
S T U D E N T E N B L A D  V A N  D E  U N I V E R S I T E I T  G E N T 

N°  471 ,  15  D E C 2008

ALLES OVER MUSIC FOR LIFEALLES OVER MUSIC FOR LIFE
MISS BELGIË AAN DE UGENT?MISS BELGIË AAN DE UGENT?

PORNOFILMS OP DE BLANDIJNPORNOFILMS OP DE BLANDIJN
DE MASSACANTUSDE MASSACANTUS

BIJLAGE
ACHT PAGINA'S 

MET SPELLETJES

JAARGANG 35
OM DE TWEE WEKEN TIJDENS ACADEMIEJAAR
COVERFOTO: JOOST VANDERDEELEN



2          SCHAMPER 471 www.schamper.be 

  JV  In die dagen kwam er een besluit van 
keizer Augustus, dat er een volkstelling 
moest gehouden worden. Allen gingen op 
reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te 
laten inschrijven. Ook Jozef trok van Naza-
reth naar het verre Bethlehem. Dat deed hij 
evenwel dik tegen zijn goesting. Niet alleen 
was zijn vrouw hoogzwanger, hij zou ook 
nog eens de  Kerstcantus van de  KHK   op 16 
december moeten missen. “Gezegend is de 
vrucht van uw schoot, mijn sjarel,” sprak Jo-
zef grimmig.  

 Telkens als Maria haar louche verhaal 
over de onbevlekte ontvangenis opdiste, 
werd het de arme timmerman droef te moe-
de. “Je hoeft niet te liegen vrouw, ik weet dat 
Zacharias niet genoeg had aan Elisabeth. De 
geile bok.” Maria griende wat in haar sluier 
en sprak toen: “Jozef, lieve man, je geeft mij 
nooit enige aandacht. En trouwens, ik weet 
onderhand ook wel dat je naar die  Spunk 
For Life-fuif van Verkeerd Geparkeerd  
gaat op 20 december in de Vooruit. Ik heb 
een ticket gevonden in je gereedschapskist.” 
Jozef vloekte onhoorbaar in zijn baard.  

 Toen zij arriveerden in Bethlehem, brak 
het uur aan waarop Maria moeder werd. 
Omdat er geen plaats was in de herberg, be-
viel zij in een verlaten stal. Een oude os sloeg 
het hele gebeuren gade en was daarna nooit 
meer dezelfde. “Gewoonweg degoutant,” 
sprak hij achteraf. In de hoek van de stal 
hing een affi  che van de  Music For Life Kick 

Off  Party  van de  VRG  op 18 december in ‘t 
Hof van Beroep. Niemand die daar op lette 
natuurlijk, want het kind in de kribbe kreeg 
alle aandacht. 

 Gelegen in het stro schreide kleine Jezus 
erop los. Toen hij dat beu was, sprak Jezus: 
“Lieve moeke en vake, zou ik misschien 
naar het  Kerstfeestje van de Lombrosi-
ana  mogen gaan? Het is op 16 december in 
Pane & Vino Cafe.” Maria lachte: “Daar ben 
jij toch veel te jong voor, Jezus?” De kleine 
Messias fronste echter zijn wenkbrauwtjes. 
“Trouwens,” sprak Jozef, “als ik niet naar de 
kerstcantus kan, dan ga jij ook niet naar een 

kerstfeestje.” Jezus haalde diep adem en blik-
semde toen Jozef dood. “Wat denk jij eigen-
lijk, debiel?” schreeuwde Jezus. “Ik ben de 
 modderfokking  koning der Joden!”  

 In de omgeving bevonden zich enkele 
herders die gedurende de nacht hun kudde 
bewaakten en ondertussen hard studeerden 
voor hun examens. “Wat is al dat lawaai in 
die stal eigenlijk?” vroeg één van hen. “Zo 
kan ik me echt niet concentreren.” Samen 
besloten zij toen naar Gent te trekken, want 
dankzij  Blok@Th erminal  konden zij van 17 
december tot 2 februari studeren in alle rust.  
 ¶  

KORT

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest in actie. Meer van dat op blz. 30. 
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UNIEF
 Natuurlijk schenken we ditmaal 
veel aandacht aan Music for Life, 
we hebben een groot artikel (4) en 
een interview met Ayco Duyster 
(6). Daarnaast brengen we nog het 
verslag van een avondje massacan-
tussen (8) en een bespreking van 
de pornoproza-avond van 't Zal Wel 
Gaan in de Blandijn (11).

WETENSCHAP
 Er is weer een en ander te doen 
omtrent de gevaren van GSM-
straling. We proberen feit van fi ctie 
te scheiden (26).

OPINIE 
 Kevin Defauw van CDS geeft zijn 
mening over de leerplicht (29) en 
Hans, van onze cultuurredactie, 
spuwt zijn gal over het simplisme in 
de cultuurberichtgeving (28).

CULTUUR
 Het regent interviews: Een onder-
houd met Marc Reugebrink (34) en 
met Black Box Revelation (36).

SPELLETJES
En megaveel spelletjes in onze 
speciale bijlage (17)!

