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- Weet ik
niks over. Wíl ik
vooral niks over
weten. Noch iets
mee te maken te
hebben.
- Maar Louis

- Zeg Satchmo.
- Zeg maar gewoon Louis, kiddo.
- Louis dan. Zeg Louis, minimal house,
is dat muziek die jou kan bekoren?
- Minimal house, kiddo, ís geen muziek.
- Nou Satchmo, eh, Louis, minimal
house ís muziek hoor. Minimal house
wordt in platen geperst. Dat wordt zelf
op cd’s gezet.
- Kijk, kiddo, minimal house mag misschien muziek zijn, maar dan is het paardenmuziek.
- ( onbeschrijfbare gelaatsuitdrukking
)
- Voor de laatste maal: All music is folk
music. I ain’t never heard no horse sing.
En sindsdien zingt het het Gents Universitair Koor Traditional Folksongs in
plaats van minimal house. En wel op 3
mei in de Aula aan de Volderstraat. En
neen, daar wordt niet mee gelachen.////

–
- Neen, kiddo, zwijg me van rock-‘nroll. Zwijg me van beat poetry en zwijg
me van dance hall. Wil ik allemaal niets
mee te maken hebben.
- Maar Jimi Hendrix, Louis, die heb
jij toch gekend?
- Wie heeft Jimi Hendrix niét gekend
– als ik dat even aan jou mag vragen,
kiddo.
- Neen neen, ik bedoel persoonlijk,
Louis. Jullie kenden elkaar?
- Jimi Hendrix zong over purperen
nevels in zijn hoofd. Jimi Hendrix verbrandde zijn gitaar. Jimi Hendrix kuste
de hemel. Nou m’n hoela.
- ( onbeschrijfbare gelaatsuitdrukking
)
- Laat me uitspreken, kiddo, laat me
uitspreken.
- ( beschrijfbare gelaatsuitdrukking )
- Jimi Hendrix zingt dat hij in een ka-

hangt Jimi Hendrix gewoon aan de muur.
Niet zomaar één muur – meerdere muren. Hangt er de wereld te aanschouwen.
Enkel tot 4 mei, weliswaar, maar niettemin.
- Wel heb je ooit, kiddo, wel heb je
ooit.////
Dagen kropen voorbij zonder ophouden. Men zou hen van regelmaat kunnen
verdenken, maar in een moeite zou men
er continuïteit moeten bijnemen. En dus
maar liever niet. Weken kwamen in hun
zog, seizoenen volgden gedwee. Zij wisselden blikken, dan weer woorden, maar
nooit kwam het einde. Tot er op een fris
bloesemende lentedag een kind kwam
aanhuppelen.
- Heus Louis. Een kind – kijk, ginds.
- Ik heb ogen in m’n kop, kiddo. Twee.
- Weet je wat Jimi Hendrix over –
- ( peinzend ) Alsjeblief.
- Alsjeblief ?
- Stil stil. Truman Capote. Film gezien? Boeken gelezen?
- “Finishing a book is just like you took
a child out in the backyard and shot it.“.
////////////////////Genocide
en
audiovisuele media: filmvoorstelling
“100 Days” met aansluitend debat door

- Maar Louis.
- Ja, kiddo.
- Wat is jazz dan?
- Hm.
- Dat kan je toch bezwaarlijk folkmuziek noemen, neen?
- Hm hm.
- Zet ik hiermee de grote –
- Jij zet niemand. Als je al moet vràgen wat jazz is, zal je het nooit weten.
Misschien toch nog eens in Opatuur
langsgaan, kiddo. Bij voorkeur op zondag: jazzconcerten aan 10 euro om 20u.
Politiek correct, pseudo-intellectueel en
drugsvrij. Een beetje zoals The Oh! in
Gavere, maar dan op zaterdag.////
- En Louis.
- Ja, kiddo.
- Rock-‘n-roll, is –

mer vol spiegels leefde. Dat hij enkel zichzelf kon zien. (Had waarschijnlijk nooit
van binnenhuisarchitecten gehoord.)
(Dat zong-ie niet natuurlijk.) (Daarom
zeg ik het ook tussen haakjes.)
- Ga vooral verder Louis.
- Ik ben bezig, kiddo, ik ben bezig. Jimi
Hendrix leefde dus in een kamer vol –
- Ja Louis?
- spiegels. En hij kon enkel zichzelf
zien. Toen – manmoedig – vond hij de
juiste spirit en brak hij de spiegels. Om
te besluiten “dat hij nu de hele wereld
kon aanschouwen”. De hele wereld aanschouwen. Alle verrekijkers en landkaarten nog aan toe.
- Maar, Louis, wacht even. Da’s een
waarheid als een koe. Dat is gewoon
wààr. In Trefpunt, Bij Sint-Jacobs

de universitaire filmclub Gent i.s.m.
AVRUG op woensdag 25 april 2007. Zomaar. ///////////////////
- Zeg, Louis.
- Wat?
- Neen. Neen. Laat maar.
- Wat? Voel geen schaamte, kiddo.
Stilte overwon en getweeën keken
zij voor zich uit. Nu en dan zes woorden wisselend, doorgaans louter vooruit
starend. Verlaten was alles. De leegte
maakt zich van hen meester, quasi gewillig vastgelegd. In Abandoned places,
fototentoonstelling in het MIAT, van 31
maart tot 20 mei.
- Welaan dan.
- Wat, welaan dan?
- “This is what we call making an exit.”
-(onbeschrijfbare gezichtsuitdrukking)

FRANCIS EN RUBEN
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Een mens moet het minister Vandenbroucke nageven: hij
gooit graag eens een knuppel in het hoenderhok. En als hij het
doet, dan houdt hij niet van half werk. Zijn laatste stoot? Het
Vlaamse onderwijslandschap een schop onder haar kont geven. Te veel opleidingen van een te bedenkelijke kwaliteit. En
gelijk heeft hij.
Vijftien opleidingen journalistiek in het kleine Vlaanderen,
waarvan geen enkele op een deftig niveau, dat is van het goeie
te veel. En die zogenaamde “universiteiten” in Kortrijk en Diepenbeek zijn niet meer dan - dure - lachertjes enkel bedoeld
als paapse voorposten in het natuurlijke hinterland van de
andere universiteiten. Het grootste bewijs dat de weerstand
tegen iedere vorm van rationalisering vanuit de instellingen
vaak enkel politiek-strategisch geïnspireerd is en helemaal
niets te maken heeft met “democratisering”, “drempelverlaging” of “lokale verankering”.
Het grote slachtoffer van die verdeel-en-heers politiek
is - voor de verandering - de student. Een overaanbod aan
middelmaat en een tekort aan gedegen opleidingen, het is
meer dan een doembeeld. In Vlaanderen heerst al te vaak de
middelmaat omdat noch de politiek, noch de instellingen de
moed hebben om radicaal te hervormen. Terwijl zo’n hervorming noodzakelijk zijn om opnieuw mee te kunnen spelen op
Europees niveau.
Verder in dit nummer kan je onder andere een interview
met professor Balagangadhara Rao lezen. Rao is meer dan
de zoveelste bv-prof, hij is ook de oprichter van de ter ziele
gegane opleiding Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Een
unieke opleding in Vlaanderen, die echter ten onder ging aan
interne twisten en de bamahervorming.

Schamper presenteert:
Fuiven? In homes? Neh.
VVS deed het weer
Malafide studiesbureaus
Fuck SABAM
Slavernij in geneeskunde
Hrappihe Cartoon
Fuck Freud
UGent-MUN
0032: prof Balu Rao
Mintzkov
De Roovers
Absynthe Minded
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Commentaar? Lezersbrieven zijn welkom op
schamper@schamper.ugent.be

Het kan misschien cru klinken, maar uiteindelijk is dat
geen slechte zaak gebleken. Vergelijkende Cultuurwetenschappen was misschien enig in zijn soort, maar het bleek
in praktijk niet meer dan een richting vol blandijnstudenten
die “iets met cultuur” wilden doen of die op zoek waren naar
twee extra jaartjes om aan hun opleding te breien. Diezelfde
drang om toch maar iets (bij) te studeren heeft geleid tot een
wildgroei aan manama’s en brugprogramma’s die soms van
bedenkelijke alooi zijn. En daarbij denken we niet enkel aan
de kwalijke praktijken van Fernand Vandamme.
De manama journalistiek aan deze universiteit heeft bijvoorbeeld de reputatie “zowel nutteloos als waardeloos” te
zijn en toch is ze betrekkelijk populair. Het toont op zijn minst
aan dat de minister niet enkel de instellingen kan verwijten
niet voor kwaliteit maar kwantiteit te kiezen; de student is
minstens even erg. Een diploma is een diploma is een diploma,
denken de meesten en kwaliteit is een bijzaak.
Laat ons hopen dat de arbeidsmarkt er hetzelfde over
denkt. En anders studeren we nog wel iets bij.
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Geen fuiven meer in de homes?
Wie al reikhalzend uitkijkt naar de volgende homefuif, zal
een een tijdje op droog zaad moeten zitten. Home Vermeylen
zal voorlopig geen fuiven meer organiseren in het gebouw
zelf, home Fabiola weet het nog niet goed.
BERT

Eén en ander is het gevolg van een
brandweeraudit in de voorbije paasvakantie. Toen werden alle ontspanningszalen van de universitaire homes
nagekeken en hebben zowel Vermeylen
als Fabiola een kleine tik op de vingers
gekregen.
Voor home Vermeylen was het algemene rapport nochtans bijzonder
positief: het plafond is brandveilig, de
blusapparaten zijn aanwezig en zowel
de rookdetectoren als het brandalarm
werken feilloos. Er was echter een probleem met twee deuren die te smal zijn,
waardoor de wettelijke bepalingen niet
gehaald werden en een fuifvergunning
voorlopig buiten handbereik is.
De vraag is dan ook tegen wanneer
die problematiek opgelost kan worden.
De infrastructurele problemen mogen
dan wel beperkt blijven tot twee deuren
die een drietal centimeter te smal zijn,
de zaal is volgens de brandweer eigenlijk te klein om grote fuiven in te organiseren. Er mag, als de regels opgevolgd
worden, in de toekomst niet meer dan
honderd man op de Vermeylenfuiven
aanwezig zijn: één per vierkante meter.
Volgens Koen Colpaert, Vermeylenpreses, is dat “een absurd lage limiet voor
de beste fuiven in Gent”.
De geruchten over het opschorten
van de Vermeylenfuiven wegens geluidsoverlast zijn volgens diezelfde Colpaert
onzin. “In oktober is er een geluidsniveau van 94 decibel gemeten, één decibel meer dan de limiet die de politie
hanteert. Er is toen een PV opgesteld en
in februari moest ik op verhoor, maar
sindsdien heb ik er niks meer over gehoord.” Verder weet hij te vertellen dat
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ook de vechtpartij in december niks te
maken heeft met de huidige situatie
en dat de huidige situatie geen invloed
heeft op de organisatie van kleinschalige
verjaardagsfeestjes.
De opschorting van de fuiven is dus
volledig te wijten aan de strenge bepalingen van de brandweer. Zij zijn ook de
reden waarom Rock Stalhof, het jaarlijkse minifestival van home Fabiola,
dit jaar niet doorgegaan is. Er was immers een samenwerking gepland tussen home Vermeylen en home Fabiola,
maar wegens onduidelijkheden over het
gebruik van de ontspanningszaal in Fabiola, hebben de organisatoren maar besloten om het zekere voor het onzekere
te nemen. Uitwijken betekende immers
ook uitstellen, en dat zagen de organisatoren niet meer zitten.
Ook in home Fabiola zijn er dus problemen met de fuiven. Voor de homeraad is dat geen pretje, aangezien zij financieel afhankelijk zijn van het succes
ervan. Home-preses Kevin de Wolf vertelt: “Al jaren geven we een drietal fuiven
per jaar op home Fabiola, die bijna altijd
zonder problemen verlopen. Van de universiteit uit mogen we immers elk academiejaar vijf activiteiten organiseren
met geluidsoverlast. Vorig jaar zijn we
te weten gekomen dat dit niet genoeg
is: blijkbaar heb je voor dit soort activiteiten een meldingsplicht, je moet het
evenement op voorhand aangeven bij
de politie. Aangezien we onze fuif niet
graag stilgelegd weten worden, wilden
we dan ook geen risico’s nemen.”
Wat waarschuwingen en onduidelijkheden daar gelaten, was 2005-2006 geen
slecht jaar voor de feestjes in home Fabiola. Ànders verging het de homeraad
dit academiejaar: “Na onze eerste twee

fuiven kwam er een reactie van de politie: zij stelde de vraag aan de brandweer
of de brandveiligheid van de gebruikte
lokalen al eens gecheckt was. Op zeven
maart vond een inspectie plaats, waarbij beslist werd dat de derde fuif van
acht maart slechts uitzonderlijk kon
doorgaan en onder zeer strikte voorwaarden.”
Tijdens de paasvakantie werd een
tweede inspectie uitgevoerd. Ook in
home Fabiola bleken de nodige aanpassingen bijzonder klein te zijn: enkele
deuren moesten aangepast worden en
het houten plafond moest behandeld
worden. Na de beoordeling hebben Fabiola en Vermeylen een jaar de tijd gekregen om alles in orde te brengen, ondertussen mogen zij activiteiten blijven
organiseren.
Zoals gezegd baart dit niet bijzonder
veel zorgen. Erger is de limiet van één
persoon per vierkante meter. In home
Fabiola betekent dat slechts 200 van de
400 bezoekers, voor Vermeylen is het
nog dramatischer: maximum 100 feestvierders. Volgens Colpaert zullen die
limieten ook streng gecontroleerd worden door zowel de politie, de brandweer,
als de universitaire veiligheidsdienst. De
Wolf uit dan weer zijn ongenoegen over
de limieten zelf, die veel te streng zijn:
“In veel gemeenten is de limiet op drie
personen per vierkante meter gesteld.
Als je uitgaat in een café in de Overpoort
heb je toch meestal ook geen vierkante
meter ter beschikking?”
De balans: voorlopig geen Vermeylenfuiven in het gebouw zelf en een
voorzichtige ‘ja’ aan de fuiven in home
Fabiola, naar volgend jaar toe weliswaar.
Wat er wel nog te doen valt de komende
maanden, zijn een cantus van Fabiola en
het galabal van Vermeylen, dat doorgaat
in de Therminal. Data vind je achteraan
bij Kringen en Konventen. •

