voor de berekening van de
lonen zorgde. Een methode die zonder
meer succesvol was, zo succesvol zelfs
dat de KULeuven en de VUB de
werkwijze volledig overnamen.

Het begin van het einde
Alles peis en vree tot die snode student
op het toneel verscheen natuurlijk. Op
basis van een wet die oorspronkelijk
bedoeld was om gewone werknemers te
beschermen tegen hun wispelturige
werkgever, dreigde hij naar de rechter te
stappen als hij geen vast contract van
onbepaalde duur kreeg. De universiteit
wou zo'n geding ten allen koste
vermijden en zocht wanhopig een manier
om de verantwoordelijkheid af te
schuiven. De logische oplossing was het
uitbesteden van de contracten aan
Creyf's, dat al zorgde voor de tijdelijke
contracten van niet-studenten. Toen er
vorig jaar bij de Jobdienst daarenboven
problemen met het informaticasysteem
rezen, besloot men zelfs om 'tijdelijk' de
afhandeling van alle contracten, dus ook
de contracten van langere duur, aan
Creyf's over te laten. Na dat mooie
staaltje paniekvoetbal keerde de rust in
het rectoraat weder, wat hadden ze dat
mooi afgehandeld. Ja toch?

Absoluut, een ontzettend elegante
oplossing, maar het prijskaartje was
navenant. Voor elke euro die de
universiteit vroeger betaalde voor een

jobstudent betaalt ze er nu opeens 1,88.
Let wel, niet de volledig meerprijs
verdwijnt in de zakken van Creyf's. Ook
Creyf's moet vakantiegeld en andere
patronale bijdragen betalen. Van die 88
cent gaat uiteindelijk 'maar' circa dertig
cent naar Creyf's. Daar moet je ook nog
eens 21% BTW op het totale bedrag
bijrekenen omdat alles nu extern
uitbesteed wordt. In concreto komt dat

neer op zo'n 500.000 EUR, zeker geen te
verwaarlozen bedrag. Om het geheel nog
wat leuker te maken werd de verloning op
1 januari nog aangepast. Waar men
vroeger de jobstudenten uitbetaalde
volgens de cao van de private sector
moest men de jobstudenten nu opeens
verlonen volgens de barema's van de
publieke sector. Dat komt erop neer dat
men de jobstudent evenveel moet
betalen als een vast personeelslid met
dezelfde functie. In concreto betekent dat
als de unief vroeger zo'n 200 frank per
werkuur betaalde, zij nu circa 230 frank
per uur moet neertellen. Op zich niet zo'n
groot verschil, maar op een goeie
honderdduizend werkuren begint dat
natuurlijk al door te wegen.

Blijven proberen!
De oplossing die als een godsgeschenk
uit de hemel gevallen leek, blijkt dus een
vergiftigd geschenk te zijn. De meerkost
is trouwens volkomen overbodig. In

Leuven en Brussel houdt men nog altijd,
zonder noemenswaardige problemen,
vast aan het oude systeem. Van
vervolging is men daar niet bang omdat
men ervan overtuigd is dat de rechter in
geval van een geding zal oordelen naar
de geest van de wet en niet naar de letter.
Mensen die via de jobdienst tewerk-
gesteld worden, hebben allemaal een
studentenstatuut als hoofdstatuut en
ambiëren dus per definitie geen vaste
baan. Waarom dan zo paniekerig reage-
ren? Ook binnen onze eigen universiteit
gaan stemmen op om de Jobdienst te
herstellen in zijn oude functie, maar dat is
niet zo gemakkelijk als het lijkt.

De personeelsdienst ondergaat een
grondige reorganisatie van hun
informatica-infrastructuur en beweert
noch de tijd noch de middelen te hebben
om de loonberekeningen op zich te
nemen. Is het dan niet beter om wat extra
mensen aan te werven in plaats van een
luttele 500.000 euro aan btw te verspillen,
geld dat toch sowieso in de schatkist
verdwijnt? Blijkbaar niet, want ook
volgend jaar nog wordt alles uitbesteedt
aan Creyf's. Nochtans bezweerde Carla
Verhaegen, verantwoordelijke van de
Directie Studentenvoorzieningen,
Schamper vorig jaar dat de
overeenkomst slechts tijdelijk was en dat
de universiteit vanaf 2004 het heft weer in
eigen handen zou nemen. Blijkbaar heeft
men op hoger niveau anders beslist.

Afgeschaft
"Misschien kan de jobdienst alle taken,
desnoods zelfs de loonberekening, op
zich nemen zoals vroeger", stelt
Verhaegen voorzichtig voor. Het
personeel beschikte tien jaar geleden
over de nodige competenties en de wil is
er. Toch ziet het er niet naar uit dat dat
een realistische oplossing is. De verst
gevorderde denkpiste is op dit moment
die van een kostenverdelende vzw. Dat
onding is een constructie die blijkbaar het
aansprakelijkheidsprobleem oplost en
toch de kosten ietwat drukt. Er blijft echter
nog één redelijk onoverkomelijk pro-
bleem: zo'n vzw moet ondersteund
worden door minstens twee partners.
Een mogelijke partner wil men nu binnen
de associatie zoeken, maar gevonden
heeft men haar nog niet.

De jobdienst is dus nog altijd niet
afgeschaft, maar daar lijkt het steeds een
beetje meer op.

Het klinkt als een slechte ridderroman: een snode student, uit
op wraak, dwingt een bureaucratische mastodont op de

knieën. We hebben er allemaal wel al eens over gefantaseerd op
onze in de augustuszon bakkende zolderkamertjes tussen twee
bloksessies in. Spijtig genoeg krijgt het de allures van een slechte
grap, een zeer dure slechte grap zelfs.

Jobdienst nog altijd niet afgeschaft
Maar daar lijkt het steeds meer en meer op

Matthias en TVdM
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Het Limburgs Universitair Centrum
berekende de zogenaamde Glazen
Plafond Index (GPI) voor de verschillende
Vlaamse universiteiten. Deze index
bepaalt de gemiddelde verhouding
tussen het percentage vrouwen in de
verschillende niveaus van een unief. Als
de GPI 1 is, blijven de verhoudingen
stabiel en is er dus geen onderscheid
tussen mannen en vrouwen. Als de GPI
merkelijk hoger is dan 1, vermindert het
vrouwelijke aandeel met elk hoger
niveau.

Zagen en koken
De UGent behaalde een GPI
van maar liefst 3,33. Alleen de
KULeuven deed nog slechter
met 3,72. De mooie 1 werd
nergens bereikt.
Aangezien bij het horen van dit
nieuws op Schamper meteen
de kreten “Geweldig! Hier met
die positieve discriminatie!” en
“Dat die wijven eens ophouden
met zagen en leren koken!”
weerklonken, zochten we ie-
mand met een iets genuan-
ceerdere mening op, professor
Maryssa De Moor, docent in
de aanvullende opleiding Vrou-
wenstudies.

SCHAMPER: Waarom is het voor
vrouwen zo moeilijk om op te klimmen
in het universitaire echelon?
De Moor: “Ik ben ervan overtuigd dat
iedereen aan vrouwen kansen wil geven,
net zoals aan mannen. Het antwoord is
dus zeer complex. Men wijst er onder
andere op dat vrouwen meer van de
gezinslast op zich nemen dan mannen.
Dat speelt mee. Maar we leven en
werken ook in een heel competitieve
onderzoekscultuur. Die ligt vrouwen
misschien minder dan mannen. Maar dat
zijn natuurlijk gissingen. Op dat complex
samengaan van factoren, hebben we nog
niet meteen vat. We zijn dringend aan
een grondige analyse toe.”

SCHAMPER: Naar de oorzaken van het
probleem werd dus nog geen specifiek
onderzoek gedaan?
De Moor: “Men heeft dat in stukjes en
brokjes wel gedaan, maar tot nu toe kijkt
men hoofdzakelijk naar cijfers en

statistische gegevens. De kwalitatieve
onderzoeken gebeurden wel al in andere
regio’s, zoals Scandinavië, en daar heeft
men wel een merkelijke verbetering
bereikt.”

SCHAMPER: Denkt u dat het probleem
bij de vrouwen zelf of bij effectieve
discriminatie ligt?
De Moor: “Ik denk een combinatie van
beide factoren. Er is sociale druk, normen
die niet meteen zichtbaar zijn, maar waar

mensen zich naar schikken. Soms staan
vrouwen zodanig onder druk van sociale
patronen dat ze zich in andere patronen
niet thuis voelen.
Ik denk dat vrouwen op dit moment veel
meer moeten gesteund worden om
carrièregericht te zijn. Vrouwen geven
nog teveel toe onder de druk van de
traditionele maatschappij. Ik denk niet dat
dat bewust gebeurt. Dat is een ont-
wikkeling van járen oud.”

Patrick Janssens
De Moor: “Onlangs zei Patrick
Janssens dat mannen beter zijn in
sociale netwerken. Ik denk dat daar ook
iets van aan is. Men heeft al vastgesteld
dat mannen vlugger contacten leggen en
zoeken. Vrouwen gaan dat maar doen als
ze ertoe verplicht zijn omdat het hoort bij
de job.”

SCHAMPER: Wordt er op dit ogenblik
al een poging ondernomen om ver-
betering in het lot van de universitaire

vrouwen te brengen?
De Moor: “Vanaf volgend jaar worden er
op Europese schaal projecten opgestart.
Men moet er alleszins iets aan doen want
dit is een enorm verlies van potentieel.
Vrouwelijke studenten halen vaak de
beste resultaten. Toch mikt slechts een
kleiner aantal op een doctoraat. Vrouwen
die de kans krijgen, doctoreren minder
vaak dan mannen.
Enkele jaren geleden richtte Leuven een
cel op die zich specifiek met de
vrouwenproblematiek bezighoudt. De
rector heeft er ook een adviseur voor
Gelijke Kansen. De goodwill is er dus wel.
Hier in Gent is op dit moment geen beleid,
maar er zijn wel een paar mensen actief
mee bezig, die ook hopen dat er een
beleid komt als de rectorale overheid

hierin wil meegaan. Er zijn
natuurlijk financiële middelen
nodig.
Men denkt vaak dat door meer
vrouwen in verschillende
commissies te steken, ook
meer vrouwen benoemd
zullen raken, maar die theorie
gaat niet altijd op. Het leidt niet
altijd tot een verbetering van
de situatie.”

Niet optimistisch
SCHAMPER: Ik heb een
theorie opgevangen dat de
hoge GPI eigenlijk een
zichtbare verbetering van
het percentage vrouwen
doorheen de tijd betekent.

Dan zijn er bijvoorbeeld minder
vrouwelijke proffen omdat er tien jaar
geleden nog minder vrouwen
doctoreerden.
De Moor: “Ik merk daar eerlijk gezegd
niks van. De laatste rapporten wijzen
erop dat het niet bepaald verbeterd is,
integendeel. Ik ben niet zo optimistisch. Ik
denk dat men nog hard zal moeten
werken.”

SCHAMPER: Ten slotte, enig idee
waarom Gent slecht scoort wat
vrouwvriendelijkheid betreft?
De Moor: “Tja, daarvoor zou ik de cijfers
eens grondiger moeten bestuderen. De
GPI hangt onder meer samen met de
verschillende opleidingen. Gent heeft
bijvoorbeeld een sterke opleiding
ingenieurs en die tellen altijd weinig
vrouwelijke proffen. Je kunt de
verschillende universiteiten moeilijk met
elkaar vergelijken.”

De Vlaamse universiteiten zijn niet vrouwvriendelijk. Volgens
een recent onderzoek klimmen vrouwen ondanks decennia

van emancipatie nog steeds moeilijk op in de universitaire
hiërarchie. Onze eigen Gentse universiteit scoort bijzonder
slecht.

Vlaamse universiteiten
vrouwonvriendelijk

Ilka De Bisschop



SCHAMPER: Heeft 40 jaar
moraalwetenschappen de mensheid
iets bijgebracht?
Vermeersch: “Ja natuurlijk! De sectie
moraalwetenschappen werd in de eerste
plaats opgericht om een antwoord te
vinden op het steeds groter wordende
aantal leerlingen zedenleer. Men zocht
mensen die specifiek niet-confessionele
zedenleer konden doceren. Die opleiding
zorgde er ook voor dat die toekomstige
leerkrachten nogal vrijzinnig dachten, wat
sommige mensen ergerde. Maar
wanneer het aankomt op het opleiden
van degelijk personeel om die niet-
gelovige leerlingen les te geven, heeft de
sectie moraalwetenschappen z’n nut
zeker bewezen.”

SCHAMPER: Heeft de secularisering in
Vlaanderen het wijsgerig denken
gestimuleerd?
Vermeersch: “Die mentaliteits-
verandering in heel West-Europa in de
vorm van een grotere neiging tot vrijzinnig
denken is mede begeleid door de richting
moraalwetenschappen aan onze
universiteit. Dat heeft geleid tot originele
visies, projecten en vormen van denken.”

SCHAMPER: Kunt u zich vinden in de
kritiek dat de moraalwetenschap niets
tastbaars oplevert?
Vermeersch: “(lacht) De vraag is wat je
tastbaar noemt. Wanneer je op een niet
confessionele manier jonge mensen
opleidt in het middelbaar onderwijs, is dat
tastbaar? Misschien heeft men liever dat
het allemaal fanatieke godsdienst-
maniakken worden, zoals in sommige
moslimlanden tegenwoordig. Het feit dat
de WTC-torens op de grond liggen, is er
een bijzonder tastbaar gevolg van dat de
mensen die daarin gevlogen zijn daar
geen enkel ethisch bezwaar tegen
hadden.”