BARBARA STREISAND
EDITORIAAL

Een avondje cantussen. Verslag op blz. 8. Foto door Pieter Morlion.

Bert Dobbelaere, hoofdredacteur

In 2003 stuurde Barbara Streisand een 
dreigbrief naar een bedrijf dat luchtfoto’s 
maakte van huizen aan de Californische 
kust. Die foto’s stonden te pronken op de 
website van Pictopia en mevrouw Streisand 
vond dat dit een schending was van haar 
privacy. Op zich een legitieme bezorgdheid 
natuurlijk, maar de zet van la Streisand was 
niet zo slim. Zoals dat zo vaak gaat met het 
internet, werd de roddel in no time verspreid 
en wou iedereen het desbetreff ende kiekje 
zien. Waar het voorheen om een foto ging 
die tussen duizenden anderen stond en waar 
niemand naar omkeek, bracht de dreiging 
van Streisand nu een vloedgolf aan kijklusti-
gen teweeg. Erg jammer voor haar privacy.

Het is naar dit voorval dat het ‘Streisand 
Eff ect’ genoemd werd, een algemene noemer 
voor een censuurpoging die verkeerd afl oopt 
en uitmondt in een enorme verspreiding van 
die informatie. Streisand is echter niet al-
leen, er zijn honderden voorbeelden te ver-
zinnen: van Ann Demeulemeester, over Sci-
entology, tot een Duitse parlementariër die 
het niet eens was met zijn Wikipedia-pagina. 
Allen draaiden zij zichzelf een loer door hun 
weigering om pragmatisch stil te blijven, en 
principieel op hun rechten te hameren. Op-
nieuw: natuurlijk hebben zij het recht om 
hun privacy te beschermen of hun naam te 
zuiveren, maar door de uitoefening van dat 
recht schaadden ze hun eigen belangen. En 
erg slim is dat niet.

Iets gelijkaardigs gebeurde de voorbije 
weken bij de VPPK, de studentenvereniging 
van de Psychologie en Pedagogie. Zij kon 
blijkbaar niet lachen met onze satirische 

rubriek Het Volk, waarvoor we de studen-
tenfora afschuimen en er de meest in het 
oog springende citaten uithalen. Volgens 
hen beschimpten we de VPPK en is het een 
schending van de privacy om de bijnamen 
van enkele leden te publiceren. 

Normale mensen zouden het probleem 
oplossen door een cursus zelfrelativering 
te volgen en er vervolgens eens goed mee 
lachen. Het Volk spot immers met iedereen 
en het idee dat we de VPPK zouden viseren 
slaat echt nergens op. Hun oplossing, echter? 
Vanaf nu is hun forum privé en moet ieder-
een toestemming krijgen van de webpraeses 
voor hij of zij zich kan registreren. Op zich is 
dat niet zó speciaal — er zijn nog studenten-
verenigingen die dat doen. Vooral opvallend 
is het feit dat niemand nog zinnetjes van het 
forum mag naar buiten brengen zonder toe-
stemming van de webpraeses of de praeses. 

Hoewel Streisand & Co gewoon van wei-
nig strategisch inzicht getuigden, is de situ-
atie rond de VPPK nog een pak erger. Hun 
actie is buitengewoon dictatoriaal en daar-
naast ook ronduit belachelijk. Niet alleen is 
er geen enkele wettelijke of morele basis voor, 
daarnaast kunnen ze die regel eenvoudigweg 
niet afdwingen. En een regel die je noch kan 
controleren, noch kan afdwingen, daar be-
reik je natuurlijk niks mee. Hoewel, niks? De 
VPPK bereikt ermee dat we deze editie van 
Het Volk speciaal aan hun forum wijden. 
Hun kleingeestige paranoia is een prachtig 
doelwit om de draak mee te steken. Het Volk 
heeft immers als doel studenten die zich dé 
man wanen op het internet, eens voor schut 
te zetten. Dankzij de VPPK kunnen we die 
taak ditmaal als nooit tevoren vervullen. ¶
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ONDERWIJS IN HET NIEUWS

Lezersbrieven en 

opinies zijn welkom op 

schamper@schamper.

ugent.be

Redacteurs zijn nog steeds 

welkom, maar we richten onze 

smeekbedes vooral aan illus-

tratoren, fotografen, layouters, 

eindredacteurs en informatici. 

Help ons uit de nood!

Elke maandagavond om 20 uur 

houden we redactievergadering 

in studentenhuis De Thermi-

nal. Weze welkom!

Maar je wil eerst toch wat meer 

weten? No prob.

• Op www.schamper.ugent.be/

werken-voor-schamper kan je 

lezen hoe het er aan toegaat op 

de redactie

• Mail schamper@schamper.

ugent.be en we zullen je vra-

gen duidelijk en zo snel moge-

lijk beantwoorden.