“VVS trekt blijkbaar bepaalde types
aan, waarvan men zich dient af te vraANNELEEN COBBAERT EN DOMINIEK MASSCHELEIN OVER DE WAARDE VAN DIVERSITEIT
IN DE STUDENTENWERELD
De Vlaamse Vereniging van Studenten organiseerde op 21 april een colloquium waarop ze
hun eisenpakket voor de federale verkiezingen presenteerden, en daar kunnen wij samen
met elke andere opendebatminnende en belangenverdedigende Westerling enkel en alleen
maar dolblij mee zijn. Toch is er nog steeds reden tot gematigde sipheid: binnen de VVS rommelt het als vanouds.
GERT

Of we niet eens iets positiefs over de
VVS konden schrijven, zoals zelfs de totale mavericks van Veto dat af en toe eens
plegen te doen, vroeg VVS-voorzitter
Hans Plancke ons naar aanleiding van
dit artikel. Welja, komt-ie dan: de VVS is
blijkbaar ietsje handiger geworden in de
omgang met de studentenpers. Of niet.
Het colloquium dat afgelopen zaterdag
in Brussel gehouden werd, was wél een
lovenswaardige prestatie: de organisatie
legde er de eisen van elke rechtgeaarde
Vlaamse én Waalse student voor, en die
zijn niet min.

VERKIEZINGSDATUM
Hoewel de Federales in wezen weinig
van doen hebben met onderwijs, wilden
zowel de VVS als de FEF (la Fédération
des Étudiantes Francophones, de Waalse tegenhanger van de VVS) de politici
in volle verkiezingstijd maar wat graag
even aanporren met enkele studentenstandpunten. Eén standpunt dat onder
politici en studenten al behoorlijk wat
debat opstookte, is de keuze van de federale verkiezingsdatum: de VVS vraagt
de politici om volgende keer “met de
studenten rekening te houden bij het
plannen van een verkiezingsdag.”
Meer studentenparticipatie zou (althans, volgens de VVS) sowieso een
betere zaak zijn. Ook op lokaal niveau
moet de student zijn zegje kunnen doen:
studenten hebben nog steeds niet het
recht om gemeenteraden te verkiezen in
de stad (of het dorp – ja, we kijken naar
u, Hasselt) waar ze studeren. Wat Louis
Tobback nog steeds toelaat om elke
derde woensdag van de maand drie willekeurige studenten te laten vierendelen
en uitbenen op een afgeladen volle Grote Markt, en dát moet stoppen. Althans,
volgens de VVS.

BEVOORRECHTE KASTEN
Verder halen zowel VVS als FEF
verschroeiend uit naar de toegangsbeperkingen die in bepaalde opleidingen
gelden. Zo zouden de stijgende uitgaven
in de gezondheidszorg de afgelopen tien
jaar geweten worden aan het toenemende aantal doktoors, tanthisten en
krakers. Volgens de VVS werd die overvloed echter “nooit duidelijk of rationeel
gedefiniëerd.” Bovendien zouden de ingangsexamens “eerder op sociaal-economische basis selecteren dan op echte
academische vaardigheden.” En dat is
een probleem: het academische onderwijs mag niet voorbehouden blijven aan
een “bevoorrechte kaste”, en dus willen
VVS en FEF de ingangsexamens nog het
liefst van al zien verdwijnen.
Het is misschien door standpunten
als deze dat de VVS keihard overhoop
ligt. Immers, twee weken voor de paasvakantie stapten Anneleen Cobbaert,
studente aan de Arteveldehogeschool
in Gent en ondervoorzitster van de VVS,
en Dominiek Masschelein, student aan
de KU Leuven en lid van de Raad van
Bestuur, uit de organisatie. Hun ontslagbrief – reeds in de tweede zin gespijsd
met een knaller van een dt-fout – werd,
bijzonder snood, via “vvs_pers@hotmail.
com” naar de redacties van de Vlaamse
kranten en radiostations gemaild en
vervolgens keihard genegeerd door diezelfde redacties. Enkel Belga plaatste
een berichtje, zoals Belga ook berichtjes
plaatst over verdwaalde vissersboten op
de Noordzee.

KLEIN LINKS
Toch is het voorval symptomatisch
voor de hedendaagse VVS: in het begin
van het jaar was er opschudding rond de
figuur van Stijn Baert, stapte de Leuvense studentenraad LOKO in z’n geheel uit
de organisatie en nu verliest de VVS dus
nog eens twee bestuursleden. Wat overblijft: volgens Cobbaert en Masschelein
vooral “klein links” – de briefschrijvers

lichten bovendien voor het gemak van
de lezer toe dat dit een “zeer mooie doch
enigszins karikaturale term” is, “omdat
ze abstractie maakt van de interne diversiteit van deze soort.” Nuance, je hebt
het of je hebt het niet. Maar het is dus
wel dit socialistische racaille waar beide
bestuurders moeilijk mee om konden.
Hoewel: ook “eeuwige studenten”, die
nauwelijks nog “echte studenten” kennen
en dus ook niet kunnen weten wat die
echte studenten willen, zijn volgens de
briefschrijvers niet meer welkom. Laat
het duidelijk wezen: een studentenbeweging moet “open en dynamisch zijn”,
en iedereen dient respect op te brengen
voor andermans mening, en “het soort
mensen” die Cobbaert en Masschelein
in hun brief aanhalen “voldoen niet aan
dit profiel”. Buitenbonjouren dus, die
handel. Als je ’t dan toch over open en
dynamisch hebt.
Volgens VVS-voorzitter Joseph Goebbels, euh, Hans Plancke is het niet correct om leden van de Raad van Bestuur
aan te vallen vanwege de inhoudelijke
standpunten van de VVS: “deze inhoudelijke standpunten worden immers door
de Algemene Vergadering vastgelegd.”
Volgens Plancke waren er gewoon spanningen op “persoonlijk niveau”, zoals
dat binnen studentenverenigingen “wel
vaker gebeurt”. Toch zou de onwil jegens
de VVS bij sommigen wel erg diepgeworteld zijn: zo werd LOKO duidelijk gemaakt dat ze nog steeds “welkom zijn”,
en mochten ze bovendien meewerken
aan de “interne kwaliteitsmeting” van
de VVS, maar weigerden ze ronduit. Het
is volgens Plancke dan ook “wel jammer
en pijnlijk dat LOKO in het voorjaar de
boot gemist heeft”. Zo jammer en pijnlijk dat het ons lijkt dat slechts één man
nog in staat is de problemen binnen de
VVS op te lossen: Angus McGyver. Ow
yeah! •

5

Van vrouwenhandelaar
tot studiebegeleider
BEDENKELIJKE PRAKTIJKEN BIJ REPETITORENKANTOOR MEMENTO
Als de spreekwoordelijke twaalf stielen en dertien ongelukken érgens kunnen op toegepast worden, dan is het wel op
de loopbaan van Paul Verhille. In 1995 werd hij nog veroordeeld voor vrouwenhandel door de correctionele rechtbank
van Gent, nu heeft hij een repetitorenkantoor. Ook daar gebeuren echter verontrustende praktijken…
LAURENS
ILL. BERT

Het studiekantoor van Verhille is
gevestigd in de Gebroeders Vandeveldestraat. Het is onderverdeeld in vier
verschillende afdelingen, met ronkende
namen als Memento, Mementec, Memodi en Benelux College. Achter deze
ogenschijnlijk professionele benamingen gaan er echter bedenkelijke praktijken schuil. Zo staat het studiebureau er
onder andere om bekend z’n repetitoren
te laat, slechts gedeeltelijk of helemaal
niet uit te betalen.

WANBETALINGEN
Laura werd via de vriendin van een
vriend in contact gebracht met Verhille.
Al snel merkte ze dat er een geurtje hing
aan het repetitorenbureau. “Memento is
vooral berucht omwille van frauduleuze
praktijken zoals zwartwerk, grijswerk
en slechte en onregelmatige betalingen.
Los daarvan wordt er ook heel onprofessioneel te werk gegaan. Zo wordt de
ervaring van de lesgevers nauwelijks
nagetrokken, ligt alles er voortdurend
in halve staat van ontbinding bij en is er
geen begeleiding voor de lesgevers. De
studenten zelf worden grotendeels aan
hun lot overgelaten, wat erin resulteert
dat ze, als ze geen les krijgen, het grootste deel van de tijd naar muziek luisteren, gamen of roken. Ook weet ik dat een
andere repetitor examens is gaan afleggen in studenten hun plaats, wat illegaal
is.”
“Voor Verhille is het vooral belangrijk
dat er veel les gegeven wordt. Daar verdient hij namelijk 28 euro per uur mee,
bovenop het bedrag dat hij ontvangt om
studenten in zijn slechte of nauwelijks
bemeubelde kamertjes te laten studeren. De lesgever krijgt daar normaal gezien de helft van, maar zeker niet ieder-
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een wordt betaald. Zo was er een meisje
dat daar al een half jaar werkte zonder
geld te hebben ontvangen. Verhille stelt
het altijd uit, komt zijn beloftes niet na,
begint over zijn gezondheidsproblemen
of maakt zich boos omdat er niet voldoende gepresteerd zou worden. Zelf
werkte ik onder een zelfstandigencontract, waardoor ik geen poot had om op
te staan, want het geld dat je zo verdient
zou je bijna helemaal aan de belastingen
moeten afstaan. Uiteindelijk heb ik na
lang aandringen ongeveer twee derde
van het totale bedrag gekregen.”
Niet alleen repetitoren worden niet
uitbetaald door Verhille, soms sponsorde hij ook studentenverenigingen
zonder ze te betalen. Maarten Impens,
voormalig preses van het VTK, getuigt.
“Er waren problemen met de betaling
door Memento, in die zin dat ze eigenlijk nooit betaalden. We zijn toen zelfs
naar de rechtbank gestapt, waar hij bij
verstek veroordeeld werd.”

LESKWALITEIT
Johan werkte ongeveer een maand
voor Memento, ook hij had z’n vragen bij
de gang van zaken. “Wie daar les wil krijgen, moet eerst 125 euro inschrijvingsgeld betalen, waarvoor je niet eens een
betalingsbewijs krijgt. Dat zou moeten
dienen als vergoeding voor het gebruik
van de zogenaamde accommodatie,
bestaande uit een aantal kamers waar
het ruikt alsof er een open riool door
stroomt. Wie wil, kan daar trouwens
kamers huren om in te studeren. De lessen zelf kosten 25 euro per uur (_nu 28
euro, nvdr._). Paul betaalt niet zomaar:
je moet herhaaldelijk aandringen, en
dan nog… Als er toch betaald wordt, gebeurt dat, in de stijl van het huis, in het
zwart.”
Jonas is licentiaat burgerlijk ingenieur en werkte enige tijd voor Memento.

“Nadat ik afgestudeerd was, heb ik ongeveer een maand als repetitor gewerkt
voor Memento, tot ik iets beters gevonden had. Eén van m’n studenten was vrij
labiel en ongeorganiseerd. Volgens Paul
was het een rijkeluiszoontje dat koste
wat het kost burgerlijke moest studeren.
Hij vergat zijn taken, bereidde niet voor
wat ik gevraagd had, hij was kortom a
pain in the ass. Hoezeer ik ook m’n best
deed, hij had niet de minste slaagkans.
Uiteraard moest de schone schijn opgehouden worden, dus mocht ik niets
zeggen tegen de ouders. Ik denk dat Memento vooral op dat soort zwakke personen steunt. De ouders betalen zonder
problemen en Paul heeft altijd wel een
verhaaltje klaar in geval van niet-slagen.”