SCHAMPER: Denkt u dat in landen
waar zo’n strakke godsdienstige
moraal regeert degelijke wijsgerige
vruchten te rapen zijn?
Vermeersch: “Binnen een strak
godsdienstig kader heb je een strakke
ethiek. Hier in Europa is dat niet meer zo,
maar in de Verenigde Staten heb je een
meerderheid die de evolutietheorie niet
aanvaardt of zich verzet tegen
experimenteel onderzoek op embryo’s,
wat een enorme geneeskundige vooruit-
gang tegenhoudt. Vanuit een strak

religieus kader krijg je een ethiek die
verlammend werkt op de hele
maatschappelijke ontwikkeling.”

SCHAMPER: Eén van de
onderliggende oorzaken van 11
september is de ongelijke verdeling
van de rijkdom op de wereld. Ziet u het
Westen ooit de wil opbrengen om aan
welstand in te boeten om de mensen in
de Derde Wereld van een zekere
welstand te voorzien?
Vermeersch: “Dat is bijzonder moeilijk.
Eén van de grootste bijdragen die het
Westen al vijftig jaar had moeten leveren,
is het aanvaardbaar maken van
contraceptie, wat men al zolang
verwaarloost onder invloed van bepaalde
groepen. Het probleem van de armoede
zou veel kleiner zijn mochten er twee
miljard mensen minder op deze wereld
lopen. Inspanningen om de Derde Wereld
te helpen zonder de bevolkingsexplosie
tegen te gaan, is als dweilen met de
kraan open.”

SCHAMPER: U heeft in de Commissie
Vluchtelingen gezeteld na het incident
met Semirah Adamu. Wat vindt u van
de recente verandering in het discours
over vluchtelingen, waarbij men ze
tegenwoordig al te snel “illegalen”
noemt?
Vermeersch: “Toen ik in die commissie
zat, was er al sprake van illegalen. Je
hebt twee soorten vluchtelingen: politieke
vluchtelingen en economische
vluchtelingen. Als men die economische
vluchtelingen geen verblijfsvergunning
geeft, dan moeten zij het land verlaten.
Wanneer zij het land niet verlaten,
worden het illegalen.”

SCHAMPER: Maar worden zij
tegenwoordig niet vaak gelijkgesteld
in de media en de berichtgeving
erover?
Vermeersch: “Ik denk dat dat ongeveer
hetzelfde gebleven is. Enkele jaren terug
is er een enorme toevloed van
vluchtelingen geweest, waarop men
maatregelen trof. Die toevloed was te
wijten, of te danken, aan het feit dat die
mensen ervan overtuigd waren dat ze
onmiddellijk deel zouden worden van
onze sociale zekerheid. Men heeft dat
aan proberen te pakken door financiële
steun te vervangen door materiële steun.
Het discours is volgens mij niet
fundamenteel veranderd. Wat me wel
verontrust, is de aard van de landen waar
ze afkomstig uit waren. Vluchtelingen uit
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Veertig jaar moraalwetenschappen, dan mag je al eens een paar
fossielen uit de kelder halen. Schamper sprak met professor

emeritus Etienne Vermeersch over liefde, lust en
moraalwetenschappen.
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oorlogsgebieden zijn vrij eenvoudig op te
vangen, maar wat met degenen die uit
landen met ondemocratische regimes
vluchtten? Blijkbaar vindt het
Commissariaat voor de Vluchtelingen niet
dat zij asiel verdienen, ik heb daarover
een andere mening.”

SCHAMPER: Hoe denkt u over de
egoïstische reflex die het rijke Westen
vertoont tegenover economische
vluchtelingen? Kan u begrip
opbrengen voor dat protectionisme?
Vermeersch: “Dat is een complex
probleem. Stel je voor dat je in een gezin
leeft met een jaarlijks inkomen van
ongeveer 250.000 euro, en naast je
woont een kroostrijk gezin met een
beperkt inkomen. Eigenlijk zou hun
inkomen gelijk verdeeld moeten worden.
Dat zou op maatschappelijke weerstand
stuiten, omdat slechts weinigen zich
kunnen verzoenen met het
onpartijdigheidbeginsel. Stel dat
bijvoorbeeld mijn zoontje en een ander
kind in het water vallen, dan zou ik niet
eerst mijn zoontje moeten redden, maar
gewoon het kind dat het minst goed kan
zwemmen. Slechts weinigen zul je van
die onpartijdigheid kunnen overtuigen. Je
kunt hetzelfde toepassen op bijvoorbeeld
de Europese landen, die een aanzienlijke
vorm van welstand kennen. Je zou
kunnen stellen dat de Afrikanen evenveel
recht hebben op die rijkdom en dat men
hier de welstand drastisch moet verlagen,
om ze in Afrika te kunnen verhogen. Een
andere oplossing is dat die mensen naar
hier komen. Maar wanneer die
honderden miljoenen naar hier zouden
komen, dan zou ons heel economisch
weefsel in elkaar storten. De meest
ethische houding in abstracto is een
eerlijke verdeling van de goederen over
de aarde, maar daar kun je de mensen
gewoon niet warm voor maken.”

SCHAMPER: Wat denkt u van patenten
waardoor vele patiënten in de Derde
Wereld noodzakelijker verzorging
ontberen?
Vermeersch: “Octrooien zijn een
stimulans voor mensen om hun ideeën te
ontwikkelen. Bij de farmaceutische
industrie zijn daar tegenwoordig enorme
investeringen voor nodig. In zekere zin
dienen die investeringen beschermd te
worden. Je moet er wel rekening mee
houden dat een octrooi op een
levensnoodzakelijk geneesmiddel niet
hetzelfde is als een octrooi op de een of
andere auto. Een auto of het modernste

plasma-televisieapparaat zijn niet
levensnoodzakelijk. Het octrooirecht
moet beperkt worden. Je moet ervan
uitgaan dat alle mensen, met welke
financiële middelen ook, toegang moeten
hebben tot de meest levensnoodzakelijke
producten. Vandaar de noodzaak aan
een aangepaste vorm van dit recht voor
de Derde Wereld.”

SCHAMPER: Goed, het cordon
sanitaire dan maar. Wat denkt u van de
recente ontwikkelingen? 
Vermeersch: “Dat is te wijten aan een
gebrek aan principiële standpunten bij
politici. Je hoort tegenwoordig vaak dat
het cordon is opgericht om het Vlaams
Blok klein te houden. Neen, het cordon
sanitaire is opgericht om principiële
redenen. Men was van mening dat een
partij met zo’n neo-nazistische
achtergrond – alle topfiguren zijn
gewezen neo-nazi’s –, een partij die haar
politiek zodra de migrantenkwestie er
was, gebaseerd heeft op haat,

fundamenteel immoreel was. Dat de partij
daardoor achteruit of vooruit gaat, heeft
daar niets mee te maken. Een aantal
politici zijn dat puur tactisch gaan zien.
Het was echter niet tactisch maar
principieel bedoeld.”

SCHAMPER: Sophie Dewaele noemde
u in Schamper 414 haar favoriete prof.
Streelt zoiets uw academisch ego?
Vermeersch: “(lacht vaderlijk) Niet mijn
academisch ego, gewoon mijn ego tout
court. Als iemand zegt dat je goed bent,
kan je daar moeilijk boos om zijn.”

SCHAMPER: Om het nog even over
seksualiteit te hebben: merkt u bij de
jongeren een verandering in de
seksuele mentaliteit, die een zekere
frigiditeit impliceert?
Vermeersch: “Jullie weten niet hoe het
geweest is (lacht zo mogelijk nog
vaderlijker). In de tijd vóór de pil bestond
er altijd een enorm risico op
zwangerschap. Daarbij waren de meisjes
in die tijd veel serieuzer en strenger, en zij
wensten geen seksuele betrekkingen
voor het huwelijk. In de jaren ’60 kwam er
een grote mentaliteitswijziging met

mensen als Jaap Kruithof en Jos Van
Hussel, die daar in het kader van de
seksuele moraal een belangrijke bijdrage
aan leverden, bijvoorbeeld met het
televisieprogramma ‘Het Gelukkig Gezin’.
De muur van de seksualiteit werd
gesloopt, waardoor wij de gelukzalige
periode van de échte seksuele vrijheid
hebben gekend. Toen stak aids de kop
op. Sindsdien weet men dat er aan
seksualiteit zeer zware risico’s zijn
verbonden. Dat zorgt er misschien voor
dat men tegenwoordig veel afstandelijker
met seks omgaat. Maar misschien ook de
enorme uitdrukking die de seksuele
vrijheid vond in allerlei blaadjes heeft
ervoor gezorgd dat er een gevoel van
tegenzin heerst, omdat het gewoon te
banaal wordt. Toen men vroeger één
schaamhaar zag op een foto in een
blaadje, werd het verboden, of werd dat
schaamhaar met alles er rond zwart
gemaakt. Je kon toen een Playboy kopen
met zwarte inkt hier en daar. In Japan
bestaat dat nog altijd.”

SCHAMPER: Er bestaat ook die bijna
natuurlijke afkeer van enthousiasme
wanneer iemand verliefd wordt.
Ervaart u de verleiding als een koel en
hard spel?
Vermeersch: “(lacht het vaderlijkst)
Begin jaren ’60 lag dat helemaal anders,
en ik weet niet hoe dat nu zit. Ik heb de
laatste jaren geen pogingen tot vrijage
met jonge meisjes ondernomen (lacht).
Dat aspect van koelheid is er altijd al
geweest, ook in de literatuur. Wie al te
zeer zijn verliefdheid laat blijken, ervaart
vaak het omgekeerde effect.”

SCHAMPER: Heeft u om af te sluiten
misschien nog goede verleidingstips
in petto?
Vermeersch: (gniffelt ondeugend) “Lees
het boek van Sören Kierkegaard, over
Johannes de Verleider.”

En zo leerden wij uiteindelijk hoe de
moraalwetenschappen ons zelfs tot onder
de lakens konden achtervolgen. Wij
vergeten vanavond in ieder geval niet te
controleren of Etienne Vermeersch zich
niet onder óns bed verschuilt.
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Archeologen, ze behoren sinds we naar
National Geographic begonnen te kijken
tot onze favoriete soort mensen. De liefde
waarmee ze naar een potscherf die één
of andere pokdalige middeleeuwer ooit
weggegooid heeft, kijken! Het engelen-
geduld waarmee ze minieme botresten
uit een kleilaag pulken! Archeologen, je
moet er gewoon van houden. Als ze dan
ook nog voorstellen om het gesprek in
een gezellig studentencafeetje te houden
mogen ze voor ons part doorbomen tot in
het oneindige.

Onze gesprekspartner is professor Roald
Docter, een Nederlander van de sympa-
thieke soort. Hij is één van de bezielers
achter de studienamiddag en de lezing
die aan het project gewijd werden.
Samen met Schamper legt hij een stukje
universitaire geschiedenis bloot.

SCHAMPER: Kan u even kort de
geschiedenis achter het project
schetsen?
Roald Docter: “Het archeologisch project
in Thorikos is in 1963 opgestart als een
samenwerking tussen Belgische universi-
teiten, over de federale grenzen heen. Al
vrij vroeg heeft men verscheidene
universiteiten kunnen strikken om daar
onderzoek te verrichten. Al snel groeide
het uit tot een internationaal gebeuren.
De verschillende universiteiten die aan
het project deelnamen, hebben zich min
of meer op één aspect van de opgraving
toegespitst. De UGent hield zich vooral
bezig met de IJzertijd, grofweg vanaf de
twaalfde eeuw voor Christus. In de loop
van de tijd is het project geëvolueerd en
nam onze universiteit, vooral in de
persoon van professor Herman Mus-
sche, een voortrekkersrol op zich. Er is in
Thorikos gegraven door de Universiteit
Gent tot het begin van de jaren ’90. Dan
vonden de laatste grote campagnes
plaats. In 2000 is in het kader van een
doctoraatsverhandeling nog een laatste,
kleinere opgraving gedaan. Daarna werd
het stil in Thorikos.”

Sabena
SCHAMPER: Wat is eigenlijk het
belang van de site?
Docter: “Thorikos was een mijnbouw-
gebied in Attica, niet ver van Athene, waar
hoofdzakelijk lood en zilver gewonnen

werd. Vooral in de 5de en 6de eeuw voor
Christus was de site van groot belang: ze
vormde de basis voor de exploitatie van
de mijnen in het Laurion-gebergte. Dat
laatste zorgde voor een enorme
economische boom, die in belangrijke
mate bijdroeg aan de ontwikkeling van de

grootmacht Athene in de klassieke
periode. Je kan gerust stellen dat dat de
financiële basis was waardoor de
Atheense kunst en cultuur tot een enorme
bloei kwamen. Een heel interessante site
dus. Professor Mussche verdient
trouwens enorme bewondering voor zijn
werk daar. Hij heeft alles terdege
opgegraven, onderzocht en vooral ook

gepubliceerd. Dankzij hem hebben we nu
een hele rijkdom aan publicaties over het
onderwerp.”