WERKEN BIJ SCHAMPER

  DH  Hebben lijstjes iets met wetenschap te ma-
ken? Amper. Ze maken de man, zoals kleren de 
stumperd. De middenmoot voelt zich in rankings 
steevast verongelijkt. En terecht. De Boekentoren 
won niet toen monumenten streden,  so what ? Te-
levoten is voor schlemielen. En toch. Hoewel er 
onderaan vaak wat aan schort, zijn de winnaars 
zelden draken. Bij  Vlerick Leuven Gent Manage-
ment School  zijn ze dus  vree content  met hun tien-
de plaats in de European Business School Ranking 
2008. De classifi catie van  Th e Financial Times  
gebeurt op basis van vijf andere lijsten, allemaal 
opgesteld door dezelfde krant. De management-
school steeg met zes plaatsen tegenover 2007. Dat 
heeft naar verluidt vooral te maken met de hogere 
waardering van het  MBA -programma. 

 Even ambitieus was de onbekende snoodaard 
die een kerstmuts aanbracht op een torenspits 
van Gonville & Caius College, een campus van de 
 University Of Cambridge . Op zich niets bijzon-

ders, ware het niet dat drie brandweerwagens en 
tien stoere mannen nodig waren om het hoofd-
deksel veilig te verwijderen. De tien — bij toeval 
op de campus aanwezig — waren naar verluidt 
wel opgezet met de oefening. Het rectoraat was 
dat wat minder. Hoeveel studenten de —  on veilige 
— practical joke vergde, laten we overigens in het 
midden. 

 Nieuws uit een heel andere hoek: er zijn her-
vormingen op til in het deeltijds kunstonderwijs 
( DKO ). De werkgroep Inhoudelijke Vernieuwing 
van het  DKO  overhandigde zijn bevindingen aan 
Vlaams minster van Onderwijs  Frank Vanden-
broucke . Het rapport ‘Verbreding-Verdieping’ 
steunt op twee pijlers: de verbreding — lees: drem-
pelverlaging — van het  DKO  en de verdieping van 
de muzikale opvoeding in het dagonderwijs. Een 
nieuw decreet zou er pas komen in de volgende 
legislatuur.  ¶  

COMMENTAAR?

  BPLD  Geen berichten uit Antwerpen of 
Brussel deze keer. De laatste weken ston-
den zelfs de nationale kranten immers bol 
van het nieuws uit de vrome universiteits-
stad aan de Dijle. Daar werd rector Marc 
Vervenne na vier jaar dienst uit zijn func-
tie ontheven. Of liever: zijn mandaat werd 
niet verlengd. Die beslissing werd niet 
genomen door dezelfde mensen die hem 
verkozen hadden, integendeel: in Leuven 
werkt men tegenwoordig via een raar sy-
steem. Een rector wordt daar in eerste 
instantie verkozen voor een termijn van 
vier jaar, waarna hij (of zij, ha!) een evalu-
atie door een besloten groep aan het been 
krijgt. Een beslissing van de zogenaamde 
Inrichtende Overheid (IO), het hoogste 
 KUL -orgaan, werd  Marc Vervenne  dus 
fataal.  

 Die mengeling van democratie en aris-
tocratisch bestuur kreeg er in een opinie-

stuk van  KUL -boegbeeld  Rik Torfs  in De 
Standaard al van langs: volgens hem is die 
fundamenteel fout en komt ze sowieso 
slecht over naar de buitenwereld. Ofwel 
stemt de IO toe met een extra termijn en 
lijkt de procedure op een formaliteit, of-
wel stemt ze tegen en zullen mensen zich 
vragen stellen over het democratische ge-
halte. 

 Uit het nieuwste nummer van Veto 
blijkt dat zowat iedereen binnen de  KUL  
kritiek heeft op het gebeuren. Niet dat Ver-
venne in Leuvense kringen nog op een bre-
de steunbasis kon rekenen: zijn gebrek aan 
leiderschap wordt door heel wat mensen 
op de korrel genomen. Hoewel zijn “zachte 
aanpak” voorstanders heeft, blijken zij niet 
in de meerderheid. Het is dus niet zozeer 
het besluit op zich dat kritiek losweekt, als 
wel de procedure die volgens Veto una-
niem omschreven wordt als ‘gefaald’. “Ik 

ben niet tevreden over deze manier van 
evalueren: zulke complexe procedures 
dragen niet bij tot een ordentelijke vorm 
van samenwerken tussen de verschil-
lende geledingen van de universiteit,” laat 
 Paul Van Orshoven , decaan van de Leu-
vense faculteit Rechten nog optekenen. 
 Luc Draye , decaan van de Letteren, treedt 
hem bij:  “Dit is geen aff aire van winnaars 
en verliezers, er zijn enkel verliezers. De 
evaluatieprocedure is een slechte zaak.” 