KWALIJKE REPUTATIE
Verhille raakt met schijnbaar gemak
aan contactgegevens van potentiële repetitoren. Eva was één van hen. “Ik werd
gecontacteerd door Memento met de
vraag of ik geen interesse had om bijles
te geven. Paul Verhille heeft me de daaropvolgende dag uitgenodigd voor een
gesprek op zijn kantoor. Ik heb hem toen
ook gevraagd hoe hij aan mijn gegevens
geraakt is, waarop zijn antwoord was
dat dat ‘via via’ gebeurde. Dat kan wel
kloppen, aangezien hij ook mij gevraagd
heeft om nummers van mensen, die
eventueel geïnteresseerd zouden zijn,
aan hem door te spelen.”
Ook Jozefien was verwonderd toen
ze hem aan de lijn kreeg. “Ik werd door
hem op m’n GSM opgebeld. Blijkbaar
had hij eerst naar mijn thuistelefoon
gebeld en had m’n broer hem m’n nummer doorgegeven. Eerst was ik van plan
naar hem te gaan, maar toen ik op het
forum van Filologica las dat hij maar een
bedenkelijke reputatie had, heb ik die
afspraak afgezegd. Ik was gechoqueerd
dat ik aangesproken werd door zo’n louche figuur.”
Verhille zelf zat duidelijk verveeld
met de aandacht die op dat forum aan
hem werd geschonken. Eind augustus
2006 werd een thread aan hem gewijd,
begin september kreeg Filologica-web-

master Sander Van de Moortel een raar
telefoontje. “Ik werd vreselijk vroeg uit
mijn bed gebeld door iemand die zich
voorstelde als ‘de broer van’. Hij zou een
gelijknamig studiebureau vertegenwoordigen in Leuven en zou zijn werkkrachten
en cliënteel verliezen dankzij de slechte
naam van z’n Gentse naamgenoot.”
“Memento zou al jaren bezig zijn z’n
naam te zuiveren, maar slaagt daar niet
in omdat er allerlei zogenaamde zever
verschijnt op (onder andere) ons forum.
Dat zou allemaal een onderdeel zijn
van een grote samenzwering tussen de
overheid en andere studiebureaus om
Memento kapot te krijgen. Hij beschuldigde mij er zelfs van dat ik zou complotteren met andere repetitorenbureaus.
Toen ging hij de emotionele toer op: hij
zei me dat dergelijke comments mensen
de dood in jagen en vroeg me of ik daar
niets aan zou moeten doen. Toen ik hem
voorstelde om zich lid te maken van het
forum om zijn kant van het verhaal te
vertellen, stelde hij dat hij zich toch niet
kon verlagen tot de kwiestenbiebels van
ons forum. Uiteindelijk heb ik m’n GSM
gewoon afgelegd.”
Het was niet echt duidelijk of het nu
echt zijn broer was of gewoon Verhille
zelf die zich als zijn broer voordeed. Wat
wel vaststaat, is dat Luc Verhille, de
broer van Paul, in Leuven een repetitorenbureau openhoudt met een al even
kwalijke reputatie. Vorig jaar nog getuigde een ex-repetitor in Veto, het Leuvense
studentenblad, over de malafide praktijken in de lokale afdeling van Memento.
“De directeur speelt er de rol van grote
bullebak en kreeg op die manier weinig
tegenwind. Die man verkocht gewoon
angst.”

“DAT IS ALLEMAAL NIET WAAR”
Paul Verhille zelf ontkent alle aantijgingen aan zijn persoon. “Dat is allemaal niet waar. Ik betaal mijn lesgevers
systematisch, iedereen wordt volledig
betaald. We doen ook al enkele jaren niet
meer aan sponsoring van verenigingen,
omdat dat volgens mij niet meteen rendement oplevert. Als ik verenigingen niet
betaald zou hebben, moeten ze maar
naar mij komen, maar ik betwijfel dat
ten zeerste. Verder heb ik ook het volste
vertrouwen in de capaciteiten van mijn
repetitoren, ik denk dat de behaalde resultaten voor zich spreken. Maar je kunt
nooit voor iedereen goed doen, dat weet
je toch? Er wordt zoveel gezegd, hé,… Zo
heeft De Morgen eens een artikel over
mij geschreven, waarvan de helft niet
waar was, en ze hebben nu een enorme
claim aan hun been. Alleen ik weet wat
er wel en wat er niet van aan was.”
Douglas De Coninck, de journalist
die het bewuste artikel in De Morgen geschreven heeft, valt alleszins uit de lucht.
“Hij heeft wel een keer of tien gedreigd
met allerlei schadeclaims en processen, maar ik wacht nog altijd op officiële
stappen. Mijn ervaring is dat hoe meer er
gedreigd wordt, hoe minder er van waar
is. Hij had maar gewoon een recht op
antwoord moeten vragen.”

STUDIEBUREAUS:
GEN?

LOSGESLA-

Ruben Hemelsoen, studietrajectbegeleider van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, heeft sowieso al vragen bij repetitorenbureaus. “Op vlak van prijs-kwaliteit
zijn ze veel te duur voor slechts een beperkte service. In plaats van het aanleren
van een goede studiemethode, wordt er
eerder gefocust op het louter herhalen

van de leerstof. Ik heb ernstige bedenkingen bij de praktijken van sommige
repetitoren… Ik maak zeker geen enkele
vorm van reclame voor deze kantoren en
benadruk altijd dat ze volledig los staan
van onze universiteit.”
Deze bureaus opereren dan nog eens
in een juridisch vacuüm, elke vorm van
reglementering lijkt te ontbreken. Gert
Vandyck, de studentenambtenaar van
stad Gent, is alleszins niet op de hoogte
van het bestaan ervan. “Naar mijn weten
bestaat er in Gent geen reglementering
hierrond. Bovendien vraag ik me af of dit
wel een bevoegdheid van de stad Gent
is of eerder van een Vlaamse of federale
bevoegdheid.” Ook op het kabinet van
Vlaams minister van Onderwijs, Frank
Vandenbroucke, was men niet onmiddellijk op de hoogte van het bestaan van
zo’n reglementering.
Het ontbreken van elke vorm van reglementering of zelfs maar van het bestaan van elementaire kwaliteitsvereisten, maakt het voor personen zoals
Verhille natuurlijk gemakkelijk om hun
gang te blijven gaan. Repetitorenbureaus
hebben nu eenmaal altijd al een slechte
naam gehad, denk maar aan figuren als
Jean-Pierre van Rossem die in het milieu actief zijn. Het zijn ook niet allemaal
oplichters, al lijkt het wel aangewezen
om wat voorzichtigheid aan de dag te
leggen in het wereldje van de studiebureaus…
De namen van de repetitoren zijn
pseudoniemen. •
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SABAM

VS

Studentenkorps

Zo goed als elke Vlaamse vereniging kent wel horrorverhalen over SABAM, de grootste auteursrechtenvereniging in
België. Ook studenten hebben vaak te klagen.
BERT

Neem nu bijvoorbeeld de OostersAfrikaanse Kring. Laatst organiseerde
die een lezing over Salman Rushdie,
waarbij de gastspreker enkele regels
voorlas uit de Duivelsverzen. Tijdens het
evenement was er toevallig ook een controleur van SABAM in de Therminal, die
er de organisatoren op wees dat zoiets
eigenlijk niet mag zonder auteursrechten te betalen. Na wat gekissebis zag hij
af van een boete, omdat hij het niet langer “de moeite waard vond”.
Pieter Verstraete, praeses van de
OAK, relativeert het verhaal: “Er gaan
wilde geruchten de ronde, maar we
hebben dus geen boete gekregen en uiteindelijk was er ook nauwelijks een probleem.” Niettemin blijft het raar dat aan
een klaarblijkelijke inbreuk geen verdere
gevolgen worden gegeven, alleen maar
omdat een controleur dat niet meer nodig vindt.
Verdere illustraties van de willekeur
die SABAM soms tentoon spreidt, vinden we bij de jaarlijkse FK-fuif: elke keer
dezelfde fuif, maar telkens opnieuw verschilt de bijdrage voor SABAM. Daarbij
komt nog dat er slechts twintig van de
2000 kaarten te betalen waren, aangezien een lidkaart van het FK tegelijkertijd een toegangskaartje was. Op het
formulier voor SABAM moest echter wel
aangeduid worden dat het om een betalende fuif ging.
Ook de studentenvereniging van de
harde wetenschappen (Wina) is dit jaar
reeds in de problemen gekomen met de
SABAM. Op één van hun filmavonden
kregen ze bezoek van een controleur,
die hen met een factuur opzadelde voor
de oppervlakte van 100m2, terwijl er
slechts veertien man aanwezig was. Preases Anke Dobbelaere is dan ook nauwelijks te spreken over de onredelijk-
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heid van SABAM. De klaagbrief die Wina
opstuurde kreeg weliswaar gehoor, maar
tot vandaag is er nog geen financiële oplossing gekomen.
Onredelijkheid is een woord dat wel
vaker valt wanneer er onder studenten
over SABAM gepraat wordt. Neem nu
Frauke Hamerijck, PR-intern van het
FaculteitenKonvent. Zij vertelt over hoe
het FK vorig jaar geprobeerd heeft om
met SABAM tot een overeenkomst te
komen, waardoor alle studentenactiviteiten voor een forfaitair bedrag in orde
zouden zijn met de auteursrechten. “Ze
waren echter niet geïnteresseerd, omdat
ze ook weten dat het financieel voor hen
niet zo interessant zou zijn.”
Hamerijck stelt zich dan ook vragen
bij de motieven van SABAM: “Studenten die een activiteit organiseren, doen
dat helemaal niet vanuit winstoogmerk.
Waarom kunnen ze dan geen speciale
regeling treffen met ons? Die mensen
werken echt alleen maar vanuit hun
eigen systeempje. Wij moesten bij de
twaalfurenloop bijvoorbeeld betalen
voor artiesten die gratis kwamen spelen
uit hun eigen repertoire, dat is toch al te
gek? Waarom moeten die daar geld voor
krijgen?”
Om naar de toekomst toe meer weerwerk te kunnen bieden aan SABAM,
zal het FK een studie bestellen bij een
advocaat die gespecialiseerd is in intellectuele eigendom. De bedoeling is een
draaiboek te maken waarin verenigingen gedetailleerde instructies kunnen
vinden over hoe ze SABAM een hak kunnen zetten wanneer voor de zoveelste
keer een dubieuze factuur in de bus valt.
Anderen vragen zich af of ze niet simpelweg de toegang tot hun feestjes aan nietstudenten kunnen weigeren.
De vraag is dan of de juridische slagkracht van SABAM niet onderschat

wordt. Inge Moyson van de juridische
dienst legt uit: “Een controleur van
SABAM is geen student en kan dus in
principe de toegang tot de Therminal
geweigerd worden. Niettemin is dat eigenlijk irrelevant. Wanneer je overal affiches plakt, doet het er helemaal niet
meer toe of die controleur op je feestje
zelf binnenvalt of niet. Aan de deur
staan en horen dat er muziek wordt gespeeld, terwijl je daar geen vergunning
voor hebt, is meer dan voldoende.”
“Daarbij komt nog dat de vertegenwoordigers van erkende beheerdersvennootschappen inbreuken kunnen
vaststellen: het is dus niet zo dat er een
gerechtsdeurwaarder aanwezig moet
zijn. SABAM heeft ook een eigen recht
om facturen te vorderen. Zelfs voor zeer
kleine bedragen worden mensen gedagvaard. Niet betalen kan je dus uiteindelijk heel wat extra kosten.”
Moyson uit verder nog twijfels over
de argumenten van de studentenverenigingen. Het is zeker zo dat zij geen
winstoogmerk hebben, maar dat maakt
wettelijk gezien niks uit als het op auteursrechten aankomt.
Waarschijnlijk is dit ook wat SABAM
gezegd zou hebben, hadden ze de moeite gedaan om een reactie te geven. Na
een viertal keer doorverbonden te worden door mensen die zelf niks wilden
of móchten lossen, en na zelfs één keer
een fout nummer te krijgen, kregen we
eindelijk de secretaresse van de ‘directeur communicatie’ aan de hoorn. Of we
even konden wachten tot de vergadering
van meneer Thierry Dachelet ten einde
was? Geen probleem. Na een paar uur
kregen we een telefoontje van Dachelet
zelf, waarin hij vroeg of alles via e-mail
kon geregeld worden, aangezien hij nog
steeds aan het vergaderen was. Hij verzekerde ons ten laatste de volgende dag
een antwoord op de verzuchtingen van
de studenten. Dat kwam er niet voor de
deadline.
Dat het inderdaad moeilijk is, communiceren met SABAM. •

“Wij zien dit als slavernij”
STUDENTEN TANDHEELKUNDE EN GENEESKUNDE WILLEN EEN JAAR MINDER STAGE
Het rommelt in het laatste jaar van de tandheelkunde en de geneeskunde. Studenten die deze
richting volgen, stellen zich vragen rond hun laatste jaar stage. “We gaan actie voeren.”
SWAEF

De laatstejaars tandheelkunde die
droomden van een eigen praktijk volgend jaar, mogen het vergeten. Vanaf nu
moeten tandartsen eerst nog een extra
jaar stage doen vooraleer hun diploma
ook recht geeft op een Riziv-nummer.
“Dit extra jaar stage was een idee
van onze eigen beroepsvereniging, de
Vlaamse Vereniging voor Tandartsen
(VVT)”, vertelt Tine Cos die voor Dentalia het dossier volgt. “Het
VVT leeft in het verleden. Zij
denken dat wij tijdens onze
opleiding nog altijd geen
praktijkervaring opdoen. Die
tijd is al tien jaar voorbij. Nu
werken wij vier dagen per
week in de kliniek.”
Enkele maanden voor
de eerste studenten tandgeneeskunde aan hun extra
stagejaar moeten beginnen,
blijkt er echter nog niks geregeld. “We hebben allemaal
een brief gekregen van het
ministerie van volksgezondheid, maar eigenlijk weten
we nog niet zoveel”, zegt Deborah Leroy van Dentalia.
“We weten niet wanneer we
moeten beginnen en we weten niet wie als stagemeester
zal erkend worden. En wat
we wel al weten, staat ons
helemaal niet aan.”

de open brief wel al effect. “Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V)
liet weten dat hij met het dossier bezig
is”, gaat Cos verder. “Helaas is die niet
bevoegd. Federaal minister van volksgezondheid Ruddy Demotte (PS) heeft
de bevoegdheid. Op vragen van Open
VLD-parlementslid Hilde Dierickx reageerde hij alsof er geen vuiltje aan de
lucht is. De VVT had hem verzekerd dat
alles in orde was.”