SCHAMPER: Maar nu ligt het graaf-
werk ter plaatse stil?
Docter: “Inderdaad. Het is een heikele
kwestie. De vzw die het onderzoek vanuit
België stuurde in de vorm van een
Belgische School in Griekenland, is in
vereffening gegaan. Aangezien er ook
geen financiering meer is van het FWO of
het Bijzonder Onderzoeksfonds van de
universiteit, is er geen geld meer. Nu is er
een nieuwe vzw opgericht die probeert
een doorstart te maken, zoals dat in
goede Sabena-termen heet. Voorlopig
wordt er dus niet meer gegraven door
archeologen van de universiteit. Er is
echter nog altijd veel belangstelling voor
het project, vooral binnen de Vakgroep
Archeologie, maar ook binnen de
vakgroepen Geologie en Geografie leeft
het onderzoek nog. Er is nog heel wat
onderzoek dat niet afgerond is en waar
men graag mee voort wil. De resultaten
van de opgravingen worden trouwens
nog altijd onderzocht.”

Vers geld
SCHAMPER: Vandaar ook de
studienamiddag?
Docter: “Een jaar geleden ben ik
benaderd door mijn voorgangers
professor Mussche en zijn collega
Vanhove, de vroegere bezielers van het
project. Er is dan een vergadering
geweest met mij en mijn collega Dewulf
waarin gesuggereerd werd het project
opnieuw onder de aandacht te brengen
en vers geld te zoeken. We hebben dan
ook een aanvraag ingediend bij het
Bijzonder Onderzoeksfonds. De
procedure loopt nog. De officiële uitkomst
daarvan weet ik nog niet. Op aanraden
van decaan Johnny Devreker hebben we
ook een studienamiddag en een avond-
lezing georganiseerd. Bedoeling was de
veertigjarige geschiedenis van de
opgravingen toe te lichten en nieuw
veldwerk in de regio van Thorikos te
stimuleren. Die studienamiddag was een
groot succes, dus dat bewijst dat er nog
altijd interesse voor het project is.
Thorikos is zeker geen afgesloten
hoofdstuk.”
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Graven in Griekenland

Al sinds het midden van de jaren ’60 heeft de UGent een stevige
voet in een archeologisch project in het Griekse Thorikos. De

voorbije jaren is dat project een beetje onder het stof geraakt.
Sinds kort gaan er stemmen op om het nieuw leven in te blazen.

Nieuwe kans voor archeologisch project?

Dries
Er moet nog heel wat onderzoek
afgerond worden in Thorikos.

‘De UGent nam een
voortrekkersrol op zich’



Ondergoed, sokken, naalden, gebruikte
condooms, braaksel, er is niets waar de
poetsvrouwen van de Blandijn nog ver-
steld van staan als ze hun dagelijkse
ronde doen. “Het is zo erg dat ik er
nachtmerries van krijg”, beweert Ann,
een van de tien poetsvrouwen die de
Blandijn rijk is. En ook haar collega Lydie
kan er ’s nachts niet meer van slapen.
Overal vuiligheid, ongemanierde studen-
ten en proffen, respectloosheid.

“Wat mij het meest ergert”, vertelt Ann, “is
dat we gewoon elke dag opnieuw van nul
moeten beginnen. Je ziet niet meer wat
we de dag ervoor gedaan hebben.
Studenten zijn echt slordig, ze gooien hun
blikjes, etensresten en sigarettenpeukjes
gewoon op de grond in plaats van de
moeite te nemen om naar de vuilnisbak te
lopen. Er is een grote minachting voor
onze job onder de studenten. Zo erg dat,
wanneer we aan het vegen zijn, sommige
studenten het lef hebben om een deel
van het beleg van hun broodje voor onze
voeten op de grond te gooien.”

Proffen even slordig 
“Studenten hebben weinig of geen
beleefdheid”, vervolgt Ann. "Als ze dat
niet van thuis uit hebben meegekregen, is
dat zeer spijtig en zelfs een blaam voor
hun ouders. Maar ik weet zeker dat heel
veel studenten hier dingen doen die ze
thuis niet mogen.” Ann geeft toe dat er
wel respectvolle studenten zijn, maar “die
kan je op je ene hand tellen”. Maar de
schuld is niet volledig in studenten-
schoenen te schuiven, proffen zijn al
even slordig. Ann geeft een voorbeeld.

“Vaak moeten wij proffen wijzen op het
algemene rookverbod binnen de Blandijn.
Dan vraag ik beleefd of ze alstublieft hun
best willen doen om aan de studenten het
goede voorbeeld te geven. Daar volgt
dan meestal een koel antwoord op, iets in
de aard van: ‘Als ik zin heb om de regels
te volgen, zal ik dat doen, maar nu even
niet, dus rook ik waar en wanneer ik wil’.”

“Maar ook studenten kunnen heel grof
doen”, vervolgt ze. “We worden vaak
beschuldigd van diefstal. Zo van: ‘Ik ben
mijn portefeuille hier zonet vergeten.
Jullie moeten die zeker gevonden
hebben, want jullie kwamen net achter
ons binnen’. Hoe ze het durven, ik weet
het niet, gewoon ongelooflijk. Maar ik laat
het me niet zomaar zeggen, hoor.”

Platgetrapt
Van de universiteit zelf verwachten de
kuisvrouwen niet veel, want door de
besparingen kan er geen extra personeel
komen. Ann: “Hier en daar hangen er
onduidelijke affiches om bepaalde regels
duidelijk te maken, maar die hebben geen
enkel nut. Er zou iemand voortdurend
moeten rondlopen om studenten en
proffen op de vingers te tikken, pas dan
zou er verandering kunnen komen aan
deze situatie. Maar de universiteit vindt
dat dat nu eenmaal onze job is. Men vindt
het in grote lijnen doodnormaal.”

Alle kuisvrouwen staan op meer dan één
faculteit en stuk voor stuk vinden ze de
Blandijn de grootste varkensstal van
allemaal. En het wordt, volgens Ann, elk
jaar alleen maar erger. “Een goed

voorbeeld is Sinterklaas, die goede, oude
en brave man die dringend wat manieren
moet leren. Die gooit zomaar wat
mandarijntjes en snoepgoed rond in de
auditoria en dat wordt allemaal plat-
getrapt. En wij mogen die rotzooi op-
kuisen. Wat ik dan nog het ergste vind, is
dat studenten gaan betogen voor de
derde wereld, de arme landen, terwijl ze
hier verdorie kilo’s etenswaren weg-
smijten dat daarna in de vuilnisbak
terechtkomt.”

Bescheten
Ann komt ondertussen al zes jaar naar de
Blandijn. Ze kijkt van niets meer op. Toch
zal een voorval van twee jaar geleden
haar waarschijnlijk het meeste bijblijven.
“Het was bescheten”, zegt ze al lachend.
“Een paar studenten waren zo vriendelijk
geweest om, onder de trap links van de
cafetaria, hun behoefte te doen. Ik kan je
verzekeren, we hebben dat met neus-
knijpers en handschoenen opgekuist.” En
ook het donderdagavondleven van de
student laat zich voelen in het kuiswerk.
“Iedere vrijdag moeten wij wel ergens
braaksel opkuisen”, vertelt Lydie.

Ondanks alles houdt Ann van haar job.
“Maar niet op de manier waarop je die
hier moet uitvoeren. Niemand van ons
komt graag naar de Blandijn. Ons werk
wordt hier ondergewaardeerd. Ik heb
bijvoorbeeld ook eens voorgesteld aan de
decaan om voor de infodagen niets op te
kuisen, zodat ma en pa eens zouden zien
wat voor varkens studenten wel zijn.”
Lydia vervolledigt: “Nu doen we net voor
de infodagen overuren zodat ouders
kunnen zien dat hun kinderen in een
propere omgeving terechtkomen.”

Begrijpend lezen
Ann: “De Blandijn is echt de crème de la
crème, de kers op de taart, dat vinden
ook mensen die hier voor het eerst
binnenkomen en die al in auditoria op
andere faculteiten werkten.” Nochtans
mag het voor studenten niet zo moeilijk
zijn om de regels te volgen, vindt ze. “Op
iedere deur van ieder auditorium hangt
een blad waar opstaat dat er geen blikjes
of etenswaren meegenomen mogen
worden in de auditoria. En je zit hier op de
unief, waar mensen toch worden geacht
om een zeker IQ te hebben. Ze lezen iets,
maar ze snappen het niet. Misschien
kunnen studenten maar beter eerst een
cursus begrijpend lezen volgen.”

Wendy Schelfaut

Kuisvrouwen aan het woord
‘De Blandijn is een varkensstal’

Kuisvrouwen, een algemeen bekend fenomeen dat menig
student associeert met zagende individuen die beter hun

mond zouden houden en verder kuisen. Waarvoor dienen ze er
anders? Hoog tijd om het eens van de andere kant te bekijken,
want de lieftallige dames zijn de wanhoop nabij.
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Veldmuis aangereden door MAF
Mobiel Actie Front in crisis

De Reutelende Redacteur

Het MAF, niet te verwarren met het Milieu
Actie Forum, werd in 1996 gesticht door
Rudy Desaeyere. De oorspronkelijke
ludieke doelstellingen van de studenten-
vereniging, zijnde het opschrikken van
bejaarde dames, veranderden snel. De
vereniging vroeg op basis van zijn
maatschappelijk nut enige malen lidmaat-
schap in het PFK aan. Op dat moment
zorgde de vereniging immers voor de
uitdunning van de populatie van bejaarde
dames in het Gentse. Zij namen hun taak
bitter ernstig: ramonderdelen werden aan
de wagens toegevoegd, en er werden
ranglijsten bijgehouden. De vereniging
besloot echter, om gerechtelijke
beslommeringen met de nabestaanden te
vermijden, een zeker low profile te
behouden. Vandaar de
onbekendheid bij de gewone
Gentenaar.

Libido
Had de Gentse politie dan
geen vermoedens na de vele
verdachte aanrijdingen?
“Uiteraard wisten wij dat er
iets aan de gang was”, vertelt
politiewoordvoerster Zephir
Devlaeminck ons, “maar het
beschermen van bejaarden is
niet de prioriteit van onze
politiemacht. In feite zijn we zelfs een
tikkeltje tevreden met die evolutie. De
Belgische staatskas is immers krap en de
pensioendruk is daar één van de grootste
oorzaken van. Stel u voor, de prijs van
een maaltijd in onze kantine is gevoelig
gestegen de laatste jaren, alleen maar
om die vergrijsde kneuzen te
onderhouden. Bovendien bellen ze om
het minste geringste onze 101-lijn. Een
poes die vastzit in een boom. Een
gevaarlijk ogende man aan de voordeur,
die dan vaak de postbode of de melkboer
blijkt te zijn. We zijn ooit zelfs eens
opgeroepen voor een Christus-
verschijning. Neen, het MAF, daar
knepen we graag een oogje voor dicht.
We beschouwden het als dienstverlening
en zo hadden wij meer tijd en
manschappen om die langharige
softdruggebruikers in het Baudelopark

aan te pakken.”

De motivatie van het MAF was helemaal
anders. Na lang aandringen kregen we
uitleg van Rudy Desaeyere zelf. “Onze
originele, ludieke acties vonden we leuk
voor een tijdje. Daarna begon het echter
te knagen. Hoe konden we ons zo
immers onderscheiden van al die andere
studentenverenigingen, die ook de spot
durfden drijven met een bejaard dametje?
Bovendien hadden we op dat moment
een paar zachtaardige denkers in onze
vereniging die vooral gepijnigd werden bij
de gedachte aan het oud worden. Het
verlies van het libido, de fysieke
achteruitgang en pijnen, de afgrijselijke
tv-programma’s. Het dreef ze soms tot

tranen. Dus kwamen we op het idee om
die mensen uit hun lijden te verlossen.”

Esthetici
”Waarom enkel vrouwen? Wel, aangezien
we een bijzonder sterke groep feministen
in onze rangen hebben, werd
afgesproken enkel vrouwen uit hun lijden
te verlossen. Bejaarde mannen zouden
er immers veel beter uitkomen dan
bejaarde vrouwen. Er moesten
prioriteiten gesteld worden. Door hun
gevoelloosheid kunnen mannen veel
beter met veroudering om. Bovendien
hebben ze veel alternatieven om hun
verlies aan seksualiteit te compenseren:
ze kunnen perverteren en in het park aan
exhibitionisme doen, of duivenmelker
worden. Voor een vrouw zijn die zaken
maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Maar daar bleef het niet bij. “Al snel
hadden we ook een groep esthetici die
vooral de schoonheid van een aanrijding
wilden benadrukken. Ze noemden het
Collision Art en de stroming verwierf
bekendheid in de underground van de
kunst. Vandaar ook de attributen die aan
de wagens toegevoegd werden om
allerlei speciale effecten te bekomen.”

Totalitair
Het leek wel een sprookje maar dat
sprookje eindigde jammer genoeg
bijzonder tragisch. Op 5 november 2003
trok Vandepitte er immers op uit om een
paar oude besjes tegen z’n banden te
plakken en voelde hij onverwachts een
kleine schok. Hij zette z’n wagen meteen
aan de kant en tot zijn grote ontzetting
ontdekte hij een kleine veldmuis achter
zijn wagen, geschept door zijn speciale,
lage voorbumper. Het dier had een
veelheid aan inwendige bloedingen en
was duidelijk in levensgevaar. Vandepitte

voerde het in paniek naar de
dichtstbijzijnde dierenarts, maar
het kalf was al verdronken.

”Het voorval heeft ons diep
geschokt”, aldus Desaeyere.
“Onze morele principes laten
geen kwaad tegenover dieren
toe. Het spreekt voor zich dat
Vandepitte geschorst werd,
maar de wonde bleef. We
bevinden ons in een existentiële
crisis. De originele doelstel-
lingen waren moreel eerbied-
waardig, maar waar zijn we

uitgekomen? Een totalitaire moord-
organisatie!”