 En zo gaat het lijstje verder. Allen ha-
len aan dat de procedure ondemocratisch 
was, achterklap aanmoedigde en ondui-
delijk was: het ongenoegen blijkt wijdver-
spreid en totaal. Dat de vuile was van de 
Katholieke Universiteit Leuven meer dan 
een week lang breed uitgesmeerd werd in 
alle nationale media, draagt daar onge-
twijfeld ook toe bij.  ¶  

TIJDINGEN UIT LEUVEN: WAT SCHRIJFT STUDENTENBLAD VETO
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  Laurens Lavrysen, Lise Eelbode  

 Schrik niet als je één dezer dagen tegen 
een glazen wand loopt op het Woodrow 
Wilsonplein. Gent Zuid is immers dit jaar, 
na eerdere edities in Leuven, het epicen-
trum van de Music For Life-actie van Studio 
Brussel. Gentenaar  Tomas De Soete ,  Siska 
Schoeters  en  Sofi e Lemaire  hokken er sa-
men in het Glazen Huis, waar ze zes dagen 
lang op een dieet van enkel schamele sapjes 
het beste van zichzelf zullen geven. Pikant 
detail: recent raakte bekend dat Siska en 
Tomas niet alleen hun engagement voor het 
goede doel delen, maar ook de lakens. Be-
nieuwd of dat kinky radio oplevert … 

 WAT DOET STUBRU? 
 Schamper trok naar de persconferentie 

in Brussel om de drie waaghalzen aan de 
tand te voelen. Ze hebben er alvast zin in: 
toen Siska gepolst werd naar haar verwach-
tingen over Gent, kwam het woord ‘ boereleu-
te ‘ spontaan bij haar op. Maar hoe bereiden 
de presentatoren zich eigenlijk voor op de 
ontberingen die op hen wachten? “We zul-
len onze sluitspieren toch eerst wat moeten 
trainen als we zes dagen op sapjes moeten 
overleven,” grapt Tomas. “Vorig jaar heb ik 
in de aanloop naar de zesdaagse wat min-
der gegeten, in de hoop dat de honger dan 
minder snel zou toeslaan. Dit jaar ga ik wat 
meer eten, voor de lol. Ik weeg dit jaar ook 
wel een stuk minder dan vorig jaar, dus als 
ik niet genoeg eet op voorhand, vrees ik dat 
ik misschien omver zou vallen tijdens het 
presenteren. Maar ik denk niet dat er een 
ideale voorbereiding voor bestaat. Sowieso 
gaat de ergste honger na een paar dagen 
over. En op kerstdag wacht er een giganti-
sche gevulde kalkoen op me om te recupe-
reren.” Siska wil bij het verlaten van het huis 
liever verwelkomd worden met gourmet, 
want “met die kleine hapjes lijkt het alsof je 
weinig eet, maar stiekem vreet je toch altijd 

vreselijk veel”. Sofi e voegt hier lekkerbek-
kend aan toe: “Of een Bicky Burger!” 

 In tegenstelling tot vorig jaar doet 
Zwitserland dit jaar niet meer mee. “Die 
steunden het concept wel, maar ze had-
den het toch niet helemaal goed door,” ver-
klaart Tomas. “Ik heb begrepen dat zij na 

de tweede dag al aan de kaasfondue zaten.” 
Amsterdam en Stockholm doen dit jaar wel 
hun duit in het zakje met een eigen glazen 
huis. Om de drie huizen met elkaar in con-
tact te brengen, trekken  Linde Merckpoel  
en  Sam De Bruyn  met een bed van Zweden, 
over Nederland, richting Gent. Bed On Th e 
Run zal per afgelegde kilometer tien euro 
aan de grote pot toevoegen. Daarnaast komt 
Studio Brussel ook naar jou toe met de Run 
For Life-actie. In vijf Vlaamse steden kan je 
je conditie testen tijdens een 24-urenloop. 
Na één gelopen kilometer, verzuurde benen 
en een explosieve milt wordt het Rode Kruis 
beloond met tien euro. Minder sportieve 
mensen, die lak hebben aan koude winter-
dagen, kunnen gewoon luilekker thuis blij-
ven met een Music For Life-dekentje. Dit jaar 
heet het campagnelied ‘Home’,  Tom Helsen  
en  Geike Arnaert  leenden hun zeemzoete 
stemmen hiervoor. Je kan natuurlijk ook ge-

woon plaatjes aanvragen. Als wij een kleine 
suggestie mogen doen: de Schamper  theme 
song  kun je beluisteren op onze website. 

 Het thema dit jaar is ‘moeders op de 
vlucht voor oorlog en geweld’. Studio Brus-
sel wil hiermee een vergeten confl ict onder 
aandacht brengen. Voor dergelijke confl ic-
ten is het immers moeilijker om een actie 
op poten te stellen dan voor grote rampen, 
zoals de tsunami. De ernst van het vluchte-
lingenprobleem is echter niet te onderschat-
ten. Op dit moment zijn er in de wereld 36 
miljoen mensen op de vlucht, waarvan 80 
procent bestaat uit vrouwen en kinderen. 
Niet alleen moeten moeders instaan voor 
de zorg voor hun kinderen, maar ze zijn ook 
extra kwetsbaar voor agressie en seksueel 
geweld. Het geld van de actie wordt inte-
graal doorgestort naar het Rode Kruis. Lees 
hiervoor het interview met  Ayco Duyster , 
elders in deze Schamper. 