SCHIJNZELFSTANDIG
Zo moeten de studenten zich inschrijven aan
de universiteit en zich bovendien laten erkennen als
zelfstandige. “Dit is gewoon
georganiseerde schijnzelfstandigheid”,
fulmineert Cos. “Wij moeten bovendien
werken voor een belachelijk laag stageloon terwijl we wel zelf volledig aansprakelijk zijn en dus een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten.”
Is dit dan een soort moderne vorm
van slavernij? “Ja, zo zien wij dat”, zucht
Cos. “Maar we geven niet op. We gaan
actie voeren!”
Een van die acties was een open brief
in De Standaard. Enkel ondertekend
door de Gentse en Brusselse studenten
“want Leuven wil niet altijd volgen”.
Ondanks de verdeelde gelederen had

“VOOR DEMOTTE IS ER
GEEN VUILTJE AAN DE
LUCHT”
“Wij voelen ons helemaal niet vertegenwoordigd door de VVT”, gaat Cos
verder. “Daarom worden wij ook geen
lid van die vereniging. Verder roepen wij
alle tandartsen op om eveneens hun lidgeld niet meer te betalen”.
Wij rekenden even uit dat dit het
VVT al snel 40 000 euro per jaar kan kosten. Maar daarmee is het extra stagejaar

nog niet van de baan. Daarom gaan de
studenten tandarts ook juridisch in de
aanval. Momenteel stellen ze een advocatenkorps samen om de onregelmatigheden in het voorstel van Demotte aan
te vechten.

SAMEN STERK
Ook bij de geneeskunde zijn ze ontevreden over hun laatste jaar stage. “De
laatste twee jaar geneeskunde bestaan
volledig uit stage”, vertelt VGK praeses
Yannick Goubau. “Halverwege het laatste jaar staat
echter al vast welke specialisatie je mag doen. Nadien
moet je je op je stage dus nog
zes maanden bezighouden
met dingen waarmee je later
niets meer bent.”
De studenten geneeskunde stellen dus voor om het
laatste jaar van de algemene
opleiding af te schaffen. Dat
jaar zou dan wel bij de specialisatieopleiding gevoegd
worden. Een idee dat ook
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke
(sp.a) genegen is. Helaas is
ook in dit dossier de Vlaamse regering niet bevoegd,
maar weerom federaal minister Demotte. Op federaal
niveau houden ze zich nu
echter meer bezig met de
verkiezingen, waardoor de
hele verandering niet voor
vandaag zal zijn.
Misschien kunnen beiden de handen in elkaar
slaan om Demotte onder
druk te zetten? “Ik weet niet
in hoeverre dat mogelijk is”,
twijfelt Goubau. “Wij zien het alvast niet
zitten om bijvoorbeeld de Orde van Geneesheren te boycotten -zoals de tandartsen met de Vlaamse Vereniging voor
Tandartsen willen doen.”
De tandartsen hopen wel op een gemeenschappelijke actie. “We zijn met
zeer weinig”, weet Cos. “Een mars op
Brussel zit er niet in. We willen dus zeker samenwerken met de geneeskunde
om samen minister Demotte van onze
eisen te overtuigen.” •
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SKEPPticus Maarten Boudry over
psychoanalyse
OVER LACAN, OEDIPUSCOMPLEXEN EN PROTOFASCISME
Maarten Boudry, kersvers ﬁlosoof, kreeg onlangs de thesisprijs van SKEPP (De Studiekring voor Kritische Evaluatie
van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) voor zijn kritische kijk op de psychoanalyse. We liepen eens bij hem langs.

“ALLE
PLATITUDES
NAAR WENEN”

LEIDEN

Wat schudt men zo nog uit de mouw?
STIJN DEBROUWERE
ILL. ADB

Uit nieuwsgierigheid: je hebt 500 euro gekregen voor de SKEPP thesisprijs. Waaraan
heb je die besteed?

Wel, die was snel opgesoupeerd aan
vanalles en nog wat. (Drank dus, nvdr.)
Ik heb ze alleszins niet opzij gezet.

dies stelselmatig verdraaid en gemanipuleerd heeft.
Nochtans, de kritiek op de psychoanalyse
van de laatste jaren (bijvoorbeeld het in
2005 in Frankrijk verschenen Zwartboek)
is niet zonder weerwoord. Er is ook een
Anti-Livre Noir van de hand van Franse Lacanianen.

De wederkritieken – of die nu vanuit
de Angelsaksische kant of uit Frankrijk

PSYCHOANALYSE: DE GENTSE BLACKLIST
STIJN DEBROUWERE

Hoewel psychoanalyse in het buitenland al wreed passé is, zijn er op
het Europese vasteland nog enkele
Freudiaanse bastions – waaronder
Universiteit Gent.
In de psychologie zorgen de professoren Paul Verhaege en Filip Geerardyn voor de daily fix, met vakken als
“klinische psychodiagnostiek” en
“psychodynamische consultatie”. Samen met professoren Stijn Vanheule
en Hubert Van Hoorde organiseren
zij ook de postgraduaatsopleiding
“psychoanalytische psychotherapie
in Freudiaans-Lacaniaans perspectief ”. 18 studenten zijn momenteel

DE FREUD WARS
Freud en Lacan, de “meesters”, worden
in je thesis geheel te kakken gezet. Nochtans is Freud voor velen nog steeds het archetype van de psycholoog. Wat schort er
aan Sigmund?

Heel eenvoudig: de psychoanalyse
is een ordinaire pseudowetenschap. Na
honderd jaar is er nog steeds geen enkele specifiek Freudiaanse hypothese die
wetenschappelijk geconfirmeerd werd,
en ook de psychoanalytische therapie
– de langste en duurste bestaande therapievorm – boekt bitter weinig succes.
Het is door historische studies ook aan
het licht gekomen dat Freud de geschiedenis dilwijks geweld aandoet, en dat hij
bijvoorbeeld zijn beroemde gevalsstu-

ingeschreven in dat dure programma:
4500 euro voor 60 studiepunten, niet
mis.
Ook buiten de psychologie kan
een student al eens op Lacan stoten.
Dat is evident voor wie als kunstwetenschapper “Psychoanalyse en
kunst” volgt van Geerardyn, maar
kan tot verrassingen leiden voor moraalwetenschappers (Psychologische
raadpleging van Geerardyn) en letterkundigen (trauma theory in de letterkundige colleges van Stef Craps).
Hoewel ze er geen enkel vak over doceert is Lacan ook rijkelijk aanwezig
in de lessen van de wijsgeer Gertrudis
Van de Vijver. •

komen – maken steevast gebruik maken
van een aantal immunisatiestrategieën,
eerder dan eerlijke argumenten. Zo zijn
er een aantal Freudianen die menen dat
de critici met ‘infantiele’ of ‘oedipale’
problemen kampen. Het schoolvoorbeeld van een cirkelredenering: ze veronderstellen al datgene wat precies ter
discussie staat.
Psychoanalytici werpen zichzelf ook
graag op als de enige verdedigers van de
Vrijheid en het Subject. Het Anti-Livre
Noir staat bol van zulke retoriek. Kritiek op de psychoanalyse staat voor de
auteurs van dat boek gelijk met totalitarisme, technocratie of zelfs proto-fascisme.

Eentje noem ik graag de strategie van
de Cynische Socrates. Daarmee proberen
psychoanalytici hun therapeutische fiasco als een overwinning voor te stellen.
Men pareert dan ‘Natuurlijk geneest de
psychoanalyse niet, wij zijn tenminste
de enigen die grootmoedig erkennen dat
de menselijke conditie ongeneeslijk is,
terwijl de andere therapieën zich illusies
laten voorspiegelen.’ Men vraagt zich
natuurlijk af of patiënten er dezelfde
mening op nahouden. De ergsten onder
hen proberen zelfs kritiek te ontlopen
door de concepten ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ te “problematiseren”. Je reinste
onzin natuurlijk.
Soms presenteren psychoanalytici
hun theorie als een aantal vage platitudes die ze dan tot kerninzichten van
hun theorie bombarderen. Zo zei Paul
Verhaeghe (een Gentse prof) een tijd geleden in De Morgen dat we sinds Freuds
ontdekking van het Oedipuscomplex
weten dat ‘kinderen een nauwe band
hebben met hun moeder’, waar ze achteraf van moeten loskomen. Peter Gay,
de biograaf van Freud, beweert dan weer
dat Freuds ‘kerngedachte’ nog steeds
overeind blijft: namelijk dat ‘mensen onlosmakelijk verwikkeld zijn met anderen’. Voor zo’n cafépsychologie hebben
we Freud niet nodig, me dunkt.
Hoe lang denk je dat de psychoanalyse nog
kan standhouden in België?

Wel, de psychoanalyse is sowieso
globaal gezien op zijn terugtocht. Ik kan
niet voorspellen hoe lang de psychoanalyse nog zal overleven – in Gent kan het
misschien nog een tijdje duren – maar ik
hoop zeker dat de overheid en de universiteiten niet langer geld zullen verkwisten aan pseudowetenschap.
Vroeger werd frenologie ook aan
grote universiteiten gedoceerd, maar
uiteindelijk is die “wetenschap” ook van
het toneel verdwenen. Ik denk dat de
psychoanalyse een zelfde stille dood zal
sterven. •
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Integratie benadrukt
culturele verschillen enkel

“

”

BALAGANGADHARA RAO OVER CULTUUR EN ROZE EENHOORNS
Professor Rao is een van meest markante karakterkoppen van de universiteit. Forse grijze
baard, klein van gestalte en ogen die vuur spuwen. Als we zijn statige kantoor binnentreden zit hij in de middagzon te genieten van een sigaret. Een waarlijk idyllisch tafereel.
Na een stevige handdruk verzekert
hij ons dat we hem gerust Balu mogen
noemen om onze arme Vlaamse tongen
te sparen. Balagangadhara bekt immers
niet zo lekker. Want Rao is niet alleen
professor, maar ook migrant en sinds
kort ook een heuse bv dankzij zijn deelname aan het Woestijnvisprogramma
“0032”.
Hoe bent u als professor in zo’n programma terecht gekomen?

Balu: Volgens mij loopt er ergens een
oud student van me rond op Woestijnvis.
Op een dag kreeg ik telefoon van de producers die mij vroegen of ik er bezwaren
had om mee te doen. En die had ik niet.
Zo simpel was het.
En heeft u de reeks al kunnen bekijken?

Balu: Ik heb al een paar afleveringen gezien, ja. En ik moet zeggen dat ik
het achterliggende idee wel interessant
vind. Ze proberen buitenlanders in België een gezicht te geven, een nobel streven. Als het hen daarmee zou lukken om
de perceptie van de Vlaming rond immigranten te veranderen, dan zullen ze de
samenleving een grote dienst bewezen
hebben.
Let wel, áls het lukt, want de reeks
vind ik tot nu toe betrekkelijk zwak.
Woestijnvis slaagt er niet in om een goed
verhaal te brengen. En enkel een pakkend verhaal kan dergelijke reportages
boeiend houden.
Denkt u niet dat u ook ingeschakeld wordt
om stereotypen te bevestigen. Dat men u
gebruikt als ideaalbeeld: de migrant die
het tot professor schopte?

Balu: Daar twijfel ik geen moment
aan, maar het herleidt de stereotype ook
tot menselijke proporties. Het zet mensen op zijn minst aan het denken. Al is
het programma natuurlijk ook een vorm
van zelfbevestiging voor de Vlamingen
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die kijken. De moeilijk te negeren ondertoon is immers dat het hier erg goed
gaat en dat de Vlaming een benijdenswaardig leven leidt. En dat de mensen
uit de reportage enkel hier hun geluk
konden vinden.
Hoe bent u hier in het kleine België terecht
gekomen?

Balu: Goh, moet ik het korte of lange
verhaal vertellen, vraag ik dan altijd.
Het korte, graag!

Balu: Negentien jaar geleden droomde ik net als alle Indische jongemannen
van mijn generatie van veel geld, grote
huizen en mooie vrouwen. Tot ik in contact kwam met een progressieve, marxistische beweging die opkwam voor
de armen. Ik raakte als maar meer in de
ban van die groepering en besloot in al
mijn jeugdig enthousiasme om in de slopenwijken goede werken te verrichten.
Op een bepaald moment kreeg ik echter meer en meer bedenkingen bij mijn
ideologie die vooral gebaseerd was op
het werk van Duitse filosofen. Die waren immers nooit in Indië geweest, laat
staan de sloppenwijken. Toen ik mijn filosofische bedenkingen uiteenzette aan
een Belgische meisje dat ik er tegen het
lijf liep, nodigde ze me uit om naar Belgie te reizen om mijn filosofische knoop
te ontwarren. Zodat ik op termijn weer
volle verse moed naar India zou kunnen
trekken. Het lot beslistte anders. Ik werd
verliefd en zo bleef ik hier plakken.
Het programma probeert naar eigen zeggen ook de “kloof tussen de culturen” te
dichten. Heeft u in al uw jaren in België
veel last gehad van die kloof?