De toekomst van de vereniging blijft
voorlopig wazig. Bovendien trachten
verschillende groeperingen politiek garen
uit het voorval te spinnen. Rechtse
studenten stellen hen voor als
communistische massamoordenaars en
psychopathische hippies, terwijl de
linkerzijde het liever over producten van
de consumptiemaatschappij heeft. Het
MAF zal hoe dan ook nooit meer zijn wat
het geweest is.

De wagen met lage voorbumper wordt
geveild door de Gentse politie. Hij is te
bezichtigen in Bureau Ekkergem in de
Ekkergemstraat.

Het Mobiel Actie Front, een studentenvereniging die de voorbije
jaren een reputatie opbouwde als het op het aanrijden van

bejaarde dames aankwam, is in shock. Mark Vandepitte, één van
de stichtende leden, raakte vorige week immers een veldmuis,
met fatale gevolgen.

Gert



Gents Universitair Koor
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Dinsdagavond. Regen en wind teisterden
onze gewesten. Studentenhuis De Brug
bleek voor vele studenten de ideale plek
om te schuilen en ook wij betraden het
toevluchtsoord en gingen op zoek naar
onze gast, Joris Derder, dirigent van het
Gents Universitair Koor. Daar stond hij,
samen met gezellin Katelijne Van Eyck,
voorzitster van het GUK. Zij gewapend
met Klara-muntjes, wij met onze dicta-
foon. Twee tegen twee, een eerlijke strijd.

In den beginne
SCHAMPER: Wat is de voorgeschiede-
nis van het GUK?
Joris Derder: “Vier jaar geleden waren er
een vijftiental vrienden die samen-
kwamen en liedjes zongen in een
schooltje. In lang vervlogen tijden
bestond er al een Gents Universitair Koor
en dat wilden ze nieuw leven inblazen. In
hun zoektocht naar een nieuwe dirigent
werden ze in het begin geholpen door de
dirigent van Tempi Misti, maar dat bleek
niet zo praktisch. De dirigent dirigeerde
eerst een uurtje het orkest en daana een
uurtje het koor. Die situatie werd
onhoudbaar en zo kwamen ze bij mij
terecht. Ik heb een testrepetitie gedaan,
iedereen was ‘echt content’ en ik mocht
blijven. Het eerste jaar heb ik verder
gewerkt met het kleine groepje, zonder te
concerteren. Tijdens mijn tweede jaar zijn
we met ledenwerving begonnen en zo
breidde het koor al snel uit tot 50 leden.
Ons eerste concert, samen met Tempi
Misti, was een groot succes. Vorig jaar

hebben we stemproeven ingevoerd en dit
jaar zijn we begonnen aan ons vierde
werkjaar.”

SCHAMPER: Hoe moeten we ons een
repetitie voorstellen?
Derder: “De repetities beginnen om acht
uur en we proberen daar zo stipt mogelijk
in te zijn. Vroeger werd er al eens
gewacht tot tien over acht, maar als je nu
enkele minuten te laat binnenkomt en ziet
dat we al bezig zijn, denk je ‘oei, ik ben
maar enkele minuten te laat en ze zijn al
bezig’. Dat heeft zijn voordelen, want de
volgende keer zijn die laatkomers op tijd.
De eerste vijf à tien minuten warmen we
onze stem op, waarna we tot negen uur
repeteren, meestal aan één en hetzelfde
stuk. Na een kleine pauze doen we
verder tot tien uur, met een nieuw stuk of
een werk dat we de vorige repetities al
hebben geoefend. Daarna volgt de après-
repetitie.”

Geen concert
SCHAMPER: Jullie hanteren een vrij
streng regime: drie keer afwezig op
een repetitie is niet meedoen aan het
concert. Vanwaar die aanpak?
Derder: “In het begin namen veel leden
het koor niet echt au sérieux. Om de
haverklap bleven er mensen weg van de
repetitie, gingen vroeger weg of kwamen
later toe. Dat leidde tot nogal wat wrevel
bij het bestuur en andere leden die wél
consequent naar de repetities kwamen
en een degelijk niveau wilden bereiken.

Die regeling geldt sinds vorig jaar. We zijn
van plan zeer streng te zijn. Het is
namelijk enkel door geconcentreerd te
repeteren met echt gemotiveerde
mensen dat je muziekstukken van dit
kaliber tot een goed einde kunt brengen.”

SCHAMPER: Over welke werken gaat
het zoal?
Derder: “Dit semester heb ik geopteerd
voor Engelse kerstmuziek. Engels is voor
jonge mensen een leuke taal om te
zingen. We storten ons op zogenaamde
‘carols’. Sommige liederen worden a
capella gezongen, terwijl we bij andere
begeleid worden door orgel. In het
tweede semester gaan we voor
hedendaagse koormuziek. We zullen
daarbij voornamelijk naar Vlaams werk
grijpen. Misschien strikken we enkele
componisten die hun eigen werk komen
dirigeren, wie weet?”

Groots
SCHAMPER: Schenkt het GUK je
muzikale voldoening?
Derder: “Jazeker! Ik dirigeer nog twee
andere koren maar het GUK is anders.
Hier werk je met jonge mensen die
aangeworven zijn via stemproeven. Het
probleem is dat we heel weinig repetities
hebben om een kerstconcert als dit te
realiseren. Daarom hebben we goeie
zangers nodig waarmee je direct kunt
repeteren en niet meer ‘nootjes moet
instuderen’. Die mogelijkheid krijg ik hier
en daardoor geeft het me zeker
voldoening.”

SCHAMPER: Do you have a dream?
Derder: “Een van de komende jaren wil ik
iets groots realiseren. Met ‘iets groots’
bedoel ik een groter werk: voor koor en
solisten, eventueel met orkest erbij. Ik
zeg een van de komende jaren, maar dat
moet niet zo heel lang meer duren. Voor
dit semester staat er een Kerstconcert in
de kerk van Sint-Pieters-Buiten op het
programma. Om ons optimaal voor te
bereiden, trekken we volgende week op
weekend. Ik heb ook de droom ooit
‘deftig’ te kunnen concurreren met het
LUK (Leuvens Universitair Koor). Ik wil
het niet zozeer overtreffen, want het LUK
heeft jarenlange ervaring, maar er als een
evenwaardig koor kunnen naast staan,
dat is mijn doel.”

Het GUK concerteert op 11 december in
de kerk Sint-Pieters-Buiten.

Uwist het misschien nog niet, maar de UGent heeft naast een
symfonisch orkest ook een eigen koor. Schamper ging

meehuilen met de vocale tegenhanger van Tempi Misti.

Zangtalent aan de Universiteit Gent 

Hanna en SofieJoris Derder, dirigent van het universitaire koor, heeft een droom.
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Onder tussentaal, ook wel verkavelings-
vlaams of koetervlaams genoemd,
verstaan we het taaltje dat mensen
uitkramen dat dialect noch standaardtaal
of AN is. Het gaat om een informele
spraakvariant die voor veel jongeren, die
geen dialect meer kennen, de thuistaal
werd. Sommige linguïsten verketteren de
opmars die die tussentaal maakt, niet
alleen bij politici, maar in het gehele
Vlaamse medialandschap. Anderen halen
goedmoedig de schouders op en rekenen
op ons aller sociaal inzicht om het
koetervlaams ten gepasten tijde thuis te
laten.

Om beide visies aan het woord te laten,
trok Schamper tot de tanden gewapend
naar de Vakgroep Nederlandse
Taalkunde en opende de jacht op
taalkundigen van beide kampen. Twee
ongelukkige proffen ontsnapten niet aan
ons allesziende oog, namelijk professor
Johan Taeldeman, die de tendens tot
tussentaal betreurt, en professor Johan
De Caluwe, die de bewuste trend geen
bedreiging vindt. De eerste die ons vizier
kruiste, was professor De Caluwe.

SCHAMPER: Is de tendens tot
tussentaal bij politici erg? Ze komen er
namelijk informeel en spontaan mee
over.
De Caluwe: “Ik vind dat helemaal niet zo
erg zolang ze het hele register blijven
beheersen en aanvoelen wanneer er in
een situatie standaardtaal moet worden
gesproken. Dat er situaties zijn waarin ze
overstappen naar tussentaal is maar
normaal. Er bestaan bijna geen talen
waarbij er slechts één variant is die in alle
omstandigheden wordt gesproken. Ik
juich het toe dat er politici zijn die zich
bewegen in dat spectrum. Vergeet ook
niet dat er gemakkelijk gezegd wordt dat
ze tussentaal spreken, maar dat dat vaak
enkel tussentaliger is dan het formele
taalgebruik van vroeger.”

Mieke en Steve
SCHAMPER: Mieke Vogels spreekt wel
écht tussentaal.
De Caluwe: “Inderdaad. Wat ik haar zou
verwijten, is dat ze tussentaal blijft
spreken in situaties waar standaardtaal
meer op zijn plaats zou zijn. Dat lijkt me
niet verstandig.”

SCHAMPER: Annelies Van Laere
beweert in haar scriptie dat de optie
voor tussentaal in plaats van
standaardtaal een bewuste keuze is bij
politici. Wat denkt u: niet kunnen of
niet willen?
De Caluwe: “Ik denk dat de meeste
politici van tegenwoordig een breed
taalregister hebben en redelijk
standaardtalig kunnen spreken. Als je
zegt bewust of onbewust, denk ik dat ze
daarin niet zo heel veel verschillen van
ons allemaal. Ook wij passen elke dag,
elke minuut ons taalgebruik aan aan de

situatie. Dat doen we voor een deel
bewust, maar ook voor een deel
onbewust. Je voelt aan dat iets
voldoende informeel is en je switcht.”

“De verdenking dat politici bewust
tussentalig gaan spreken, op instigatie
van de een of andere pr-man, sluit ik niet
uit. Ik kan me voorstellen dat sommige
politici het juiste register niet vinden en de
raad krijgen iets informeler te spreken.

Dat komt beter over bij de mensen. Kijk
naar Steve Stevaert, die heeft duidelijk
een Limburgs accent en dat wordt redelijk
sympathiek gevonden. Je hoort duidelijk
dat hij niet uit het Brabantse centrum van
het land komt. Hij draagt waarschijnlijk bij
tot de popularisering van zijn accent.”

SCHAMPER: Denkt u dat het
domeinverlies van de standaardtaal
een gevaar betekent voor die variant in
Vlaanderen?
De Caluwe: “Het wordt tegenwoordig
vaak voorgesteld alsof tussentaal nu
opeens verschijnt in de formele
domeinen. Dat is niet zo. Ik denk eerder
dat domeinen die vroeger als formeel
werden beschouwd, nu als informeel
worden ervaren. De omgang met de
media is daarvan een goed voorbeeld.”

“Men zei vroeger altijd dat de kloof tussen
de politici en de gewone mens te groot
was. Een symptoom van die kloof was
bijvoorbeeld dat de politicus zich dertig
jaar geleden in een nogal formele stijl en
taal tot de burger richtte. Het medium van
de televisie was nog nieuw. “Waarde
landgenoten” was de typische
openingszin. Zeer spontaan, daar voel je
je meteen bij aangesproken. Nu heeft de
televisie niet meer dat formele karakter
van vroeger. De omgangsvormen zelf zijn
informeler geworden. Dan vind ik dat daar
een informelere taal bij past.”

Onzekerheid
SCHAMPER: Tegenstanders van
tussentaal verdedigen vaak de strakke
tweedeling tussen dialecten en
standaardtaal. Daar staat u dus niet
achter?
De Caluwe: “Die tweedeling is volstrekt
onjuist. Er wordt voorbijgegaan aan het
feit dat tussentaal een volkomen
natuurlijke ontwikkeling is. Ze heeft dus
evenveel rechten als de dialecten en de
standaardtaal. Uiteindelijk is de
standaardtaal ook uit de dialecten
ontstaan. In zekere zin is onze huidige
standaardtaal eveneens een mengvorm.
Tussentaal is geen kanker, het is niet iets
slechts. Dat is wat mensen van nature
graag en veel gebruiken. Praat de
mensen dus geen taalonzekerheid aan
door te zeggen dat wat ze spreken slecht
is.”

SCHAMPER: Is tussentaal dan geen
bedreiging voor de dialecten of de
standaardtaal?
De Caluwe: “Er is een tendens van
dialect naar tussentaal. Dat we

De moderne politicus kiest er bewust voor om geen
standaardtaal maar tussentaal te spreken. Op die manier

hoopt hij zich een vlot en gezellig imago aan te meten. Gaston
Eyskens draait zich om in zijn graf.

Politici sprekenWETEN
‘Tussentaal is een volkomen

Professor Johan De Caluwe:
‘Informele taal hoort bij
informele omgangsvormen.’
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wegevolueren van de standaardtaal,
geloof ik niet. De standaardtaal blijft heel
veel respect genieten. Integendeel, ik
voorspel zelfs een mooie toekomst voor
de standaardtaal. De reden daarvoor is
dat ze de laatste jaren ook meer Belgisch
geworden is. Vroeger werd ons
voorgehouden dat alles wat Belgisch
klonk, per definitie fout was. Nu is er een
grotere tolerantie. Daardoor beschouwen
Vlamingen de taal die ze bijvoorbeeld op
de VRT horen, meer als hún
standaardtaal.”