 STUDENTS FOR LIFE 
 Ondanks tijden van economische crisis, 

is het de bedoeling dat ook de studenten 
bijdragen aan het welslagen van deze bene-
fi etactie. Zo werd op woensdag 3 december 
in het Pand het startschot gegeven voor 

Music For Life, de be-
nefi etactie van Studio 
Brussel, gaat van 19 
tot 24 december door 
in Gent. Een kans voor 
jou, beste lezer, om je 
goede hart nog eens bo-
ven te halen.

Liefde kan toch mooi zijn. Foto door Joost Vanderdeelen.

MUSIC FOR LIFE IN GENT:
STUDENTEN SCHIETEN IN ACTIE
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Students For Life, het studenteninitiatief in 
het kader van Music For Life. Onder de au-
spiciën van het FaculteitenKonvent (FK) zul-
len de verschillende studentenverenigingen 
geld in het laatje brengen voor het goede 
doel.  Jeroen Vonck , verantwoordelijke voor 
de Externe Communicatie van het FK, geeft 
uitleg: “De startavond kende een hoge op-
komst, dat is belangrijk, want zo komt de bal 
aan het rollen. Het FK fungeert een beetje als 
het trekpaard van Students For Life: we be-
heren de website, we coördineren de activi-
teiten en zorgen vooral voor publiciteit over 
de acties van de verschillende verenigingen. 
We gaan tijdens de uitzending in een grote 
studentenoptocht naar het glazen huis trek-
ken om daar gezamenlijk onze opbrengst te 
deponeren.” 

 Wees gerust, geld geven aan het goede 
doel moet niet altijd een opoff ering zijn. Zo 
kon je al smullend op de vlucht geslagen 
moeders helpen tijdens de eetweek van de 
Blandijn. Tussen 8 en 12 december probeer-
den de verschillende studentenverenigingen 
de student te lokken met het aroma van vers 
gebakken croques, pannenkoeken en pasta. 
Wanneer je dit leest, is deze actie waar-
schijnlijk achter de rug, maar ook de uni-
versiteit biedt je de gelegenheid om je vraat-
zucht in te schakelen voor Music For Life. Op 
maandag 15 december kan je immers in alle 
resto’s  Viscubes In Visroomsaus  eten voor 
3,10 euro. De opbrengst wordt integraal ge-
schonken aan de campagne. Yummie! 

 MEER DAN VRETEN! 
 Altijd maar eten, dat is natuurlijk niet zo 

goed voor de lijn. Gelukkig waren er meer 
dan genoeg gelegenheden om op de vele 
Student For Life-feestjes de extra kilootjes af 
te shaken. Voor de Proefbuisjeneverfuif van 
het  GBK  zal je vast te laat zijn, maar op don-
derdag 18 december kan je je nog een weg 
richting de  Music For Life Kick-Off  Party  in 
het Hof van Beroep dansen. Wil je voor het 
goede doel uit de kast komen? Dan moet je 
op zaterdag 20 december naar de fuif  Spunk 
For Life  van Verkeerd Geparkeerd trekken! 
Als je echt aan je fi guur wilt werken, kan je 
ook altijd eens binnenspringen bij  Stadium 
Fitness , waar je — mits het betalen van een 
inleg van 2 euro — kan deelnemen aan een 
heus Music For Life-armworsteltoernooi. 

 Maar niet alleen de authentieke  Vlaam-
sche  student levert zijn bijdrage, ook het 
Erasmus Student Network organiseert een 
leuke actie. Heb je altijd al eens een Itali-
aanse casanova aan de haak willen slaan? 
Of een slanke Spaanse deerne? Dan heb je 

je kans wel lelijk gemist om op woensdag 
10 december je droom in vervulling te laten 
gaan. Toen was er immers de actie  Erasmus 
For Sale , waarbij je geld kon bieden voor 
een date met je buitenlandse droomprins of 
–prinses. Volgend jaar meer geluk! 

 Ook onze immer sympathieke rector  Paul 
Van Cauwenberge  kon natuurlijk niet ach-
terblijven. Hij wil 5.000  EUR  aan Music For 
Life schenken, maar vraagt hiervoor wel een 
tegenprestatie van de studenten. Onze rec-
tor zou De Zingende Rector niet zijn als hij 
hier niets muzikaals bij zou betrekken. Het is 
de bedoeling dat zo veel mogelijk studenten 
met een gitaar of een ander snaarinstrument 
op  vrijdag 19 december  om 16u samenko-
men in de Th erminal om een lied te spelen en 

te zingen. De rector rekent, naast zijn eigen 
warme bas, ook op zijn muzikale vriend en 
collega professor Norbert Fraeyman om het 
nummer muzikaal te begeleiden. Per per-
soon die mee komt zingen of spelen, schenkt 
de UGent een bedrag. Is de opkomst bevredi-
gend, dan gaat het beloofde bedrag integraal 
naar het Rode Kruis. 