Balu: Wel, dat is een moeilijke kwestie. Dat er culturele verschillen zijn zal
niemand ontkennen, maar ze bij naam
noemen is een ander paar mouwen.
Toen ik hier toekwam kon ik bijvoor-

beeld perfect alle Westerse literatuur
lezen en ik kende de Europese geschiedenis beter dan de Indische. Daar ligt
het probleem zeker niet. Zo’n kennis
kan gedeeld worden. Meer nog, ik kan
als Indiër een oer-Vlaams werk als “Het
Huwelijk” van Willem Elsschot lezen en
er ontroerd door raken. Daarvoor moet
ik enkel de taal spreken.
Ik merkte als jongeman vooral dat de
verschillen vooral op een trivialer niveau
lagen. Simpele dingen zoals stipt zijn op
afspraken of het zich houden aan een gegeven woord, daar ligt het grote verschil
en die dingen zorgen voor onderhuidse
wrevel.
Is dat geen gevolg van een gebrekkige integratie?

Balu: Net niet. Hoe meer een immigrant zich integreert, hoe opvallender
die kleine verschillen worden. Daarom
dat een eerste generatie migranten zelden voor problemen zorgt, het is vaak de
tweede, perfect geïntegreerde generatie
die worstelt met de culturele verschillen.
Volgens u zijn het met andere woorden
vooral de kleine verschillen die voor mmisverstanden zorgen en niet pakweg de religieuze gevoelens?

Balu: Men beweert vaak dat religie
zorgt voor de grote culturele verschillen.
Dat durf ik ten stelligste tegen te spreken. Uit mijn onderzoek blijkt eerder
het tegenovergestelde. Vooral omdat
westerlingen keer op keer religie zoeken
waar er geen is. Neem nu bijvoorbeeld
India. Heb je daar een godsdienst, vraag
ik u?
Erm, er lopen alleszins veel Hindoes rond.

Balu: Wat is een Hindoe, vraag ik u
dan? Iemand die een sari draagt en in
reïncarnatie gelooft? Volgens die logica
was Pythogaras een Hindoe. Het is mis-

PROF BALU: “HINDOEÏSME BESTAAT ENKEL IN DE WESTERSE BIBLIOTHEKEN.”

schien common sense in het Westen om
zomaar aan te nemen dat Indiërs een
geloof belijden, maar uit mijn onderzoek
blijkt dat het vooral om een constructie
gaat. Hindoeïsme bestaat enkel in de
westerse bibliotheken.
De eerste generatie kolonisten die
in India aankwam sprak nooit over het
Hindoeïsme. Wel hebben ze decennialang gezocht naar een “verborgen heidendom” omdat ze er van uit gingen
dat ieder volk een vorm van religie moet
kennen - gekregen van god bij de schepping. En die bijbelse gedachte beheerst
de westerse antropologie tot op de dag
van vandaag. Zelfs de moderne, seculiere wetenschappers proberen op indirecte manier het godsverbond in stand
te houden.
Er zijn toch ook serieuze wetenschappers
die beweren dat ieder volk wel een vorm
religie kent omdat het nu eenmaal inherent is aan het menselijke brein? Scott
Atran en Daniel Dennett bijvoorbeeld.

Balu: (windt zich op) Scott Atran kan
zijn gat nog niet van zijn hoofd onderscheiden. Zijn methode is fundamenteel fout. Als een cultuur een godsdienst
kent, dan moet ze geloven in “bovennatuurlijke entiteiten” volgens Atran. Met
die premisse trekt Atran op onderzoek.

En tot zijn grote vreugde ontdekt hij
overal mensen die in die bovennatuurlijke entiteiten geloven.
Maar dat heeft an sich natuurlijk niets
met religie te maken. Als ik geloof in een
roze eenhoorn die kan kunstschaatsen,
betekent dat toch niet noodzakelijk dat
ik een godsdienstig mens ben?
En de meeste Westerse veldwerkers
zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze gaan
veertien dagen op onderzoek in ruraal
India en komen met de gekste resultaten terug. Iedere koe die ze gezien hebben wordt in hun verslag een heilige koe.
Want een koe in India, dat moet wel een
heilige zijn.
En het is niet allemaal zo onschuldig
als het lijkt. Toen de Britten India koloniseerden meenden ze dat er een strikte
sociale hiërarchie heerste: het kastensysteem. Geen Indiër die daar ooit van
gehoord had, maar toch probeert men
sindsdien met man en macht het kastensysteem te verdelgen. En na driehonderd jaar kolonisatie is men er nog altijd
niet in geslaagd. Waarom? Omdat het er
nooit geweest is, natuurlijk!
U gelooft dus niet meer in de Westerse
wetenschap met haar gebrekkige concepten?

volledig in de verklarende kracht van
de wetenschappelijke methode. Net
daarom maken mensen als Atran mij zo
boos. Ze richten de menswetenschappen ten gronde. Erger nog, ze hebben
er nu al voor gezorgd dat de sociale wetenschappen alle maatschappelijke relevantie verloren hebben.
Als er morgen een brug dreigt in te
storten, wat doe je dan? Je gaat op zoek
naar een ingenieur omdat je weet dat
hij over de nodige kennis beschikt om je
probleem op te lossen. Maar als je geld
aan het eind van de maand op is, dan
ga je niet bij een econoom aankloppen.
En met liefdesverdriet klop je best aan
bij een kameraad en niet bij een professor in de psychologie. Dat geeft toch aan
hoe triviaal en overbodig de menswetenschappen geworden zijn?
Is er wel nog hoop op redding?

Balu: Volgens mij en mijn onderzoekers wel. We zijn dan ook hard bezig met
het formuleren van een nieuwe kijk op
de cultuurwetenschappen. Voorlopig
krijgen we al wat weerklank in Azië,
maar we hebben nog veel werk voor de
boeg. •

Balu: Niet is minder waar. Ik geloof
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Voyeurisme teistert universiteit
HET RESULTAAT WELDRA OP YOUTUBE
DE LIEGENDE REPORTER

Het leven op de universitaire homes is geen pretje. Vreemden sujetten die seksen op je ontbijttafel, zwervers die overnachten in de keuken en brallende erasmussers die de gang
terroriseren met hun “zuiderse mentaliteit”. En nu zitten
ze op home Vermeylen nog met een gluurder opgescheept
ook. De perv in kwestie teisterde de afgelopen weken enkele
meisjes op bijzonder slinkse wijze: met zijn hippe GSM over
de rand het washokje nam hij foto’s van douchende deernen.
Schamper trok op onderzoek en merkte dat het fenomeen
weidverspreider was dan gedacht. Hier alvast de exclusieve
foto’s van de gevreesde Gluurder van de Therminal. •

LEZERSBRIEF

“Taelman slaat bal mis”
JURGEN LUST, MEDEWERKER DICT

Ik was enigzins verbaasd over de uitspraken van prof. Taelman in
Schamper 449 met betrekking tot
het gebruik van de eID en het hopeloos
verouderd zijn van de IT-ondersteuning
van de studentenadministratie.
Het is prof. Taelman wellicht ontgaan
dat we 2 jaar geleden, vlak na de introductie ervan, de nieuwe studenten al inschreven met behulp van de eID, en dat
ze meteen ook een nieuwe studentenkaart met pasfoto meekregen. De UGent
was één van de eerste instellingen in
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België die op dergelijke schaal gebruik
maakte van de elektronische identiteitskaart.

gelegenheden. Technisch gezien is dat
nu al perfect mogelijk met de huidige
applicatie.

Voor het academiejaar 2006-2007
werd de inschrijvingsapplicatie nog verder uitgewerkt en kregen 4024 studenten een elektronische studentenkaart,
die ook kan dienen als kredietkaart voor
de printers in de PC-klassen.

Het lijk mij dat prof. Taelman zijn informatie even mag updaten. •

Het is inderdaad zo dat het nog niet
mogelijk is om zich online, van thuis uit,
in te schrijven, maar dat was een bewuste keuze van de directie onderwijsaan-

(Naschrift van de redactie: professor
Taelman is jurist, geen echte wetenschapper, dergelijke fouten vergeven we hem
graag. De redactie heeft echter wel horen
fluisteren dat het experiment met de elektronische studentenkaarten niet zo geslaagd was. Om de woorden “klein fiasco”
niet in de mond te nemen.)

Studenten spelen diplomaatje
Eind maart trok een groepje studenten naar
Genève om daar de VN te simuleren. Een
week lang kropen ze in de huid van diplomaten. En nu willen ze er niet meer uit.

je je uit op de dansvloer, het volgende moment ben je verwikkeld in een druk gesprek over de toekomst van de VN.
De Belgische delegatie bleek uit te blinken in netwerken.
Maar dat gebeurde niet alleen op de dansvloer. Onze begeleider en collega Matthias Laevens, die het initiatief nam voor dit

ELINE STRIK

Het was toch even slikken toen we binnenkwamen bij de
openingsceremonie. Daar zit je dan, tussen 1700 studenten
van over de hele wereld. Maandenlang heb je je voorbereid:
procedureregels tot in de treure doorgenomen, standpunten
van je land opgezocht en je verdiept in het onderwerp van je
commissie. En dan, terwijl gekke mannetjes op Alpenhoorns
blazen en met Zwitserse vlaggen beginnen te smijten, besef je
dat je het nù waar moet maken.
Enkele maanden eerder kondigde de unief aan dat ze een
geschenk had voor vijftien uitverkorenen. Na een strenge selectieproef mochten zij mee naar Genève om daar een week
lang de VN te imiteren. Behalve het eten, zou Paul Van Cauwenberghe alles voor ons betalen. Enfin, het geld kwam uit het
potje van onze GSR . Natuurlijk besloot heel wat volk, inclusief
uw redactrice, een kansje te wagen. Op de eerste bijeenkomst
keken wij, diplomaten in spé, elkaar wat onwennig aan. Was
dit nu de crème de la crème die de alma mater moest verdedigen?
Welja. We mochten de belangen behartigen van Argentinië
en Kazachstan, greatest nation in the world. En dat zullen ze
geweten hebben, daar in Genève! Neem nu mijn commissie,
de Organization of the Islamic Conference. Twee onderwerpen lagen ter tafel: de situatie in Irak en die van moslims in
Europa. Verrassend genoeg koos de commissie om dat tweede
te bespreken. En Kazachstan heeft van zich laten horen, geloof
mij maar.
Wat je dan de hele dag daar doet? Lobbyen. Briefjes schrijven. Speeches houden. Over het belang van culturele uitwisselingen. Over de strijd tegen terrorisme. Over de samenwerking
met de EU. Spijtig dat niet iedereen in zijn rol kon blijven. Soedan bijvoorbeeld stelde zich verdacht vredelievend op. Maar
dat is nog niets in vergelijking met Irak, dat in een andere commissie ervoor pleitte minder olie te gebruiken, wegens de opwarming van de aarde. Werkelijk, soms zou je willen dat het er
in de echte politiek ook zo aan toe ging.
Persoonlijk vond ik de formele discussies niet het interessantste, wel de babbeltjes in de wandelgangen. Daar heb ik gepraat met een echte moslima uit Londen, die van onder haar
niqab heel wat progressievere standpunten verkondigde dan
een aantal van ons verwacht hadden. Ik heb gesproken met
een jongen uit Syrië en een meisje uit Libanon, die ons heel
wat wisten te vertellen wat je op CNN niet te zien krijgt. Over
mijn stokpaardje, Europese identiteit, heb ik nog lang zitten
babbelen met een Zweed en een Noorse Spanjaard die Koeweit
vertegenwoordigde.
Dat laatste was trouwens op een boot. Want ja, ‘s avonds
moesten we natuurlijk het één en ander van Genève zien. Misschien heb je wel eens gehoord dat dat een saaie diplomatenstad is, waar niets te beleven valt. Dat klopt, maar laat 1700
studenten een provinciestadje overvallen en tiens, je hebt een
nachtleven. Waar het lobbyen niet stopt – het ene moment leef

project, had voor ons nog wat aparte afspraakjes geregeld. Zo
kregen we een rondleiding door het gebouw van UNAIDS – een
architecturaal hoogtepunt waar landgenoot Peter Piot heel
wat kunst heeft opgehangen – en hadden we een afspraak met
de Belgische vertegenwoordiging bij de VN.
Al met al een bijzonder leerzame ervaring die bij de voltallige groep een diepe indruk heeft achtergelaten. Meerdere
deelnemers zijn ondertussen van plan deel te nemen aan het
diplomatieke examen om zelf in Genève (of New York, of Kenia,
of…) terecht te komen. Bovendien raakte ons adresboekje gevuld met contacten van over de hele wereld. Maar ook in Gent
vinden er ondertussen reünies bij de vleet plaats.
Of Kazachstan nog iets verwezenlijkt heeft? In de Islamic
Conference zijn we niet heel ver gekomen, vrees ik. Na lang
onderhandelen lag er een schitterende resolutie op tafel. Maar
aangezien onze commissie met unanimiteit werkte, was het
lastig om die erdoor te krijgen. Na een spannende stemming
bleek dat ons schone document het niet overleefde. Daar heb
je dan een week je best voor gedaan. Spijtig, maar de echte diplomaten verzekerden ons dat het er in het echt net zo aan
toegaat. Hebben we dat toch nog goed gedaan. •
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Mintzkov

MINTZKOV GEPRANGD: DE WALMEN OF DE TORSO?
héél plezante ervaring. Ik wou meteen
twee, drie liedjes spelen.
DS: We hadden dat gewoon moeten
doen!