SCHAMPER: Nu hoor je al mensen
mompelen over de eenheid van het
Nederlandse taalgebied die hierdoor in
gevaar komt en daardoor ook de
positie ervan binnen Europa.
De Caluwe: “Dat is onzin. De verschillen
tussen het Belgische en het Nederlandse
Nederlands blijven relatief beperkt. Ik zou
bijna het tegendeel beweren. Als mensen
zoals de Vlamingen de ruimte hebben om
hun eigen identiteit in hun standaardtaal
te leggen, zal er een veel grotere
bereidheid zijn om die standaardtaal ook
te gebruiken.”

Professor Taeldeman was het volgende
slachtoffer. Na wat gezaag en een paar
zielige blikken van onze kant offerde hij
de pauze tussen zijn les op om zijn
standpunt in de tussentaalkwestie uiteen
te zetten.

SCHAMPER: Is de tussentaal van
politici een bedreiging voor de
standaardtaal?
Taeldeman: “Dat is op zich geen
bedreiging, maar het is symptomatisch
voor de rest van onze taalgemeenschap.
Het AN wordt een mystieke variëteit die
ergens in de hoofden van mensen
bestaat, maar niet meer effectief gebruikt
wordt. Als ook onze politici passen om AN
te gebruiken, verliest het op den duur zijn
voorbeeldfunctie. Bovendien is er niet
genoeg aanbod meer van het AN. De
media kunnen een uitdrager zijn van een
goed algemeen Nederlands taalgebruik,
maar als dat niet meer gebeurt, gaat dat
uiteindelijk een bedreiging vormen voor
het algemeen Nederlands.”

Zondags pak
SCHAMPER: Professor De Caluwe
beweert dat het niet zozeer om
domeinverlies gaat, maar om een
informalisering van omgangsvormen.
Taeldeman: “Die tussentaal is het
resultaat van een aantal factoren. Eerst
en vooral groeit er een tendens weg van

het dialect. Niemand wil zijn kinderen nog
in het dialect opvoeden. Maar ook
niemand voedt zijn kinderen op in iets dat
op het AN lijkt. Tussentaal fungeert dus
als dé thuistaal van jongeren van jullie
generatie. Anderzijds ontstaat de beeld-
vorming dat het AN een soort stijf
zondagspak is waarin een mens zich niet
natuurlijk en informeel kan uiten.
Tussentaal groeide daardoor uit tot de
taal bij uitstek voor informele situaties.
Tegelijkertijd is het een symptoom van de
informalisering van de hele maatschappij.
Terwijl de politicus vroeger via zijn taal het
imago van de betrouwbare, degelijke
leider wou vestigen, wil de politicus van
nu veeleer overkomen als de
sympathieke buurman.”

Miserie
Taeldeman: “Die tussentaal zal wel meer
variatie gaan vertonen en zich verrijken.
Anders zou het helemaal jammer zijn.
maar voorlopig vormt ze geen waardige
vervanger van de standaardtaal.
Vlaanderen, zeker na alle taalmiserie van
vroeger, heeft recht op een grote groep
mensen die een, zij het Vlaamse, variant
van de standaardtaal uitdraagt.”

“Als iedereen tussentaal gaat spreken,
waar gaan we dan nog standaard
Nederlands leren? Op de middelbare
school spreken de leerkrachten ook heel
vaak tussentaal. Waar kom je in contact
met behoorlijke standaardtaal? Als het
contact te klein wordt, wordt het pas een
zondagspak dat knelt. Iets dat je niet veel
gebruikt, daar ben je onhandig in. Ik pleit
voor een heel courant gebruik van de
standaardtaal. ik ben geen tegenstander
van tussentaal, maar je moet zien waar,
hoe en met wie je ze gebruikt. Je moet
erop toezien dat je alle variëteiten kunt
beheersen en dat je perfect weet welke
variant je wanneer moet bovenhalen. Nu
grijpt men bijna automatisch naar
tussentaal.”

SCHAMPER: Toch zijn er nu meer
mensen die de standaardtaal beter
beheersen.
Taeldeman: “Dat zou ik niet durven
beweren. Mensen zijn mondiger
geworden. Ze hebben hun mond leren
opendoen in iets dat niet dialect is. Op het
eerste gehoor zijn mensen iets gaan
beheersen dat dichter bij de
standaardtaal staat. Maar als je kijkt naar
onze intelligentsia, zoals politici, zie je
een evolutie in de andere richting. Bij de
gewone mensen neemt de taalvaardig-
heid toe. Maar bij onze intelligentsia merk
je een tendens weg van het AN. Dat baart
mij zorgen. Dat mensen thuis of op café
tussentaal gebruiken, is voor mij oké,
maar het is geen taalkleedje dat je op elk
moment kunt aantrekken, sorry. De
functie van tussentaal wordt te weinig in
vraag gesteld. Ze krijgt te veel functies en
dat is niet gezond.”

“Men legt mij vaak verkeerdelijk in de
mond dat ik tegen tussentaal ben. Dat is
niet zo. Ik ben wel tegen die
omnipresentie, die geschiktheid in alle
situaties. In Nederland staat het informele
taalgebruik vrij kort bij de standaardtaal.
In Vlaanderen is er een enorme kloof
tussen standaard- en tussentaal. Zich
verankeren in die tussentaal zal die kloof;
vrees ik, nooit dichten. Ik zou naast de
formele variant dus ook graag een
informelere variant zien ontstaan, een die
herkenbaar is als informele standaardtaal
en dus niet veredeld Antwerps of Brugs.”

15

Ilka De Bisschop

n koetervlaams
SCHAP

en natuurlijke ontwikkeling’

Professor Johan Taeldeman:
‘Het AN wordt een mystieke
variëteit van het Nederlands.’



Een gesprek kon niet uitblijven, en wij
wisten hen te strikken voor hun optreden
in de Handelsbeurs van, euh, een paar
weken geleden. Comfortabel onderuit-
gezakt in één van de arty-farty zetels
backstage en gelukzalig nippend van een
glaasje sinaasappelsap confronteerden
wij Vlaand’rens excentriekste tortelduifjes
met Chanel, verliefdheid en verkeers-
agressie.

SCHAMPER: Vive La Fête is begonnen
als uitvloeisel van jullie verliefdheid.
Had je er geen moeite mee zulke
intieme zaken bloot te leggen aan zo’n
grote groep mensen?
Pynoo: “Neen, helemaal niet eigenlijk. Je
behoudt wel je privé, en ik vind het chic
om je liefde zo te tonen aan andere
mensen.”

SCHAMPER: Hoe ver zou je er dan in
durven gaan?
Pynoo: “Ik zou bijvoorbeeld niet willen
dat ze ons al vrijend filmen voor een
videoclip. (lacht) Hoe ver wil je daar in
gaan? God, ik zou niet willen dat men ons
de hele dag met een camera volgt, zoals
de Pfaffs. Jij wel, dat weet ik, Danny
(lacht).”

SCHAMPER: Ik zag je ooit op JimTV,
en toen mocht de camera je huis zelfs
binnen. Er zijn niet zoveel bekende
muzikanten die zoiets toelaten.
Waarom jullie wel?
Pynoo: “Dat was eenmalig, ik wist op
voorhand dat ze mij een dag zouden
volgen en we hebben ze ook meegeno-
men naar een concert en zo.”

SCHAMPER: (aan Mommens) De
melodieën van Vive La Fête zijn vaak
zeer eenvoudig, terwijl dEUS compo-
sitorisch bijzonder ingewikkelde
muziek maakt. Wat doe je het liefst?
Mommens: “Als je veel moet toeren of
veel optredens moet doen, dan is dEUS
interessantere muziek omdat er meer
denkwerk achter zit. Maar als je onze
nummers drie maanden aan een stuk zou
doen, komt het er langs je oren uit, denk
ik. Dan kan je het beter wat interessanter
maken. Craig Ward zei me ook dat

simpele muziek niet ideaal is voor een
lange tournee. Wij moeten altijd maar
feest vieren op het podium.”
Pynoo: “Dat is geen probleem. Wij doen
dat graag. Maar het is zwaar. Mochten we
drie weken op tournee gaan, zou ik niet
weten of we dat wel zouden volhouden
(lacht).”

SCHAMPER: Bestaat er tussen jullie
twee een taakverdeling wanneer jullie
muziek schrijven?
Pynoo: “Meestal wijst dat zichzelf uit.
Danny is natuurlijk bekwamer dan ikzelf
om songs te schrijven. Hij is daar al veel
langer mee bezig. Meestal heeft hij een
demoversie, en dat roept bij mij beelden
en ideeën op waarover ik een tekst
schrijf. Maar we passen dat samen aan of
werken nog wat aan de muziek. Of ik
bedenk een melodietje. Die taakverdeling
is nogal praktisch.”

SCHAMPER: Jullie spreken een breed
publiek aan, gaande van techno-
gabbers tot alternatieve rockers. Was
dat de bedoeling?
Pynoo: “Neen, we zijn nooit bezig
geweest met welk publiek we willen
aantrekken met onze band. Het is heel tof
en een groot compliment dat we zo’n
uitgebreide fanbasis hebben. Het is ook
een teken dat onze muziek volks is, dat
iedereen er zich door aangesproken
voelt. Wat leuker is dan bijvoorbeeld K3,
die nummers maken voor kindjes.”

SCHAMPER: Ik kan me voorstellen dat
jullie muziek veel barrières sloopt
tussen bijvoorbeeld ‘johns’ en cultuur-
snobs. Waarin ligt dat effect dan
precies?
Pynoo: “Ik denk dat het een gevolg van
de eenvoud is. Daardoor kunnen velen er
iets in herkennen. Ik denk dat het vooral
komt doordat we ons ongelooflijk amu-
seren op het podium, waardoor iedereen
zich amuseert. Onze live performance
verklaart voor een groot deel waarom de
mensen ons zo graag bezig horen.”
Mommens: “We zijn er nooit vanuit
gegaan dat we een bepaalde muziekstijl
moesten kiezen of volgen omdat het
misschien beter zou verkopen. Soms

tonen we misschien invloeden uit de jaren
’80, of wat ik goed vind in de actuele
muziekscène, en dan maken we daar zelf
iets van. Gewoon zelf zoeken.”
Pynoo: “Wij staan daar nooit bij stil als
we nieuwe nummers maken. Het komt er
gewoon zo. Ik weet ook niet hoe de
mensen ons bekijken. Dat zal bij iedereen
anders zijn.”
Mommens: “Onze muziek is kinderspel.
Iedereen zou het kunnen maken, met
zo’n eenvoudige melodietjes, soms
gewoon op één snaar gespeeld.”

SCHAMPER: Gainsbourg heeft op
jullie een grote invloed gehad, las ik.
Pynoo: “Dat is vooral tekstueel. Maar ook
zijn genre muziek.”
Mommens: “Maar het is niet omdat we
fan zijn, dat het zoveel met onze muziek
te maken heeft. We luisteren veel naar
Gainsbourg, dat is goeie achtergrond-
muziek voor thuis.”
Pynoo: “Zijn teksten zijn zeer eenvoudig.
Hij spreekt over heel diepe dingen, maar
op een bijzonder duidelijke manier.”
Mommens: “Tja, ik zou het niet weten,
want aangezien ik geen Frans spreek,
begrijp ik de teksten niet. Maar soms
steekt de vergelijking Gainsbourg-Jane
Birkin de kop op, aangezien we een
koppel zijn.”
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Els en Danny (Vive La Fête

‘Wij moéten altijd m

Tijdens de zomermaanden zag u waarschijnlijk velen met een
gelukzalige glimlach en klamme handjes dansen bij één van

de vele optredens van Vive La Fête. Of het nu de imponerende
Danny Mommens, de vleesgeworden Aphrodite Els Pynoo of
gewoon de aanstekelijke melodieën zijn, Vive La Fête liet
weinigen onberoerd.

‘Wij zijn het
perfecte koppel’

Foto’s: Emilie Vercruysse



SCHAMPER: Denk je dat het publiek
zo’n houvast als die vergelijking
Gainsbourg-Birkin nodig heeft?
Pynoo: “Natuurlijk, ze willen dat, dus ze
creëren dat zelf.”
Mommens: “Ik heb liever dat ze ons met
Gainsbourg en Birkin vergelijken dan met
John en Yoko (lacht).”

SCHAMPER: Op het podium zijn jullie
vaak heel explosief. Ervaar je dat als
éénmalig, enkel voor optredens, of
loop je constant zo over straat?
Pynoo: “Ik ben graag overal wie ik ben,
thuis of waar dan ook. Maar op het
podium is dat nog leuker, aangezien je
gedreven wordt door de muziek, en je kan
jezelf volledig smijten. Dat is geweldig.”
Mommens: “Het werkt ook voor het
publiek als je laat uitschijnen dat je je
niets aantrekt van de zaken rondom je,
maar gewoon met je ding bezig bent. Dat
is beter dan constant naar de mensen in
het publiek te kijken. Dat is heel
vervelend. Ik kijk bijvoorbeeld nooit naar
de mensen. Ik kijk net boven het volk uit,
of naar de grond. Als je naar de mensen
kijkt, ben je constant afgeleid. Wanneer ik
bijvoorbeeld in het volk kijk, en ik zie
iemand lachen, dan denk ik dat die
persoon me aan het uitlachen is (Pynoo
lacht).”