 Kortom, beste lezer, met de kersttijd in 
aantocht is het hoog tijd om nog eens je goe-
de hart te tonen. De twee vorige edities in 
Leuven waren een overweldigend succes en 
smeken om een even succesvolle vervolgedi-
tie. Dit is onze kans om te tonen dat de Gent-
se student — zelfs in crisistijd — minstens 
even solidair is als zijn Leuvense collega. De 
vluchtende moeders rekenen op jou!  ¶  

ESN-studenten prostitueren zichzelf voor het goede doel. Foto door Pieter Morlion.
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Lise Eelbode

U zit zondagavond gezellig voor de buis, 
wanneer plots een fi lmpje van vluchtende 
moeders met uitgemergelde kinderen uitge-
zonden wordt. Hoewel het frequent zien van 
dergelijke beelden anders een soort onver-
schilligheid oproept, voelt u zich deze keer 
oprecht ongemakkelijk. De beelden worden 
namelijk begeleid door de begintune van 
Th uis, hét symbool voor Vlaamse huiselijk-
heid, wat het contrast des te groter maakt. 
Deze beelden, de hoeksteen voor de nieuwe 
campagne van Music For Life, zijn gescho-
ten in een vluchtelingenkamp in Oeganda. 
Ayco Duyster bezocht het kamp en maakte 
fi lmpjes van enkele inwoonsters, die op de 
site van StuBru terug te vinden zijn. Wij 
ploften met haar in een zetel om over haar 
reis te praten.

Wat was je eerste indruk van het vluchtelin-
genkamp?

We zijn in een kamp geweest waar zo’n 
30.000 gezinnen wonen. Zo’n groot kamp is 
echt indrukwekkend. Je moet je dat voor-
stellen als een soort van sloppenwijk: heel 
veel kleine hutjes, heel dicht op elkaar, bijna 
geen bewegingsruimte. Er wonen waanzin-
nig veel mensen en de gezinnen hebben ge-
middeld zeven kinderen. Er is dus niets van 
privacy, bijna geen hygiëne. Het eerste wat 
je merkt wanneer je uit de auto komt, is een 
soort geur die wij niet kennen: een combi-
natie van afval, urine, voedsel dat niet goed 
bewaard kan blijven … Wat moet doorgaan 

voor een toilet zijn eigenlijk 
hoopjes met een stukje zeil rond, 
waar de stank en de bacteriën op 
je afkomen. Je ziet ook heel veel 
kleine kinderen die gewoon in 
het stof zitten: geen speelgoed, 
geen knuff els … Het is eigenlijk 
heel moeilijk om te vatten.

Hoe lang staat het kamp er al?

Al lang. Het confl ict in Oegan-
da heeft meer dan twintig jaar 
geduurd, maar het ligt nu twee 
jaar stil. Er is geen geweld meer 
op dit moment, maar het is ook 
nog niet volledig afgelopen, aan-
gezien de rebellenleider nog op 
vrije voeten is. Heel veel mensen 
die in het kamp wonen waren 
kind op het moment dat hun dorp 
werd binnengevallen en ze naar 
het kamp vluchtten. De meeste 
hebben al meer dan de helft van 
hun leven doorgebracht in zo’n 
kamp. Het zijn jonge volwasse-
nen die vaak zelf al moeder zijn. 
Ze herinneren zich soms minder 
van hun ‘echte’ leven dan van het 
leven in het kamp, wat voor hen 
eigenlijk de dagelijkse realiteit is 
geworden. Heel tragisch is trou-
wens dat vrouwen die slachtof-
fer waren van verkrachting, vaak verstoten 
worden door hun eigen familie. Want die 
vrouwen zijn niet meer ‘puur’ of ‘rein’. Ze 
zijn dan eigenlijk aangetast door het feit dat 
ze bijvoorbeeld bij de rebellen gezeten heb-
ben. Dat soort zaken kom je veel tegen. 

Hoe worden weeskinderen in het kamp opge-
vangen?

We hebben twee projecten van het Rode 
Kruis in verband met weeskinderen be-
zocht. De familiebanden zijn heel hecht 
daar, dus wat ze altijd proberen is om die 
kinderen onder te brengen bij familieleden. 
De weeskinderen hebben extra begeleiding 
nodig: fi nanciële steun, maar ook trauma-
verwerking. Bij traumaverwerking gaat men 
op zoek naar manieren waarop de kinderen 
kunnen uiten wat ze hebben gezien en mee-
gemaakt. Dat is vaak zeer schrijnend: wij 

hebben bijvoorbeeld tekeningen gezien van 
kinderen die weergeven hoe zij zelf gezien 
hebben hoe hun ouders vermoord, ontvoerd 
of mishandeld werden. Als je die zaken niet 
uit hen haalt, dan komt dat er ook niet uit. 
Ze hebben vaak de neiging om dicht te klap-
pen. 

Tot slot: waar gaat de opbrengst van Music For 
Life precies heen?