IS DIT EEN INTERVIEW?
Misschien wat indiscreet, maar alla: is
Mintzkov jullie hoofdbezigheid?

MARIE-ASTRID & RUBEN

Wanneer we ons het afgeladen Kafee
van de Vooruit binnenwurmen, telt de
drummer net af en springen we nog net
op tijd op de Mintzkov-trein. Die gaat
vanavond hard, snel en strak. En hoewel de pas uitgebrachte cd “360°” enkele
luisterbeurten vergt om echt onder de
huid te kruipen, is het er live pats op. Als
we de groep na het optreden rustig keuvelend terugvinden in een achterzaaltje,
doen ze in weinig denken aan de rockers
van even daarvoor. Aldus:
Is dit het wilde backstage-leven van
Mintzkov?

Philip Bosschaerts (zang/gitaar):
Alle drugs zijn al op, hé...
Daan Scheltjens (gitaar): (geringschattend) Enorm wild hé... Ik had er eigenlijk ook meer van verwacht.
Eerst en vooral: bedankt voor het geweldige optreden. Wel jammer dat jullie geen
bisnummers meer speelden…

PB: Dat was geheel buiten onze wil
om. De flikken zijn langsgekomen. Er
zou geluidsoverlast geweest zijn en er
was een te grote opkomst voor de betrekkelijk kleine zaal. Naar het schijnt
vielen er mensen flauw.
Waarvan wij, dicht bij de nooduitgang,
getuige waren. We zagen wel uitsluitend
meisjes flauwvallen. Hoe zou dat te verklaren zijn?

PB: Goh ja, onze charmes zeker? Of
misschien was het aan Minchul ( Van
Steenkiste, drums, rdw) te wijten, die
zijn t-shirt uittrok tijdens het concert.
De walmen of de torso, wie zal het zeggen?
Minchul Van Steenkiste: (gehaast)
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Normaal doe ik dat niet. Echt niet! Maar
nu was het werkelijk te warm.

SPORTPALEIS PLATSPELEN
Dit optreden was helemaal gratis, maar
wij hebben zo het gevoel dat dit de laatste
keer zal geweest zijn. Jullie hadden evengoed de Concertzaal kunnen uitverkopen.

PB: De beslissing om gratis te spelen
is niet aan ons, maar het is lang geen
slecht concept: de mensen zien ons bezig en leren onze muziek kennen. De
nieuwe plaat (360°, rdw) moet ook nog
wat aan bekendheid winnen. Niettemin hebben we al een volle touragenda
voor de komende maanden. Gelukkig
maar, want uiteindelijk zit je toch in een
groep om te spélen. We doen ook weer
Nederland aan, waar we met de vorige
tournee een aardige fanbase hebben opgebouwd.
DS: Weet je: Nederlanders zijn zot. Ze
staan tijdens het concert zonder ophouden te springen en na het concert komen
ze je doodleuk vragen: “Zeg, wie zijn jullie nou eigenlijk?” En zoals algemeen
geweten maakt het voor een Nederlands
publiek geen verschil uit of er nu hard of
zacht wordt gespeeld: ze blijven de hele
tijd kwetteren.
Stelt Mintzkov zich een bepaald doel voor
ogen?

PB: Niet specifiek, neen. We willen
gewoon blijven groeien en blijven spelen. Er mag nog een derde plaat komen.
En een vierde en een vijfde… Hoe verder
we komen hoe liever, dat spreekt.
Zoals tot in pakweg het Sportpaleis? Of
nee, want: been there...

PB: Op de jongste Pop Poll speelden
we er een nummertje, inderdaad. Een

DS: Jammer genoeg niet. Morgen
staan wij gewoon weer te werken. Maar
dat is een keuze die je maakt en dan
neem je de gevolgen voor lief. A la limite
is het wel onze hoofdbezigheid, maar je
moet ook je boterham verdienen.
PB: De nieuwe plaat is ook helemaal
zelf gefinancierd. Persoonlijk verdienen
wij niks aan Mintzkov. Dus lieve lezers:
kopen die plaat! Koop in één moeite
meerdere exemplaren! Doe hem langs
alle kanten cadeau!
(Dan gebiedt Daan ons een vraag te
stellen aan Minchul: fun gegarandeerd!
Dus:)
Minchul, mogen we je een vraag stellen? Naar verluidt zou dat grappige resultaten opleveren.
MVS: Euh, ja, eh, doe gerust.
Kan je nog eens je t-shirt uittrekken voor
ons?

MVS: Euh, ja, nou, eh, als dat moet,
euh, waarom?
Daarnet trok je je t-shirt uit en enkele meisjes verloren terstond het bewustzijn!

MVS: Euh, eh, lag dat aan mij? Nee
toch?
Zeg Minchul, nu de overige groepsleden
een beetje in de wind zijn en niet meeluisteren: is Mintzkov een heuse vriendengroep
of louter een verzameling muzikanten die
samen willen musiceren?

MVS: Eh, is dit een interview?
(knikt instemmend)

MVS: Welja, Mintzkov is een vriendengroep! Laatst gingen we voor mijn
verjaardag nog uit eten en ik blijf geregeld overnachten bij Lies of Philip. Soms
zijn er natuurlijk strubbelingen, maar
dat is maar normaal. Bij Mintzkov is dat
mogelijk. Ruzie maakt een relatie ook
mooier.

BOONTJE VOOR DE DRUMMER
VAN SIOEN
Wat wij ons als leken afvragen: is het niet
moeilijk om binnen een groep de neuzen in
dezelfde richting te krijgen?

DS: Dat gaat met de jaren steeds makkelijker en makkelijker. Bovendien, als je
thuis iets op je eentje in elkaar flanst,
verkrijg je nooit een even goed resultaat
als wanneer er mensen zijn die je bijsturen. Zo’n eindresultaat is steevast beter.
MVS: Daarom is het heel goed dat we
Daan in de groep hebben: hij is een echte
bemiddelaar. Ik kies veelal de kant van

Lies ( Lorquet, bas/zang, rdw) en Pascal ( Oorts, synths, rdw) die van Philip.
Maar Daan is niet echt een kantkiezer,
wat erg bevorderlijk is voor de groep. En
( richt zich tot Daan ) je speelt natuurlijk
ook gewoon goed.
Als uitsmijter: waarom staan jullie niet op
Rock Werchter dit jaar?

MVS: Dat vragen wij ons ook af. Misschien een beleidskeuze om, in vergelijking met andere jaren, minder Belgische
groepen op te voeren… Maar staat Sioen
op de affiche? Ja? Tof voor Laurens, de
drummer van Sioen. Zeer goeie drummer én toffe gast. Of het wederzijds is, is
maar zeer de vraag… Zet dat maar in dat
krantje! •

“Het leven is een spreidstand”
“ALL MY SONS” DOOR DE ROOVERS. (GEZIEN OP 12 APRIL IN DE VOORUIT)
Zelden ga ik naar een toneelvoorstelling. Te veel art pour
l’art of te plat bijtijds. Maar De Roovers zijn gerenommeerd,
De Roovers kwamen naar Gent en De Roovers overwonnen.
(RDW)

“All my sons” van Arthur Miller is
geen gemakkelijk stuk, maar het vertelt
niettemin een begrijpelijk verhaal, waar
je als toeschouwer van kunt genieten,
maar vooral ook in kunt méégaan. Dit
werd alleen maar in de hand gewerkt
door het voortreffelijke spel van de cast.
Ik zat twee uur op het puntje van m’n
stoel, meelevend met de familie van Joe
Keller, fabrikant van vliegtuigonderdelen. Leverde in WO II slechte cilinderkoppen, waardoor ettelijke piloten het
leven lieten. Keller kon de schuld afwentelen op een werknemer, maar de
leugens blijven het gezin achtervolgen.
Daarnaast raakte zoon Larry, een piloot,
vermist in de oorlog, maar blijft zijn
moeder (SDB) vergeefs hopen op een
terugkeer. Het stuk vangt aan als Larry’s lief (MN), annex dochter van de ten
onrechte veroordeelde werknemer, terugkeert naar de Kellers. Om te trouwen
met Larry’s broer. En dan moet de waarheid eindelijk het daglicht zien. Actrices
Sara De Bosschere en Maaike Neuville
lichten een en ander toe.
Ik ben danig onder de indruk van wat ik
net zag, maar hoe viel de voorstelling voor
jullie mee?

SDB: Het was vanavond de eerste
voorstelling van “All my sons” in de
Vooruit, en dat is toch altijd even wennen. De theaterzaal is namelijk erg groot
en heeft de vorm van een pijp naar achter toe. Dat wil zeggen dat het eerst wat
zoeken is: de mensen zitten heel ver weg
om feedback van hen te krijgen. Toch
speelden we met energie en overgave,
en op bepaalde momenten voelden we
dan toch die dialoog met het publiek en
werden we de aandacht en het contact
gewaar.

BUSH & VIETNAM
Vorig jaar zag ik hier “Alkestis – Goat song”
van jullie. Een compleet andere voorstel-

ling, die veel zwaarder was, minder vlot
ook. “All my sons” zou je vooral toegankelijker kunnen noemen. Die frappante
tegenstelling doet mij vragen: hoe kiezen
jullie een stuk?

SDB: Wel, je legt een parcours af
waarin je je verhoudt tot eigen werk en
tot het werk van anderen. Zo ben je altijd op zoek naar het verbreden of uitdiepen van het medium toneelspelen. Het
gaat niet alleen om wìllen toneelspelen,
maar ook om het ontdekken van mogelijkheden. Met de Roovers onderzoeken
we stylistisch verschillende kanten.
Onze stijl wordt zo een combinatie van
de mensen binnen het gezelschap en de
dilemma’s die uitgevochten worden op
toneel. Zij zijn op een of andere manier
altijd persoonlijk, maar de stijl varieert.
Wij bewandelen verschillende paadjes
om te zoeken waarover toneelspelen
gaat. Dit stuk komt dan op je weg, je
leest het en beseft dat het met Bush en
zijn oorlogsretoriek een actuele waarde
met verschillende lagen bezit. Maar het
stuk had even goed ten tijde van Vietnam gespeeld kunnen worden. En Miller
schreef het stuk al in ’47…
Willen jullie het publiek met een missie of
een vraag naar huis sturen? Ik neem aan
dat jullie zich niet het louter amuseren tot
doel stellen?

MN: Vooreerst: het stuk is wat het is.
Je gaat er, als acteur, niet méér lagen bovenop leggen. Vervolgens moet je jezelf,
als toeschouwer, afvragen: ga ik nu met
een vraag naar huis of niet? Wat natuurlijk bij iedereen anders is.
SDB: De vraag is ook: wat is amusement? Is dat enkel lachen, gieren,
brullen? Of eerder het gevoel hebben
dingen te ontdekken in de literatuur of
de schilderkunst van mensen die ook
ontroerd zijn door bepaalde aspecten
van het leven? Die gepassioneerd bezig
zijn met actuele vraagstukken waarover
ze onmacht voelen of die proberen na
te denken over de complexiteit van het
leven. Voor mij is dat ook amusement.

De term heeft vaak een te eenduidige inhoud. Terwijl je je met het lezen van een
ingewikkeld boek als “De Toverberg” van
Thomas Mann goed kan amuseren.

SPIEGELS VAN DE TIJD
Een persoonlijke vraag: waarom wilden jullie in de eerste plaats actrice worden? Je
bereikt niet bepaald een groot publiek…

MN: Daar spreek je over het bereiken
van een publiek. Maar dat is geen hoofduitgangspunt van acteren. Bij mij was
het in alle geval een intuïtieve keuze. Acteren is mijn manier om dingen te vertellen en mee te geven. Ik heb er mij dan
ook niet heel veel vragen bij gesteld.
SDB: Ik denk nog elke dag: waarom?
Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ik was
bijvoorbeeld erg graag reisjournalist
geweest. Maar in Hamlet staat: “Pas op,
daar zijn de toneelspelers, ze zijn de kronieken en spiegels van de tijd.”
Wat mijns inziens met deze voorstelling zeker het geval is. Tot slot: als toeschouwer
heb je na het zien van “All my sons” het
gevoel dat je de wereld wil veranderen…

MN: Deze voorstelling zegt: pak de
dingen in de kleine kring rond jou aan.
Familiewaarden staan centraal. Het gaat
om mensen dicht bij je en hoe met hen
om te gaan, maar ook wat daarvan de
consequenties op grotere schaal zijn.
SDB: Goeie literatuur of schilderkunst handelt altijd over het dilemma
de verantwoordelijkheid voor de wereld
te dragen of voor de familie. Maar in het
leven is het onmogelijk zwart of wit te
kiezen. En goeie literatuur of kunst gaat
over die spreidstand waarin je staat. Het
gevoel hebben dat je niet alleen staat in
het ervaren van die spreidstand is voor
mij amusement. Maar vergeef me, dat
klinkt bijna pornografisch. (algemene,
ongemakkelijke hilariteit)
Geen nood, zo is er meteen een kop voor
dit artikel. Bedankt voor het gesprek en de
voorstelling.