SCHAMPER: Zou je elk koppel
aanraden samen muziek te maken, om
wat meer plezier in de relatie te
krijgen?
Pynoo: “God, je kan dat niet veralge-
menen, maar ik vind onze relatie zalig
met die muziek erbij. Als een koppel
muzikaal is, dan moeten ze dat zeker
proberen, want het is heel plezant. Het
hangt echter ook af van je karakter.”
Mommens: “Ja, dat is waar. Wij zijn zo’n
beetje het perfecte koppel (lacht). Wij zijn
heel soepel voor elkaar. In het begin
waren we nog vrij aanhankelijk, maar nu
laten we elkaar vrij. Als ik wil uitgaan met
vrienden, dan doe ik dat. Je hebt van die
onnozele koppels die alles samen doen,
maar dat gaat niet.”

SCHAMPER: Verleiden jullie elkaar op
het podium?
Pynoo: “Zeker. Ik hou altijd oogcontact
met Danny op het podium. Ik heb hem
nodig daar. Op het podium zelfs meer dan
thuis, want thuis ben je plots heel moe.
Bovendien komen er nog mensen bij, en
ik heb contact met alle leden van de
groep op dat moment.”
Mommens: “Je ziet veel groepjes waar-

van de leden allemaal op zichzelf staan te
kicken. Dat is een van de redenen
waarom ze het niet halen en na twee jaar
gesplit zijn en iets anders willen doen. Je
moet de kick van het geheel vinden.”

SCHAMPER: Ben je niet bang dat je
ooit à la The Rolling Stones heel
afstandelijk, zonder persoonlijk
contact, op het podium zal staan,
mocht Vive La Fête nog lang bestaan?
Mommens: “Om dat te vermijden zijn we
bij deze plaat volledig van bezetting
veranderd. Ik zou het niet aankunnen om
heel mijn leven met dezelfde mensen te
spelen. Je moet durven wisselen, nieuwe
mensen vinden om te feesten.”

SCHAMPER: Denk je dat een verlies
van creativiteit er bijna per definitie
insluipt wanneer de band lang zou
blijven leven?
Pynoo: “Natuurlijk! Net daarom hebben
we die vorige groep verwisseld.”
Mommens: “Als je met vijf mensen
allemaal je mening wilt geven, dan loopt
het mis. Dat is hetzelfde als vijf kleuren
mengen: dan krijg je een strontkleur. Wij
twee maken de muziek, en de groep die
speelt mee. Tijdens de mix heb ik me
daar al vaak kwaad over gemaakt,
wanneer iedereen maar ‘ik vind dit, en ik
vind dat’ zegt. Dan zeg ik: ‘Weet je wat ik
vind? Trap het af!’ (lacht) Bij dEUS
schrijven ook wij nummers, maar als het
op het mixen aankomt, trek ik mij volledig

terug. Dat moet Tommy doen, met de
producer.”

SCHAMPER: Hoe zit het met dEUS?
Mommens: “We zijn van de week
opnieuw beginnen te repeteren voor de
nieuwe plaat die volgend jaar in maart of
april uitkomt. Ik denk dat het meer zal
rocken, met meer pieken dan The Ideal
Crash. We zijn ook van drummer
veranderd.”

SCHAMPER: Hoe reageer je op
beweringen dat jullie succes te wijten
is aan het imago en de modeshows en
zo?
Pynoo: “Het heeft zeker met onze
performance te maken en die mode-
ontwerpers hebben speciaal ons geko-
zen. Ik ben er zeker niet verlegen om. Het
is een heel toffe periode geweest, en het
heeft ons geholpen. Ik vind een imago
heel belangrijk. Maar het komt wel
vanzelf.”

SCHAMPER: Als slotvraag: wat
irriteert je in het verkeer?
Pynoo: “Als iemand op de autostrade,
terwijl ik al 130 rijd op het linkervak, toch
in je gat blijft duwen. Daarvan zou ik bijna
uit mijn wagen springen van ambetantig-
heid. Dat zijn vaak zakelijke mannen in
grote wagens, vreselijk (lacht).”
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te) niet vrijend in videoclip

maar feestvieren!’

Gert

Els Pynoo: ’Ik haat mensen die maar in je gat blijven duwen.’



Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal! Allemaal Digitaal!
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De tijd dat menig universiteitsstudent
verslaafd was aan Internet Relay Chat
(IRC) is voorbij. Bijna iedereen gebruikt
vandaag een IM dienst om met elkaar te
chatten. Enkele jaren geleden moest je
ICQ gebruiken om hip te zijn. Nu moet je
MSN hebben, wil je niet eenzaam en
alleen wegkwijnen op je van internet
voorziene kot.

Gooi je huidige IM-programma maar in de
prullenmand. Je zult het binnenkort toch
niet meer nodig hebben. Mis de trein niet
en gebruik van nu af aan Jabber. Dat is
geen programma, maar een IM platform

dat gebruik maakt van een open protocol
dat ervoor zorgt dat je met elkaar kunt
chatten.

Cooler
Omdat het protocol open is, kan iedereen
er zonder bijkomende voorwaarden
gebruik van maken. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld ICQ en MSN. Awoert voor
ICQ en MSN!

Dat houdt in dat iedereen zijn eigen
Jabber-client kan en mag schrijven. Je
bent niet gebonden aan een enkel
programma dat je verplicht moet
upgraden. Alsook kan en mag iedereen
zijn eigen Jabber-server opstarten. Valt
die uit dan hebben alleen de mensen die
bij die server zitten pech. Daardoor ben je
evenmin gebonden aan een bedrijf dat
falliet kan gaan. Of geld voor zijn IM-
dienst zou beginnen te vragen.

Oewerkta?
Om Jabber te gebruiken heb je een
Jabber-ID (JID) en Jabber-client nodig.
Een JID lijkt verdacht veel op een e-
mailadres: schuilnaam@server.com.
Door je JID ben je aanspreekbaar op het
IM-netwerk. Een Jabber-client is niets
anders dan een programma dat het
Jabber-protocol ondersteunt.

JID
Het aanvragen van een JID is heel
gemakkelijk. Je connecteert gewoon met
je gekozen ‘schuilnaam’ op een Jabber
server en als die schuilnaam nog niet

ingenomen is,
wordt die aan jou
toegekend. Bij het
toekennen moet je
ook nog een
wachtwoord op-
geven. De eerste
keer kies je het
wachtwoord en de
volgende keer ge-
bruik je hetzelfde
password om je
JID te gebruiken.
Zo kan niemand
onder jouw schuil-
naam chatten.

Een Jabber-server
kies je volgens je
eigen behoeften.
Op [4] vind je een
overzicht van
enkele publieke

servers. In dat overzicht staat ook
aangegeven welke andere protocollen de
server ondersteunt. Sommige servers
laten het bijvoorbeeld toe om via de
Jabber-server te chatten met mensen die
MSN of een ander gesloten protocol
gebruiken. Steekt het allemaal niet zo
nauw, neem dan ‘jabber.org’ als server.

De client
Op de Jabber Softwarefoundation
webpagina [1] staat er een beperkte lijst
van clients [2]. Er zijn clients voor de
meest voorkomende besturings-
systemen: GNU/Linux, MacOS en
Windows. Gaim [3] is voor de drie
besturingssystemen beschikbaar en biedt
de mogelijkheid om in hetzelfde
programma naast Jabber ook MSN en
ICQ te gebruiken.

3 2 1, Chat!
Zodra je aangemeld bent op een Jabber-
server kun je chatten. Naast de
mogelijkheid om met je vrienden privé-
gesprekken te voeren, bestaat ook de
mogelijkheid om in een chatkanaal te
tetteren. Afhankelijk van je client kun je
een lijst van dergelijke chatkanalen
opvragen.
Het is ook mogelijk om een berichtje te
sturen naar iemand die offline is. Zeer
handig, zeker als je weet dat MSN dat
niet aanbiedt.

Populairder dan ICQ
Onlangs overschreed Jabber de kaap
van 4 miljoen geregistreerde gebruikers
[5]. Wat meer is dan het huidige aantal
ICQ-gebruikers. Jabber wordt ook
gebruikt in een honderdtal commerciële
bedrijven. Zodra het Internet Engineering
Task Force (IETF) het Jabber-protocol
erkent als een Internet standaard voor IM
zal dat aantal zeker stijgen.

Door een paar Jabber-fanatici op home
Astrid werd een programmaatje
geschreven dat ervoor zorgt dat je via
Jabber het dagmenu van de resto
doorgestuurd krijgt. Wens je dat te
ontvangen, voeg dan gewoon restoGent
@jabber.org toe aan je contacten.

Help
Met verdere vragen over Jabber kun je
terecht op de Jabber user mailinglist[6].
Op onderstaande sites vind je zeker ook
een paar handleidingen.

Jabber is een vrij softwareplatform voor instant messaging (IM) dat je kan

gebruiken als alternatief voor MSN, ICQ, Yahoo, noem maar op.

Jabber: het vrije instant-messaging alternatief

Rudy

[1]

http://www.jabber.org/

[2]

http://www.jabber.org/user/clientlist

.php

[3]

http://gaim.sourceforge.org/

[4]

http://www.jabber.org/user/publicserver

s.php 

[5]

http://news.zdnet.co.uk/software/

applications/0,39020384,39117160,00.

htm

[6]http://www.jabber.org/cgibin/

mailman/listinfo/juser/



C O L U M N

DAAU staat voor Die Anarchistische
Abendunderhaltung. Die naam is een
zegen voor menig reporter die zijn artikel
niet vol krijgt. Gezien de groep pas na het
vrij recente album Life Transmission
steeds meer naambekendheid verwierf,
blijken velen te zijn vergeten dat de groep
al tien jaar bestaat. Vier jonge muzikanten
kwamen toen op het idee om met behulp
van een cello, een viool, een contrabas
en een clarinet een fruitsangria te maken
van klassiek, folk en Oosterse muziek. Na
tal van geslaagde optredens besloot
Sony Classic hen een platencontract aan
te smeren. Hieruit ontsproot het eerste
titelalbum. Al vlug bleek dat de heren
vernieuwers waren in het klassieke
wereldje. Niet alleen is het langharig tuig,
het schrikt er tevens niet voor terug af en
toe een knop van de elektronicawinkel

open te draaien. DAAU is een groep die
voortdurend experimenteert en evolueert.
Elk album klinkt dan ook verschillend. Het
is als een bergrivier die rustig over de
gladde keien kabbelt, af en toe iemand
meevoert en hem onverwacht tegen een
rots in stukken keilt.

Troissoeur
Verwarring alom ook omtrent die
groepsnaam. Troissoeur bestaat niet uit
drie kloosterzusters, maar uit vier frisse
Antwerpse knapen. De jongens bewezen
in het verleden op tal van folkfestivals,
ondermeer Dranouter, dat ze een
speciaal plekje verdienen in het
Belgische folklandschap. Hun eerste
wapenfeit, de cd Trah njim, brachten ze
eind 2000 uit en die stond vol
eigenzinnige composities. Troissoeur

maakt gebruik van enkele zelf ontworpen
instrumenten, waaronder een double-
neck gitaar met negentien snaren en een
instrument voor voetpercussie. Voeg daar
meerstemmige zangen, een eigen taal
klankexperimenten en veel creatief talent
aan toe en je mag rekenen op een
bevreemdende ervaring. 

Symbiose
Deze alliantie zal donderdag 19
november aanschouwbaar zijn in de
Handelsbeurs. Wat men precies kan
verwachten, daar durf ik mij niet over
uitspreken. Vraag ook niet aan een
overjaarse puber of hij op voorhand weet
welke vlam een mengeling van petroleum
met Axe opwekt, in ieder geval zal hij
zeker weten dat het zal branden.

DAAU en Troissoeur, 19 november in de
Handelsbeurs. In de volgende Schamper
staat een interview met DAAU.

Recentelijk besloten DAAU en Troissoeur de strijkstokken bij
elkaar te steken. Beide Antwerpse groepen staan aan de

vooravond van de release van een nieuwe cd. Ze behartigen dan
ook hetzelfde belang: folk onder het volk brengen.

ONMACHT

DAAU versus Troissoeur

We zijn ondertussen al een
tijdje bezig in het, voor mij
althans, eerste jaar in Gent.
Over aanpassing is
nauwelijks sprake: in de
vakantie schuimden we al te
vaak de festivalweides af en
nu gaan we wild op zoek naar
een plaatsje in die nieuwe
grote school. Maar de
confrontatie valt velen zwaar.
De vaak onmogelijke uren
waarop proffen lesgeven,
beperken ons, veel getergde
student, in de sociale omgang
met anderen. Wil men een
beetje uitgeslapen zijn, dan
moet men fuiven of gezellige
avondjes al vroeg
onderbreken. Een moeilijke
keuze, en niet weinigen
kiezen dan ook om nog wat
langer te blijven plakken; met
als gevolg dat ze vaak als
een lijk thuiskomen en dat de
bezorgde ouders zich al te
vlug vragen stellen.
Onterecht.

Zit men dan op tijd in de les,
en ik kan je verzekeren: dat is
al een hele opdracht, dan
wordt men nog getergd door
het zogenaamde academisch
kwartier. Volgens mij duurt
zo’n kwartier om half negen ‘s
morgens langer dan anders!
Ben je dan eindelijk in de
euforie dat de prof niet zal
afkomen, melden de
assistenten dat “de prof in de
file staat en we nog wat
geduld moeten hebben”. Zou
dat op ons examen ook
pakken? hoorde ik naast me.