Het is zo dat de opbrengst van Music For 
Life niet algemeen naar het Rode Kruis gaat, 
maar specifi ek naar projecten gericht op 
vluchtelingenproblematiek. We krijgen heel 
gedetailleerde cijfers en verslagen van wat 
het Rode Kruis met het geld gedaan heeft. 
Natuurlijk moeten we de opbrengst van Mu-
sic For Life afwachten voor we weten hoe-
veel mensen we eff ectief met de opbrengst 
kunnen helpen. ¶

StuBru-presentatrice 
Ayco Duyster reisde 
voor Music For Life 
naar Oeganda om ter 
plekke de vluchtelin-
genkampen te bezoe-
ken. Haar ervaringen 
ondersteunen het in-
houdelijke deel van de 
campagne.

OOGGETUIGE IN OEGANDA: AYCO DUYSTER

Ayco in Oeganda. Foto door Studio Brussel.
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Bart De Decker

De 16e editie met de drie studentenkon-
venten die het autonoom organiseren, wel-
iswaar. Daarvoor was de massacantus deel 
van de Gravensteenfeesten. “Toen werd het 
nog georganiseerd op de Sterre en nam er 
slechts een stuk of honderd man deel aan,” 
zegt Arvid Cardinaels, secretaris van het 
massacantuscomité. “Het begon zeer snel 
te groeien zodat er uiteindelijk geen plaats 
meer was. We zijn toen verhuisd naar het 
ICC en daar kon de eerste jaren meer dan 
1800 man binnen.” Maar de regulering van 
de stad werd almaar strenger; de zaal werd 
ieder jaar onveiliger bevonden en het aantal 

deelnemers moest dan ook steeds meer naar 
beneden. “Dit is nu de derde keer dat we het 
op het Sint-Pietersplein organiseren en de 
locatie is perfect.”

Ja, het comité mag gelukkig zijn. Ze 
hebben veel te danken aan de UGent en 
natuurlijk aan hun grootste sponsor: Ro-
denbach. Het bier dat uit de tappen van de 
massacantus stroomt is van in het prille be-
gin Rodenbach geweest en “dat zal niet rap 
veranderen,” meent Cardinaels. Ook de stad 
Gent draagt haar steentje bij; er is politiebe-
waking en aan de linkerkant van de tent be-
vindt zich een EHBO hoek, voor studenten 
die een delirium nabij zijn of die een stenen 
pot teveel tegen hun hoofd gekregen hebben. 
Er staat een ambulance startklaar voor de 
echt ernstige gevallen, “maar dat is raar ge-
noeg nog nooit voorgevallen,” laat een ander 
lid van het comité, Jan-Bart De Muelenaere, 
zich ontvallen.

EEN BEETJE OVERAL
Het fenomeen van de massacantus be-

perkt zich niet alleen tot Gent; na Oostende 
heeft ook Brussel vorig jaar voor de eerste 
keer een groots zang- en zuipfestijn georga-
niseerd. “Al blijft die van Gent toch wel de 
grootste. Met de zesde editie hadden we bij-
voorbeeld meer dan 2000 man,” zegt Jan-Bart 
trots. Het is altijd onmiddellijk uitverkocht, 
ook al wordt er amper reclame gemaakt. Dat 
is dan via de studentenverenigingen en sinds 
dit jaar via Facebook. “We hebben wel veel 
volk moeten teleurstellen, zelfs mensen van 
de studentenkonventen. Vooral het SK heeft 
dit jaar bitter weinig plaatsen.” Het SK, FK en 
HK hebben nochtans de eerste drie verkoop-

dagen exclusiviteit, maar vanaf de vierde dag 
zijn de tickets voor iedereen verkrijgbaar. Bij 
de open verkoop worden er kaarten verkocht 
aan studenten uit Limburg, Brussel, Antwer-
pen, Oost- en West-Vlaanderen en zelfs uit 
Nederland. Als we Cardinaels vragen waar-
om de massacantus altijd zo’n groot succes 
is: “De Gentse is gewoon de grootste, en het 
is de laatste keer dat de studenten nog eens 
echt uit de bol kunnen gaan voor den blok.”

Om tien voor negen, net als het volk onge-
duldig begint te worden, worden de vlaggen 
naar voren geroepen en gaan de lichten uit. 
Uit de boxen knalt ‘O Fortuna’ en er wordt 
lustig mee gebonsd. Als de vlaggen eenmaal 
allemaal op het podium staan, weerklinkt 
het ‘Pirates of the Caribbean Main Th eme.’ 
We zijn even bang dat het hier om de remix 
van Tiesto gaat, maar dat is gelukkig niet het 
geval. 

ARME SCHACHTJES
Als we een praatje slaan met een enthou-

siaste vlaggenzwaaier van de Psychologie, 
blijkt het om een schacht te gaan: “Ik had 
eigenlijk gehoopt dat we deze avond niet 
hadden moeten werken.” Tja, het leven van 
de schachten wordt er niet makkelijker op 
met de massacantus. Ze worden immers al 
gauw naar voren geroepen om het podium 
af te breken. Goed, de openingsceremonie 
loopt ten einde, de fanfare zet ‘Io vivat’ in 
en de Rodenbach begint te vloeien. Wij be-
sluiten het na de eerste “SILENTIUM” voor 
bekeken te houden. Rust is ons echter niet 
gegund; het gekeel is tot ver voorbij de Blan-
dijn te horen!   ¶

GEZANG, GEZUIP EN GEZWETS

Een overvolle tent op 
het Sint-Pietersplein. 
Massa’s brandblussers, 
spots, security, roden-
bach en natuurlijk 
studenten. Een zeven-
koppige fanfareband 
maakt zich klaar om ‘Io 
vivat’ aan te vangen. 
Pottengebons, vlaggen-
gezwaai… De 16e editie 
van de Gentse Mas-
sacantus staat op het 
punt te beginnen.