(“All my sons”: nog tot 6 mei op tournee
door Vlaanderen. Zie www.deroovers.be
voor speeldata) •
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MeeneemCultuur
Zie je wegens de overload door de bomen het bos niet meer of zit je net geïsoleerd in een
culturele woestijn? In beide gevallen brengt Schamper raad met een beperkte, maar zeer te
smaken selectie uit het aanbod.

SANNE

Met Picasso, striptease van een
genie kan je jezelf troosten met de gedachte dat zelfs de grootste genieën hun
donkere, perverse kantjes hebben. In
theater Tinnenpot kan je vanaf 3 mei
gaan kijken naar een monoloog die het
turbulente privéleven van Picasso zonder gêne uit de doeken doet. Jef Demedts
stort zich met veel overgave op de mysteries van de meester.
Nog tot 11 mei loopt Cabaretten
2007, het jaarlijkse comedyfestival, in
de Capitole. Het indrukwekkende lijstje
gevestigde namen wordt aangevuld met
jong aanstormend talent. Zo surfen de
Schedelgeboorten op 29 april doorheen
alle mogelijke muziekgenres. Het voorprogramma wordt verzorgd door Katinka Polderman, een beloftevolle Nederlandse madam: wereldberoemd bij onze
noorderburen én in China!
Van 27 april tot 6 mei is het Week
van de Amateurkunsten. Nee, nee,
geen pottenbakkers of Ikebana-clubjes
die hun werk aan de wereld willen laten

zien. Wél een bonte mengeling van schilderkunst, fotografie, dans, audiovisuele
kunst en ambachten van verschillende
Gentse verenigingen. Laat je bijvoorbeeld door de tentoonstelling Ode aan
men pe, opa, papa aanzetten het penseel
ter hand te nemen en je familieleden te
eren.
In het Design museum opent op 28
april Kitsch, Camp of Design?. Een uitzonderlijke tentoonstelling, al was het
maar omdat jij (of, nu ja, neem je grootmoeder) er zelf de stukken voor hebt
geleverd. Iedereen mocht zijn zolder uitkammen, op zoek naar bijzondere stukken die geplaatst konden worden onder
één van de 6 thema’s. Aan de bezoekers
om de huiskamerkunst naar waarde te
schatten en vooral: in vraag te stellen.
Who the hell is Samuel Beckett? Indien je je dat zou afvragen, kan je beter
op 5 mei een kijkje gaan nemen in het
Gravensteen. Onder het motto Beckett
makes sense kan je er luisteren naar
zijn gedichten die voor de gelegenheid
op muziek werden gezet. Naast jazz- en

Zijn je zinnen geprikkeld? Meer weten?
Cour & Jardin: http://www.courenjardin.be/
Capitole: http://www.capitolegent.be/
WAK: http://www.wak.be/
Design museum: http://www.designmuseumgent.be/
Afkikker: http://www.afkikker.be/
Etalage 2007: http://sintlucasacademie.be/
Bij de Vieze Gasten: http://www.deviezegasten.org/
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klassieke optredens, is er ook een lezing
over het werk van de Nobelprijswinnaar
door Bart Stouten. Voor tickets aan een
studentenprijsje en meer informatie,
kan je steeds terecht bij Afkikker.

Als je al terug naar Carnaval verlangt, is er hier de ideale remedie om de
afkickverschijnselen de baas te blijven:
vind jezelf een kabas met een masker op
afgedrukt. Knip het masker uit en versier
het naar hartenlust. Begeef je op 28 april
rond een uur of half elf ’s ochtends naar
de Oude Houtlei en je zal er een hoop
zielsverwanten tegenkomen. Na de Kabassenstoet (het ding moet een naam
hebben) krijg je een gratis ontbijt voor
de moeite. Het is tevens het startschot
voor Etalage 2007, een project van de
Sint-Lucasacademie. Tot eind mei kan je
in de Sint-Michielswijk een artistiek parcours volgen dat je langs winkels, exporuimtes en natuurlijk etalages brengt.

Op 10 mei mag het Trio Bando bij de
Vieze Gasten op schoot, een jazzdrietal onder leiding van de redelijk geniale
Ronny Verbiest op bandoneon. Als je er
geen idee van hebt wat voor instrument
dat is, moge het een reden te meer zijn
om eens te gaan luisteren. Een ander
argument zijn misschien de eigen composities die het midden houden tussen
jazz, gipsy, volksmuziek en tango. Kippenvel gegarandeerd. •

“Iedereen wil wel een beetje
rockster zijn in Gent.”
MIJMERINGEN VAN BERT OSTYN OVER BEKENDHEID, PAKISTANEN IN NACHTWINKELS EN
DE NIEUWE PLAAT VAN ABSYNTHE MINDED.

Absynthe Minded is hot! Nadat de Gentse rockgroep eind vorig jaar vanuit het niks naar
nummer 7 sprong in de ’100 op 1’ van Radio 1, hebben ze nu ook een nieuwe cd uitgebracht.
There is Nothing, heet het hebbedingetje, en het is verkrijgbaar voor een handvol eurootjes
in de betere platenzaak. Hoog tijd dus voor Schamper om Bert Ostyn, zanger en boegbeeld
van Absynthe Minded, eens duchtig aan de tand te voelen…
NIELS & MAARTEN

HET ‘WAAROM?’
Tevreden met de reacties op de nieuwe
plaat tot nog toe?

Ja. Persoonlijk vind ik het een geslaagde plaat en de mensen reageren
bijgevolg voornamelijk positief. Ook live
vangen we goede signalen op. Binnenkort spelen we een optreden in Leuven
en het is daar al een maand uitverkocht.
We hebben ook enkele optredens in Nederland gepland. Dus ja, we zijn weer
vertrokken, hé.
In Humo vertelde je dat het jullie eerste
‘conceptplaat’ was. Een bewuste keuze?

Ja, zeker en vast. We hadden al heel
snel een idee voor de hoes (door de Japanse kunstenaar Yoshimoto Nara, red.)

en de titel van de plaat. Sommige nummers passen daar in, andere weer niet.
Het is gewoon de eerste keer dat er een
globaal idee achter de plaat zit. Het is
niet langer zomaar een verzameling van
hitjes.
Waarom denk je dat de vorige platen
slechts een bundeling hitjes waren en er
nu echt naar een ‘conceptualisering’ werd
gestreefd?

Het is louter een symptoom van ontwikkeling, vermoed ik. Het is al onze
derde cd en we zaten wat langer in de
studio. We hadden zin om eens iets consistenters te doen. Vroeger hadden we
meer het idee dat we deden wat we zelf
wilden. Nu vertrekken we eerder vanuit
het principe dat we nog heel wat cd’s
gaan moeten maken en het wel interessant kan zijn om te vertrekken vanuit

een bepaalde optiek en zo te experimenteren.

DE GLUURDER IN OSTYN
Je benoemt steevast de tekst tot de fundering van een nummer. Waar haal je jouw
inspiratie?

Een beetje van overal, eigenlijk. Gewoon op een terrasje zitten in de zomer
en naar de mensen kijken, dat vind ik
fascinerend. Ik ben wel een beetje een
outsider, I like to watch. Ik hou wel van
de rol van observator, van toeschouwer,
veeleer dan over mijzelf te schrijven.
De personencultus rond bekende
mensen vind ik overigens totaal oninteressant. Ik vind het veel boeiender om
over een gevoel te schrijven dat iedereen
kent. Stuck In Reverse (het vijfde nummer op There is nothing, red.) is zo’n
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nummer. Ik denk dat iedereen wel het
gevoel kent dat het gras groener is aan
de overkant.
Opvallend is ook dat het idee van opnieuw
te willen beginnen heel sterk naar voor
komt op de plaat. Hoe moeten we dit interpreteren?

Eigenlijk is dat gewoon een gedachte
de mij enorm aanspreekt. Het heeft iets
filmisch, maar tegelijk ook iets universeels en tijdloos. Ik denk dat iedereen bij
momenten wel het verlangen koestert
om naar het niemandsland te vertrekken. Je kan het wat vergelijken met Pakistanen in een nachtwinkel. Zij hebben
ook alles achtergelaten om hier een paar
jaar te komen werken en geld te verdienen. Zoiets vind ik echt intrigerend.

HET GROTE GELD
Inmiddels is de eerste single van de plaat
verschenen, namelijk Plane Song. Zowel
HUMO als Studio Brussel zijn niet echt lovend over het nummer.

(geïrriteerd) Daar ben ik het helemaal
niet mee eens. De recensie van HUMO
gaat voor 2/3e over onze overstap naar
Universal en het andere deel over het feit
dat we nu gitaarrock proberen te spelen
met Plane Song. We willen helemaal geen
gitaarrock spelen, we doen gewoon waar
we zin in hebben. Ik vind Plane Song net
wel een goed nummer. Het is trouwens
niet voor niets het eerste nummer op de
plaat. Het idee van op een vliegtuig te
stappen en weg te vliegen, is het effect
dat we met de plaat beogen.
Je haalde daarnet even de overstap naar
Universal aan. Merk je daar als band zelf
veel van?

(twijfelend) Wat de promotie zelf betreft: niet echt. We moeten nog steeds
gaan spelen in cd-winkels om onze plaat
te promoten. Het is niet omdat we bij
Universal onder contract liggen, dat we
ineens bekend zijn geworden.
De omkadering is wel veranderd, we
zijn veel professioneler nu. We kunnen
ons een tourmanager en een roadie veroorloven door het hogere budget. Tevens
geeft het contract met Universal ons toch
een zekerheid. Dat we hierna nog zeker 3
cd’s gaan kunnen maken, geeft ons toch
een gerust gevoel.

GENT, DE STAD VOL SUPERSTERREN!
Jullie hebben in het verleden meerdere malen deelgenomen aan rockconcours, zowel

nationale als internationale. Heb je het gevoel dat zoiets je aanscherpt als groep?

Zijn er in andere landen nog doorbraken te
noteren?

Voor een beginnende groep is het
zeker positief om mee te doen aan zo’n
concours, maar na een bepaald moment
moet je daar ook mee kunnen kappen. In
België is er gewoon één wedstrijd waar
je sowieso aan moet deelnemen en dat
is Humo’s Rock Rally (Absynthe Minded
werden daar tweede in 2004, red.). Omdat dat echt zo classic is. Noem mij één
bekende Belgische rockgroep die daar
niet aan heeft meegedaan. (wij knikken
instemmend)
Maar ik vind niet dat je daar als beginnende band je neus voor moet optrekken of bang moet zijn dat ze je gaan
afmaken.

In Duitsland zijn we lekker underground bezig. Het grote probleem is
dat het zo’n groot land is, maar de plaat
komt er toch uit. Weliswaar niet in alle
cd-winkels, maar het is toch een begin.
In Frankrijk proberen we het één en ander te forceren, maar dat is voorlopig nog
niet echt gelukt. We doen dat eigenlijk
voornamelijk omdat we echt graag spelen en véél willen spelen. Maar we zullen
wel zien waar de toekomst ons brengt.

Hebben jullie na al die stadia doorlopen te
hebben, het gevoel dat jonge groepen naar
jullie opkijken zoals jullie een paar jaar geleden naar pakweg dEUS opkeken?

Dat is iets waar ik eigenlijk niet bij
stilsta. Ik ben gewoon tevreden als ik
blije mensen in het publiek zie en met
een goed gevoel naar huis kan gaan na
het optreden.
Overigens is beroemdheid in Gent ook
zeer relatief. Als je elke donderdagavond
in de Charlatan draait, ben je eveneens
beroemd, dus op zich is dat zeker niet
iets waar we zoveel van merken.
Is dat dan ook de reden dat jullie nog
steeds in Gent vertoeven?

Ja, daarom houden we ook zo van
Gent. Iedereen wil hier wel een beetje
een rockster zijn. Vanaf dat het mooi
weer is doen de meisjes hun korte rokje
aan en een vree coolen zonnenbril. Dan
zie je ook al die hippe gastjes met hun leren frakskes. Het is die typische Gentse
mentaliteit die ons wel aantrekt.

MEGALOMANIE OF LIEFDE VOOR
MUZIEK ?
Hoe zien jullie jezelf eigenlijk evolueren in
het buitenland?

Is het voor jullie een extra stimulans om het
buitenland te gaan veroveren?

(overtuigd) Ja, absoluut. Anders beperk je jezelf tot 50 optredens per jaar en
kom je steeds op dezelfde plaatsen. Daar
passen we dan ook voor. We proberen
het hier in België voorlopig een beetje
exclusiever te houden.
Het is altijd leuk om op nieuwe plaatsen te komen. We hebben met dEUS in
Portugal rondgetourd en dat was echt
een fantastische ervaring. Er zijn ook al
tours geweest die dik zijn tegengevallen,
hoor. Het is altijd wat afwachten.
Tot slot nog een vraagje om onze nachtrust
te garanderen. Nog steeds geen degout gekregen van My Heroics, zoals pakweg Radiohead al enkele jaren van Creep heeft?