Naast de lessen blijft er tijd
over om studentikoze
activiteiten te beleven, tegen
een zacht prijsje. Maar vele
zachte prijsjes maken het gat
in de portefeuille van de
student steeds groter. Als
student moet je ook nog je
eten betalen, en je boeken,
en dit, en dat. Vaak komt die
rekening al veel te snel veel

te hoog te liggen.

Maar wie interesseert die
zever nu? Uitgaan, fuiven,
consumeren, af en toe een
les bijwonen, en vooral op het
einde van het jaar slagen:
laat ons nu niet hypocriet
doen, dat zijn de enige
doelstellingen die een
normale student heeft bij de
aanvang van zijn
academiejaar. Wat kan het
een student immers schelen
dat hij wat te laat naar zijn les
komt. Of dat er tien pinten op
zijn rekening staan, als er nog
maar wat geld overblijft. De
waarheid zal wel ergens in
het midden liggen.

Er is ook heel wat verschil
tussen de studentjes aan de
universiteit, en da’s maar
goed ook: verschil moet er
zijn. Anders zou iedereen
deze column gelezen hebben
en misschien zul jij nu wel

uniek zijn. Alhoewel, met een
beetje geluk loop je een
dezer dagen iemand tegen
die je vraagt of je die zever
tot op het einde hebt
doorgelezen. Dan kun je niet
anders dan kleur bekennen
en moet je wel zeggen dat
ook jij je hebt laten strikken
door die eerste kanner die
eigenlijk niets zinnigs te
vertellen had. Maar ook dat
moet kunnen; al noem je het
dan “onthaasting van de
Gentse student”.

Overigens, daar zou ik het
ook nog moeten over hebben:
onthaasten. Maar daar begin
ik niet meer aan. Het is toch
een hopeloze zaak, als je kijkt
naar de stroom mensen die
op hetzelfde moment de
auditoria binnenkomen of
verlaten. Vandaar mijn diep
teleurgestelde groeten.

Bart Bleyaert

muziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziekeizumuziek

Kalki
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De gedaanteverwisseling van de vader

Franz Kafka werd op 3 juli 1883 in Praag
als derde kind van Julie Lôwy en
Hermann Kafka geboren. Zijn twee
oudere broers stierven op zeer vroege
leeftijd, waardoor de jonge Franz ineens
de oudste werd. Na Franz volgden er nog
drie meisjes, waarvan de jongste, Ottla,
hem het meest na aan het hart lag.
Kafka’s relatie met de rest van het gezin
– en dan voornamelijk met zijn vader –
was minder goed. Vader Kafka was
opgegroeid in een arm gezin en moest al
heel snel beginnen te werken. Toen hij
dertig was, trouwde hij met Julie en kort
daarna opende hij een winkel. De Kafka’s
behoorden tot de middenklasse, wat
Franz toeliet Duits en Rechten te
studeren. Daarna werkte hij een tiental
jaar bij een verzekeringskantoor, tot hij in
1917 tuberculose kreeg waardoor hij in
1922 zijn werk moest opgeven. Onder-
tussen had hij al enkele werken
gepubliceerd en hij bleef verder schrijven
tot zijn dood in 1924 in Kierling, nabij
Wenen.

Juicy stuff
Nu de biografische gegevens afgehan-
deld zijn, kunnen we beginnen met de
vuile was buiten te hangen. Kafka was

een jood. Dat is op zich niet erg. Wat
erger is, is dat hij nauwelijks naar de
synagoge ging en enkel en alleen
meedeed aan de grote feesten en voor de
rest zijn gat veegde aan al dat religieus
gedoe. Daar was vader Kafka niet bijster
blij mee en het maakte hun al o zo fijne
relatie er bepaald niet beter op. Als je
Kafka’s ‘Brief an den Vater’ leest, krijg je
er een heel goed beeld van hoe die twee
met elkaar omgingen. De brief werd dus
oorspronkelijk niet geschreven als een
literair werk, maar als een echte brief aan
zijn vader. Kafka had blijkbaar zo’n grote
angst voor zijn vader dat hij de brief niet
durfde afgeven. Hij vroeg het zijn moeder,
maar ook zij durfde of wilde niet.

Op de achterflap van het boek staat dat
‘deze casus uit de wereldliteratuur binnen
de psychoanalyse in talloze publicaties
wordt aangehaald’. Dat kan tellen. Kafka
verwijt zijn vader dat hij aan ‘ironische
opvoeding’ doet. De brief zelf is doorspekt
van ironische opmerkingen. De opvoe-
ding heeft blijkbaar zijn vruchten
afgeworpen. Uit dit werk leren we dat
Hermann een tiran was die niets liever
deed dan zijn kinderen afbreken en aan
de toon kunnen we zien dat Kafka daar

een serieus minderwaardigheidscomplex
aan overgehouden heeft. Mensen die zelf
onder het juk van een tirannieke vader
zijn opgegroeid, zullen hier zeker
inspiratie vinden als ze van plan zijn een
zeer giftige en scherpe brief aan dear old
dad te schrijven. Toekomstige vaders
kunnen er ook wat aan hebben, want geef
toe, waar dienen kinderen anders voor
dan om jezelf beter te voelen en al je
frustraties er eens goed op uit te werken?

’Die Verwandlung’ ofte ‘De
gedaanteverwisseling’ is een heel ander
verhaal. Het gaat over handelsreiziger
Gregor Samsa die op een dag wakker
wordt en merkt dat hij in een grote
mestkever veranderd is. Het lijkt hem niet
te storen dat hij in een insect veranderde.
Het enige waar hij aan denkt, is dat hij zo
snel mogelijk de trein moet halen om te
gaan werken. Het feit dat hij in een
mestkever is veranderd, was een minder
groot probleem dan dat hij zich
overslapen heeft en dus te laat zal zijn
zijn op het werk. Uiteindelijk lijkt hij te
beseffen dat werken niet meer zal gaan,
zeker niet nu hij zelfs niet meer in staat is
menselijke geluiden voort te brengen.
Eerst is zijn familie bezorgd over hem,
maar na ongeveer een maand laten ze
hem verrotten in zijn eigen vuil, tot Gregor
uiteindelijk bezwijkt aan ondervoeding.
Dit boek illustreert op zeer mooie wijze
hoe je heel snel je menselijkheid kunt
verliezen, en dan heb ik het niet over
Gregor, bij wie dat letterlijk gebeurd.

Vuile Hollanders
Beide werken werden vertaald door
Gerda Meijerink en Willem van Toorn,
twee Nederlanders, en dat merk je aan de
vertaling. Het woord “mesjokke” was
blijkbaar niet te vermijden in de vertaling
van ‘Brief aan vader’. In ‘ Die Verwand-
lung’ vinden we ook zaken als de “be-
schouwer” in plaats van toeschouwer en
hij is “hardnekkig” in plaats van koppig.
Het is niet helemaal incorrect om zulke
dingen te schrijven, maar ze doen toch
vreemd aan. De vertaling leest ook niet
altijd even vlot: soms lijkt het alsof er een
woord-voor-woordvertaling gemaakt is.
Dat is heel spijtige zaak omdat Kafka één
van de meest interessante schrijvers van
de twintigste eeuw is en een slechte
vertaling doet echt afbreuk aan het
leesplezier.

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep bracht dit jaar een
derde druk uit van de vertaling van Kafka’s ‘Die Verwandlung’

en van ‘Brief an den Vater’. Tijd om onze Kafka-kennis wat bij te
schaven.
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Evel B

Le nouveau Kafka est arrivé près de chez vous



C O L U M N

Aaron McGruder startte in 1996 met
The Boondocks op het internet.
Vandaag worden de Boondocks door
meer dan 250 Amerikaanse dagbladen
en tijdschriften overgenomen. The story
is simpel: Huey en Riley, twee pre-
puberale gastjes, verlaten de grootstad
Chicago en gaan bij hun opa in een
buitenwijk wonen. Klein detail: Huey en
Riley zijn zwart, de voorstad oog-
verblindend blank 

Huey, de intelligente, cynische black
power-specialist, en Riley, de would be
gangsta, komen terecht bij hun
traditioneel ingestelde grootvader. Elk
op zich staan ze symbool voor een
uitvergrote kracht in de Amerikaanse
zwarte gemeenschap; de radicaal, de
voorstander van integratie en de
crimineel.

Tegenover hen woont
Jazmine, een biraci-
aal meisje met ros
kroeshaar dat door

Huey bij de eerste ontmoeting achte-
loos Mariah (als in Carey) wordt
genoemd en Cindy, een dom wicht
wiens vader zegt dat de buurt aan het
veranderen is, een eufemisme voor: er
komen zwarten wonen.

Deze strip is scherp en dan zeg ik wel
degelijk vlijmscherp. Een chirurgenmes
heeft er niets aan. Zo begint Huey met
z’n eigen anti-klanbuurtwacht, haalt hij
te pas en te onpas aan dat de VS
‘gestolen land’ is en begint hij slaven-
liederen te zingen als opa hem het gras
laat maaien. Riley van zijn kant verrast
de buurt door de fermettes met grafitti
te bespuiten en ziet z’n thug-credibility
naar ongekende dieptes zakken als
ontdekt wordt dat hij Lauryn Hill best
goed vindt. Opa heeft heimwee naar
Billenkoekville en vindt het oprecht
spijtig dat de riem als disciplinair
werktuig in onbruik is geraakt.

Een klein aantal kranten heeft onder
druk van hun lezers de strip opgezegd.

De hoofdtoon van de lezersbrieven
was: “Waarom moeten we elke keer dat
verleden en die verschillen ophalen?”
Als antwoord sluit McGruder zich ten
volle aan bij de filosoof Santayana:
omdat “zij die zich het verleden niet
kunnen herinneren, veroordeeld zijn om
het verleden te herhalen”.

En daar kunnen we het alleen maar
mee eens zijn. Rep dus jullie vette
aarzen naar de Betty Boop en schaf je
dit pareltje aan. 4.99 euro en da’k geen
klachten hoor.

The Boondocks: “Ik weet toch dat je
geen kranten leest” van Aaron
McGruder, uitgeverij Dargaud.

C O L U M N
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Naar aanleiding van de
voorbije dreiging der
privatisering kwam het
personeel van studenten-
restaurant De Overpoort op
het lumineuze idee om
enquêtes in het rond te
slingeren over de eet-
gewoontes van de Gentse
student. Niet slecht bekeken,
want op die manier speelt het
etablissement in op de vele
eetgrillen die de student
heden ten dage in leven
houdt. Wij zetten ze met
plezier op een rijtje.

De uitvinder van het
vegegedoe was een
schapenherder. Nadat hij zijn
tweehonderdtwintigste
schaap achter de kiezen had,
kwam hij erachter hoe zijn
schapen erin slaagden zo
lekker sappig te blijven: stevig
poldergras eten. Sindsdien
trok-ie zich gedurende zijn
laatste levensjaren terug op

zijn heerlijke landerijen en
werd-ie onbewust een
onnavolgbaar school-
voorbeeld voor zijn actieve
fanclub. Dankzij een stevige
dosis media-aandacht
promoveerde het gebruik tot
een trend. En ja, ook in deze
categorie lopen er
fanatiekelingen rond. De
meesten onder hen plegen al
zelfmoord als er een vlieg in
hun keelgat vliegt.

Kannibalisme ontstond in de
veertiende eeuw. Het was
een donkere periode in de
geschiedenis. De mensen
hadden honger. Naar het
schijnt moet vegetarisme rond
die periode een enorme
opgang gekend hebben, want
in een mum van tijd waren de
akkers geplunderd onder
leiding van die groenzuchtige
heerschappij. Dat enorm
tekort aan groenten moest
navenant worden

gecompenseerd door een
extra opname van vlees.
Wegens de veeschaarte
waren de vegetariërs de
eersten die in de pot
belandden. Vegetariërs zaten
toen nog boordevol met de
vitamientjes en vezels uit de
pasverslonden gewassen.
Door ze op te eten
overleefden de vleeseters en
werd de bevolkingsgroei in
evenwicht gehouden.

Rond de zeventiende eeuw
kwam er gelukkig een eind
aan de antropologische
keuken, vermoedelijk omdat
de kannibalen ondertussen
zelf tot op de laatste man
waren opgepeuzeld. Twee
decennia later echter
prepareerde Zweedse
professor Goujvods een
verrukkelijke theorie over
zelfkannibalisme. Wie zichzelf
opat, zou volgens
nauwkeurige wetenschap-

pelijke berekeningen zijn
buitenlichaam via de
halsopening naar binnen
keren. Praktisch betekende
dat dat je lichaam gewoon
binnenste buiten gegeten
werd. Resultaat: de betrok-
ken persoon zou tientallen
kilo’s vers vlees binnen
krijgen, genoeg om zijn leven
een week te rekken. Het
volstaat na de maaltijd
zichzelf nogmaals op te eten
om het binnenlichaam terug
naar buiten te keren.
Goujvods leefde dan ook met
de overtuiging dat hij het
voedselprobleem in de derde
wereld uit die wereld kon
helpen, tot dusver nog altijd
zonder resultaat. Een harde
kern spitst zich tegenwoordig
toe op het praktiseren van de
theorie.

Sociologie van het lege bord

Sim

Herr Kalki

Riley: ‘Opa, ik wilde eigenlijk m’n haar laten groeien en corn
rows nemen.’ Opa: ‘Da’s toevallig, ik dacht er net aan dat

een pak billenkoek uitdelen wel goed voor m’n conditie zou
zijn.

S T R I PThe Boondocks: White male pig!