Neen, helemaal niet. We willen uiteraard niet louter de groep zijn die dat
nummer heeft gemaakt en we hopen nog
nummers te maken die zoveel mensen
aanspreken. Maar voorlopig hebben we
er nog geen probleem mee om het elk
optreden te spelen.
Wat een geruststelling! Bedankt voor het
interview.

WIE GRAAG WIL WETEN WANNEER
ABSYNTHE MINDED SPEELT OF WIE
GEWOON WAT WIL SNUISTEREN OP
HUN WEBSITE, VOLGENDE LINKS ZIJN
WENSELIJK. •

We zijn daar als groep vrij realistisch
in, ook al omdat we al meerdere malen
getourd hebben. We weten absoluut niet
hoe ver we gaan raken. Je hebt zelf ook
niet alles in de hand als artiest. Dankzij
Universal staan we wel een stap verder
nu. De cd komt ook uit in Nederland en
we combineren dat met een reeks optredens in een paar hele toffe zalen. Het
wordt weinig betaald, maar we zijn daar
toch ook op de goede weg.
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Shakespeare en ninja’s
FILM: THE CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (ZHANG YIMOU)

JONAS

Zhang Yimou, in het Westen wellicht de bekendste regisseur van de Chinese groep
filmmakers ‘de Vijfde Generatie’, is terug in uw bioscoop
met een visueel pareltje. Hij
draaide eerder al prenten als
House of Flying Daggers (2004)
en Hero (2002), en oogstte daarmee internationaal succes. The
Curse of the Golden Flower
– Man cheng jin dai huang jin
jia voor diegenen die een bescheiden mondje Mandarijns
praten – is zomaar eventjes de
duurste Chinese film ooit geworden, met in de hoofdrollen
niet toevallig Gong Li, de muze
van Zhang Yimou en in een ver
verleden zelfs zijn bedpartner.
Ook Chow Yun-Fat, bekend
van heel wat bloedvergieten in
John Woo-films, maakt deel uit
van de cast.
De film krijgt hier en daar
het etiket ‘historisch drama’
opgeplakt, al is het scenario grotendeels
gebaseerd op een hedendaags toneelstuk. Zhang Yimou plaatste het verhaal
evenwel in een ander historisch kader
en voegde er een horde ninja’s en vooral
veel bloed aan toe. Meer moet dat soms
niet zijn.
De film is alvast dramatisch geworden. Alle ingrediënten zijn aanwezig om
er een leuk Shakesperiaans bloedbad
van te maken: geheime affaires, hebzucht, wraak en jaloezie.
Het verhaal speelt zich af aan het keizerlijke hof van de late Tang Dynastie.
De keizer (Chow Yun-Fat) keert aan de
vooravond van het belangrijke Chrysantenfestival onverwacht terug naar huis
met zijn tweede zoon, prins Jai. Het huwelijk van het keizerlijke echtpaar staat
op een laag pitje en bovendien heeft de
keizerin (Gong Li) een relatie met haar
stiefzoon, kroonprins Wan. Deze laatste
heeft op zijn beurt een geheime relatie
met de dochter van de keizerlijke lijf-
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arts. De keizer is echter niet van gisteren
en weet maar al te goed dat één en ander
niet snor zit in zijn ménage. Hij laat de
keizerin dan ook een drankje toedienen
op basis van paddenstoelen, met de bedoeling haar tot waanzin te drijven. Dit
web van leugens en bedrog zorgt ervoor
dat het bloed dra van het scherm spettert.
U heeft het al lang in de smiezen: het
melodrama is nooit ver weg. De personages zijn vrij eenzijdig en worden getekend met slechts één doel voor ogen:
een kluwen van verhoudingen creëren
zodat er op het einde van de film flink
wat koppen kunnen rollen. Daarin is
Zhang Yimou geslaagd, maar het komt
de film duidelijk niet ten goede. In Hero
en House of Flying Daggers waren plotlijnen nog ondergeschikt aan het wapengekletter, waardoor Zhang Yimou zich
ontpopte tot de grootmeester van het
betere zwaardgevecht, maar nu wil hij
de individuele drama’s net iéts te veel
uitdiepen.

Het zijn dan ook de knokpartijen
die de film alsnog het bekijken waard
maken: naast een explosie van kleur in
oogverblindende paleizen, kostuums en
bloementapijten, trokken vooral de in
het rond vliegende ninja’s en de epische
veldslagen de aandacht.
Alhoewel! In China is de film intussen
omgedoopt tot The Curse of the Golden
Corset omdat Gong Li een wel erg strak
korset draagt. Het Chinese persbureau
Xinhua vindt dat dit korset ‘zo strak om
haar borsten gespannen zit, dat ze bijna
uit haar kostuum springen.’ Ik zeg het
maar.
Als u Hero en House of Flying Daggers
al zag, zal The Curse of The Golden Flower u waarschijnlijk niet naar de keel
grijpen. Toch maakt het artistieke geweld deze film tot een best genietbaar
stukje cinema. Alleen jammer dat u daar
een klein uurtje op moet wachten. •

COLUMN Block ijs!
Nu de zon almaar vaker hoog aan de hemel
staat, zoeken dorstige studenten weer terrasjes op. Enkele duidelijke ergernissen dringen
zich op: voetpaden vol met stoeltjes van cafés
zonder terras en lawaai op straat tot diep in
de nacht.
4N0N13MPJ3

Weinig mensen staan echter stil bij een al even ergerlijk fenomeen: ijsblokjes. Het gaat dan niet alleen om fastfoodketens
en bioscopen die meer ijs dan drank in hun maxi-“cola’s” gieten, nee, de plaag is alomtegenwoordig. Caféhouders en zelfs
restaurants blijven ongevraagd ijs in hun frisdranken gooien,
terwijl daar in feite bijzonder weinig goeie redenen voor zijn.
Als ijsblokjes noodzakelijk zouden zijn om een drankje fris
te houden, dan zou men het ook gebruiken om bier of wijn op
temperatuur te houden. Dat is echter duidelijk niet het geval,
dus gooit niemand ijs in zijn pint, waterig bier smaakt immers
nergens naar. Waarom mensen dan bewust voor waterige limonades en fruitsappen kiezen, is een raadsel. Om drankjes
fris te houden, kan je ze immers even goed in een frisse koelkast steken en je glazen op temperatuur houden. Dan zijn de
laatste tien centiliter van je cola niet waterig, maar toch nog
steeds fris. Daarbij komt nog dat je niet meer onbehoorlijk luid
moet slurpen om de laatste restjes drank van tussen die blokjes te halen.
Het is natuurlijk niet waar dat er geen énkele reden is voor
ijsblokjes, horeca-uitbaters weten immers maar al te goed
waarom ze ijsblokjes blijven droppen in hun drankjes: water is
veel goedkoper dan frisdrank. Hoe meer water je erbij giet, hoe
goedkoper je drank, terwijl simpele ganzen zich vergapen aan
de welhaast magische blokjes die erin ronddrijven en dan achteraf blij zijn dat ze nog eentje over hebben om in hun mond
te stoppen. Sommige terrasjes in Gent lijken bijzonder veel op

COLOFON
Oplage: 5000 exemplaren op
gerecycleerd papier, gratis verspreid
in alle faculteiten, resto’s en homes
van de UGent.
Verantwoordelijke uitgever:
Matthias Jacxsens, SintPietersnieuwsstraat 45 - 9000 Gent
Drukkerij: Drukkerij Vyncke nv,
Savaanstraat 92, 9000 Gent

Hoofdredacteur: Matthias
Jacxsens
Coördinator & reclame: Axel de
Backer
Eindredactie: Katrien Depecker
(chef), Andreas Faes, Maarten
Hanssens, Julie Van Walleghem
Redactie: Gert “Al Bundy” Boel,
Pieter “Bud Bundy” Bonte, Axel
“Chandler Bing” de Backer, Frederik
“Screech” De Swaef, Stijn “Kevin
Arnold” Debrouwere, Bert “Mister

de bezigheidszaal van een willekeurig MPI. Dubbele winst dus:
tevreden klanten én lagere kosten.
Persoonlijk heb ik echter liever minder drank die niet waterig smaakt, dan aangelengde onzin. Je mag er immers donder
op zeggen dat je frisdrank in de fabriek, die ook winstmaximaliserend is, zo veel als mogelijk aangelengd werd en dat dit getest werd met uitgebreide proefteams. En als het dan toch zo
nodig moet om mijn drankje aan te lengen met water, in tijden
van economische crisis ofzo, dan moet dat maar met water
gebeuren. In dat geval moet ik tenminste niet worstelen met
disproportioneel grote blokken in mijn glas, die bovendien nog
eens veel te koud aanvoelen aan je tanden.
Een laatste punt dat misschien in het voordeel van ijsblokjes spreekt, is de esthetiek van het colaglas met de mooie, doorschijnende blokjes ijs, zoals ze op de oude posters van Coca
Cola afgebeeld worden. Daar valt iets voor te zeggen, maar
spijtig genoeg is de link met de ijsblokjes die je hier en nu in
cafés krijgt, zowat onbestaande. Vaak zijn ze immers helemaal
niet doorzichtig, maar gewoon wit. Om doorzichtige ijsblokjes
te krijgen, moet je ze immers traag en geduldig laten invriezen.
Wanneer je water in de diepvries op min tien gooit, krijg je witte blokken, aangezien de aanwezige gassen niet tijdig kunnen
ontsnappen. Daar komt bij dat ze in de meeste cafés ook nog
eens veel te groot zijn ook, waardoor ze volledig hun charme
verliezen.
Laat ik echter duidelijk blijven: ieder zijn ding. Mensen die
vrolijk worden van ijsblokjes, ze doen maar. Er is vooralsnog
immers geen wet tegen simpelheid of slechte smaak. Maar
laat klanten uitdrukkelijk stellen dat ze ijs willen, zodat verstrooide geesten niet in hun drankje moeten vissen en mensen
die het allemaal niet veel uitmaakt, geen verkeerde gewoontjes
aanleren. Wanneer je daar als cafébaas om de één of andere
reden problemen mee hebt, zorg er dan tenminste voor dat je
drank op zich fris genoeg staat en dat haar temperatuur niet
vertrouwt op het bevroren water dat erin drijft. Want dat is
overduidelijk bah. •

Feeny“ Dobbelaere, Andreas “B.A.
Baracus“ Faes, Matthias “C.C.
Babcock” Jacxsens, Bregt “Danny
Tanner” Saenen, Wendy “Kitty
Forman” Schelfaut, Roeland “Doogie
Howser” Termote, Wim “Barney
Gumble” Van Lancker, Laurens
“Cookiemonster” Lavrysen, Ruben
“Stéphane Urquelle” De Winne, Julie
Vanwalleghem, Niels “Pico” Strobbe,
Maarten “Pico” Hanssens, Francis
“Sledge Hammer” Beeckmans, Simon
“Da Fonz” Leenknegt, Sanne “Lila
Bolander” Huysmans

Vormgeving: Stijn Debrouwere
(chef) en Matthias Jacxsens,
occasioneel vergezeld door Gert Boel
Cartoons: Axel de Backer
Foto’s: (vast:) Karel Deknudt, Bert
Dobbelaere, Pieter Morlion
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KRINGEN EN KONVENTEN

KOMT DAT ZIEN!
Gents universitair orkest in concert!
Eind april concerteert het GUSO op twee locaties in het Gentse:
- Woensdag 25 april om 20h30 in de kerk van het Begijnhof
Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen Rechts, Lange Violettestraat
77-273
- Donderdag 26 april om 20h30 in de ParnassuskerkRechts,
Oude Houtlei 124
Op het programma staan:
- “Serenade” van Dvorak
- “Egmont Ouverture” van Beethoven
- “Symphonie Espagnole” van Édouard Lalo (solist: Michaïl
Bezverkhny)
Na het concert wordt u een receptie aangeboden.
Kaartjes kosten €7 of €4 (studenten) en zijn verkrijgbaar bij de
orkestleden of aan de deur.

Donderdag 26 april
Aqua Fantastica Party
Vrijdag 27 april
MaTRaK speelt Moezikal
Maandag 30 april
VPPK, Arbeidersclubavond
Cantus van Chemica
Dinsdag 1 mei
WINA, Mexican night

Home Boudewijn, 21u

Therminal, 20u

Pi - Nuts, 22u
Salamander, 20u

Canard Bizar, 21u

Woensdag 2 mei
OAK, Chinees lentefeest
De Therminal, 19u
KHK, Streekbierenavond
Amber, 20u
Anarchistisch Kollektief, Stedelijkheid en Urbanisatie - Een
lezing door De Nar
De Noodzaak, 19u30
Donderdag 3 mei
VRG, Rechtbankbezoek 1ste ba 10u
KK, Griekse Avond
Vrijdag 4 mei
VDK, oudercantus
Maandag 7 mei
VRG, Debat: Anarchie & Recht

Boerderijtje Merelbeke, 20u

NB I, 20u30

Dinsdag 8 mei
VGK, Parkspelennamiddag 14u30
PKarus, Comedy-avond 20u

Een park
Therminal

Woensdag 9 mei
Filologica, De Minderheid spreekt

Backstage