Deze rubriek kwam tot stand dankzij stripwinkel

Betty Boop, Overpoortstraat 110.

’



Watjes die een spontane zaadlozing
krijgen bij het aanschouwen van een plot
met vijfendertig verhaallijnen en evenveel
pointes zullen deze keer niet aan hun
trekken komen. Het verhaal stelt namelijk
bitter weinig voor. Tijdens het
huwelijksfeest van ex-huurmoordenaar
Black Mamba (prachtig vertolkt door Uma
Thurman) worden alle aanwezigen,
inclusief de bruid met ongeboren kind,
genadeloos afgeslacht door het Deadly
Viper Assasination Squad, waarvan ze
deel uitmaakte. Maar zij is níet dood. Na
vier jaar ontwaakt ze uit een coma en
heeft ze slechts één doel voor ogen:
wraak.

Quentin Tarantino liet zes lange jaren
niets van zich horen maar slaat met deze
film meteen keihard toe. Weg met de
werkelijkheid en het realisme. Weg ook
met de cool guys en spitse oneliners

zoals we die gewend waren van Pulp
Fiction en Reservoir Dogs. Maar dat kan
de pret zeker niet bederven. Zijn
voorliefde voor martial arts en zijn
obsessieve kennis van de cinema zorgen
voor een bloedstollende mix van Kung
Fu-scènes, Japanse anime en magische
samoeraigevechten. Bij momenten rollen
de hoofden over het scherm en spat het
bloed met beken uit opengereten
ingewanden (House of the Blue Leaves!,
de ziekenhuisscène!). Kortom, pure fun.

Maar dat is niet alles. De fans van “The
Big T” weten dat muziek meer dan
achtergrondvulling is in ‘s mans films en
dat is ook hier niet anders. De uitgelezen
muziekkeuze zorgt voor naadloze
overgangen en een surrealistische sfeer
die doet denken aan een fictieve
stripwereld. De straffe vertolkingen van
onder meer Lucy Liu (een van Charlie’s

Angels) en Vivica A. Fox én de
ambachtelijk gefilmde vechtscènes doen
er The Matrix Revolutions, die nu al twee
weken het witte doek teistert, spontaan bij
verbleken.

Jammer genoeg is er ook slecht nieuws:
Kill Bill is een tweeluik. De film eindigt met
een cliffhanger van formaat en tot
overmaat van ramp verschijnt deel twee
pas in maart van volgend jaar. Ik breng
die vijf maanden alvast molenwiekend
met mijn aangescherpt samoeraizwaard
door. Uit de weg, gespuis!

Serieus nu: het eerste deel van Kill Bill is
een ongemeen rauwe maar ronduit
fantastische film. Wie na een rondje op de
paardenmolen al kotsend over het toilet
hangt blijft beter thuis. Aan al de rest: u
moest al vertrokken zijn!

Kill Bill - vol. 1 speelt in Sphinx.

Wie het spontaan op een huilen zet na het zien van
rondvliegende ledematen, waagt zich het best niet aan Kill

Bill. De nieuwste Tarantino is namelijk een orgie van bloed,
geweld en hersenloos op elkaar inhakken.

Elephant/Gerry FFILMM

Ongetwijfeld het hoogtepunt van de
vorige editie van het Filmfestival van
Vlaanderen was het experimentele Gerry
van Gus Van Sant. Twee jongens gaan
the thing opzoeken. We weten niet waar
ze zich bevinden – een land met
uitgestrekte, ongerepte natuur – of
wanneer het verhaal zich afpeelt.. We
komen ook nooit te weten wat dat ding nu
eigenlijk zou kunnen zijn, maar leren
alleen dat de heren, Gerry en Gerry, ‘het’
niet zullen vinden. Wat we te zien krijgen
zijn enkel twee jongemannen, wande-
lend, zwetend, joggend, nadenkend en
vooral, ver voor zich uitstarend. Want
leven is er in de verste verte nooit te
bespeuren.

Van Sant richtte zich na twee uitstapjes
naar Hollywood (Good Will Hunting,
Finding Forrester) weer helemaal op het
medium zelf. Geen plot, geen psycho-
logische uitdieping, geen uitgeschreven
scenario, weinig geld, weinig volk en
bijgevolg: geen distributeur, want geen
kat die is geïnteresseerd. Wat telt is de
kracht van het uitbeelden. Daarom is er

geen nood aan een draaiboek en is er
ruimte voor improvisatie. Niemand zal
tegenspreken dat de constante stroom
van, technisch ingenieus gefilmde,
landschapsbeelden, in combinatie met de
minimalistische muziek, je naar de keel
grijpen. Van Sant heeft Hollywood
opnieuw de rug toegekeerd en laat ons
weten dat grote cinema ook bestaat
zonder een sterk scenario.
Eerlijk gezegd dachten we dus dat de
regisseur Van Sant een beetje ten dode
was opgeschreven na een experiment als
dit, maar na het onverwachte succes van
Elephant staat Gerry opnieuw in de
belangstelling. En dat kunnen wij natuur-
lijk alleen maar toejuichen.

Alhoewel hij in Elephant bijna dezelfde
trucjes toepast als in Gerry, scoort Van
Sant nu wel. Wat Herman Brusselmans
niet doet met het Vlaamse literatuur-
landschap, deed Van Sant wel met het
cinefiele establishment: gewoon even je
technische meesterschap etaleren door
het uit te smeren over een maat-
schappelijk probleem in plaats van het

gewoon over ‘niets’ te hebben en te
wachten tot iemand komt zeggen dat je
inderdaad wel veel talent hebt. Erkenning
troef!
Al gaat Elephant weer over niet veel,
sommigen proberen toch de maatschap-
pelijke kritiek die in de film vervat zit op
het voorplan te duwen. Het enige wat de
film ons echter te vertellen heeft is dat de
schuld voor de vele high school shootings
die Amerikanen een tijdlang in angst
deden leven, niet bij gewelddadige
computerspelletjes of het lakse wapen-
beleid ligt, maar gewoon in de organisatie
van de Amerikaanse samenleving zelve.
Weinig nieuws onder de zon, dus
concentreren wij ons gewoon op de
intrigerende filmstijl van de regisseur.

Ellenlange shots, weinig geknip, tergend
trage camerabewegingen, doordachte
kadrering en enkel muziek als die bij-
draagt tot het geheel. Het werkt allemaal
bij Van Sant die opnieuw de aandacht
trekt op de film pure. Dankbaar zijn we
hem daar wel voor, maar de volgende
keer een iets diepzinniger en uitdagender
verhaal, alstublieft.

Vorig jaar verbaasde hij nog vriend en vijand met het
meesterlijke Gerry, dit jaar heeft hij met Elephant de Gouden

Palm van Cannes op zak. Verdiend, volgens velen,
onverstaanbaar volgens nog veel meer anderen.

JVdb

Wim
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KBC Stappen, happen, tappen
AW Uitstap Tongeren, tentoonstelling 

Neanderthalers
GPS Film: Breaking the waves, Nederpolder

WINA Cocktailavond Sjakosj

LVSV Kotentocht, Part II
SK Gravensteenfeesten, Gravensteen
Geologica Cocktailfuif, Sjakosj
PKarus Bezoek Estec (Noordwijk, Nederland)

VG Gezelschapspelletjesavond, Post Plaza
Dentalia Nacht van Dentalia, Pallieter
Jong Agalev Debat fiscale amnestie, Auditorium C, 

Universiteitstraat

Geografica Weekend Sankt-Vith, tot en met 23 
november

COMAC Fuck George W. Bush party

Chemica Fuif, Tequila
NSV Krambambouli-avond, Roeland

URGent Superkotfuif
VDK Eerste nacht van de dierengeneeskunde

FK FK-fuif, Vooruit
VRG Disco Scoop, Knokke

VGK Galabal, Carlshof
VLK Galabal, Casino
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Pfffff, godvedomme, wa peisde gulder wel?
wulder moe’n uuuuren zoe’en noar die
informoasse en gulder leest da nie. Flikkers!

Volledige agenda is te vinden op:
http://www.student.ugent.be

M A A N D A G
1 7  N O V E M B E R

D I N S D A G
1 8  N O V E M B E R

W O E N S D A G
1 9  N O V E M B E R

D O N D E R D A G
2 0  N O V E M B E R

V R I J D A G
2 1  N O V E M B E R

M A A N D A G
2 4  N O V E M B E R

D I N S D A G
2 5  N O V E M B E R

W O E N D S D A G
2 6  N O V E M B E R

D O N D E R D A G
2 7  N O V E M B E R

V R I J D A G  
2 8  N O V E M B E R
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Rechtzetting
In de vorige Schamper vergaten we per abuis pagina 25
op te maken. Op die pagina stond een interview met
Koningin Fabiola, die zich exclusief voor Schamper in
de boezem liet knijpen. De kern van het artikel was: ‘Ik
wil terug naar Spanje. Daar kan een oude dame als ik
tenminste nog op homo’s rochelen zonder bakken
politiek correcte kritiek over zich te krijgen.’ Het Hof liet
weten dat Koning Albert niet achter die uitspraak staat.
De Koning rochelt liever op oude dames, klinkt het.

De redactie



AGENDACULTUUR

Maandag 17 november
Fuif: Gent al verkend, student?
Zoektocht in Gent en fuif achteraf
18.30u-2u, Vooruit, gratis, reserveren verplicht
Varia: fietsregistratie, 
13-15.30 u, Frans van Ryhovelaan 119, gratis

Dinsdag 18 november
Concert: Mary Gauthier & Thé Lau
20.15u, Handelsbeurs, 12.5-18 euro
Varia: onderwatergevecht tussen twee zwaardvissen
18u, GUSB

Woensdag 19 november
Concert: Troissoeurs & DAAU
20.15u, Handelsbeurs, 12.5-17.5 euro

Donderdag 20 november
Volksvermaak: Geert Hoste Hard
20u, Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5, 26-27 euro
Varia: Nocturne: Lekker dier!? Vlees in de wei, in de stad en
uit de fabriek
Gratis rondleiding mits reservatie, 18-22u,
MIAT, Minnemeers 9

Vrijdag 21 november
Concert: Admiral Freebee
20u, Vooruit, 13-15 euro
Concert: The Indeginous & ’t Hof van Commerce
20.15u, Handelsbeurs, 12-17 euro

Maandag 24 november
Performance: Lichaam zonder hoofd (KNT)
20u, Minard, Walpoortstraat 15, 7-10 euro
Karate met maritiem voedsel
20u, Muinkkaai 10, breng een vis naar keuze mee

Dinsdag 25 november
Concert: Spinvis
20.15, Handelsbeurs, 12-17 euro
Fuif: folkfeest met balorkest
20 u, De Centrale, Kraankindersstraat 2, 3 euro

Woensdag 26 november
Concert: Gezien, gezegd en gezongen 
(met Antje De Boeck, Els Dotterman en Yvonne Walter)
20.15u, Handelsbeurs, 11.5-16 euro
Concert: Abbamania (covert Abba)
20 u, Capitole, 32-43 euro

Donderdag 27 november
Theater: Hoofd zonder wereld
20 u, Minard , Walpoortstraat 15, 7-10 euro
Ramp: Instorting Boekentoren
15u, Rozier, 60 euro (enkele reis, gratis eten en drank)
Ramp 2: Instorting Sint-Baafstoren
15.15u, Sint-Baafsplein, 40 euro (enkele reis)

Vrijdag 28 november
Concert: Jazzlabserries: Tomassenko
20.30 u, Bij De Vieze Gasten , Reinaertstraat 125
Happening: Sinterklaas voor volwassenen (KNT)
1.30u, Eros Cinema ABC, Vlaanderenstraat 25

Zaterdag 29 november
Concert: The Beatles
20u, Fuifkelder The Shelter, Sint-Kwintensberg 52

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg van elk concert van Logos

(www.logosfoundation.org).
Schrijf ons of mail 

uw coördinaten naar
schamper@student.ugent.be

Gezocht

Mensen met zware problemen die hulp willen
van Tante Evelien. Schrijf of e-mail ons en dan
publiceren we jouw brief samen met een
passend antwoord. Hoe zieliger, hoe beter.
Ligt je grootmoeder flatulerend op sterven,
heeft je goudvis syfilis, heb je last van
chronische maandstonden of priapisme?
Mailen maar! En vergeet niet naam en adres
te vermelden.

Nog gezochterder

Schamper zoekt nog altijd medewerkers,
meerbepaald een student(e) die voor ons
advertenties wil werven. Ben je een keiharde
onderhandelaar die niet kijkt op een pijpbeurt
meer of minder om een klant binnen te halen?
Mail ons dan als de wiedeweerga op
schamper@student.ugent.be.

Tentoonstellingen:

Marc Sleen -Retrospectieve
Van vrijdag 28 november tot zondag 11 januari 
10-18u Gesloten op maandag, Kunsthal Sint-
Pietersabdij , Sint-Pietersplein 9, 1-3 euro

Menselijk, al te menselijk: psychiatrische fotografie
1872-1940
Tot 30 mei, Open dinsdag t/m vrijdag van 9-17 u., za.
en zon. van 13-17 u, 
Museum Dr. Guislain , Jozef Guislainstraat 43, 2-5
euro

Without Fear or Reproach?
Werk van Amerikaanse kunstenaars n.a.v. de aanslag
op 11 september
Tot zaterdag 13 december 2003, open elke werkdag
van 12.30 tot 18 u. en zaterdag van 14 tot 17 u.
Witte Zaal , Posteernestraat 64, gratis