OLIJK EN VROLIJK: EEN GEZELLIG BOELTJE OP DE MASSACANTUS

ROFLCOPTER. Foto's door Pieter Morlion.
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WE PAKKEN JE IN MET ONZE

Travel
Cheques

27 Travel shops - 070 23 33 13 

WWW.CONNECTIONS.BE

Shop in uw buurt:

Connections Gent

Hoogpoort 28 

9000 Gent

t 09/223 90 20

GTS@connections.be 

Tijd voor 2
Logeren in stijl 

Weekend
   puur natuur

Trendy Shopper 
Ontbijt in Stijl NIEUW

NIEUW

Relax

Pittoresk 
Logeren Brasserie

Wellnessweekend
Lazy Sunday

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op 
zoek naar mensen die uw leven als student aan 
de UGent aangenamer maken. Deze week: Kris-
tien van de cafetaria in de Blandijn.

  MR   Naam : Kristien Dhaeyere  
 Geboortedatum : 30 september 1971  
 Sterrenbeeld : Weegschaal  
 Functie : Helpen aan de toonbank, met 

de opkuis, geld tellen, …  
 TV : Ik kijk niet veel tv, maar ik probeer 

wel Th uis te volgen. Als ik het een avond 
mis, vind ik dat helemaal niet erg, hoor. Het 
is trouwens ook niet moeilijk om terug te 
kunnen volgen hé.  

 Favoriete vakantiebestemming : Zuid-
Frankrijk! Daar zijn heel mooie streken om 
met de motor naartoe te rijden. We hebben 
een trekhaak met daaraan een aanhangwa-
gen, daarin stoppen we dan de tent, een ta-
fel, … We hebben dus alles bij ons. Omdat 
we meestal maar voor tien dagen weg zijn, 
stippelen we alles wel op voorhand uit.  

 Na de werkuren : Mijn toekomstige man 
en ik gaan ’s zomers vaak met de motor rij-
den en in de winter gaan we vaak in Neder-
land en Duitsland naar de sauna. We heb-
ben er thuis ook één, en in België heb je er 
natuurlijk ook, maar die in het buitenland 
zijn veel ruimer.  

 Memorabele reisherinnering : Ooit wa-

ren we in Kroatië op tocht met een scooter 
toen onze benzine bijna op was. De enige 
manier om onze tank wat te vullen, was een 
legerbasis in de buurt. We passeerden daar 
en zagen twee benzinepompen. Mijn vriend 
ging eens kijken, maar kwam met lege han-
den terug. Toen ben ik in een Belgische  colè-
re  geschoten en ben ik in het Vlaams tegen 
één van die mensen daar beginnen roepen. 
Eén van hen is dan een Cola-fl esje gaan vul-
len.  

 Opnieuw studeren : Ik zou niets veran-
deren aan mijn studie of huidige job. Ik stu-
deerde kleding en werkte daarna een tijdje 
aan de band. Mijn vorige job, waar ze met 
de chronometer stonden te controleren 
hoeveel je produceerde, was niets voor mij. 
Hier is het veel aangenamer werken, ik heb 
veel contact met de studenten. ’s Middags 
is het natuurlijk heel druk, maar ik probeer 
kalm te blijven. Als je je opwindt, maak je 
toch alleen maar fouten. Alle jobs heb-
ben natuurlijk minder leuke kanten, maar 
ik zou hier best voor altijd kunnen blijven 
werken.  ¶  
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  Laurens Lavrysen  

 Je bent verkozen tot Miss Oost-Vlaanderen, 
hoe voelt het om het mooiste meisje van de 
provincie te zijn? 

 Goh, eigenlijk super leuk. Ik was enorm 
tevreden toen ik hoorde dat ik Miss Oost-
Vlaanderen werd, ik had het dan ook niet 
verwacht. Ik vind het super om onze provin-
cie te kunnen vertegenwoordigen in Miss 
België. Ik droom al van mijn tiende om deel 
te nemen en ik denk dat ik daarvoor nu over 
voldoende maturiteit beschik. 

 Hoe schat je je kansen in om Miss België te 
worden? 

 Ik heb daar niet zo’n goed beeld van. Ik 
weet niet echt goed waar ze naar gaan kij-
ken: kijken ze naar het geheel of letten ze 
er echt op of je goed op de hoogte bent van 
bijvoorbeeld de actualiteit? Het hangt een 
beetje af van de punten die ze belangrijk 
vinden en het blijft natuurlijk persoonlijke 
smaak: wie vindt er wie het mooist? 

 Waarom moet men op jou stemmen? 

 Omdat ik heel ambitieus, gemotiveerd 
en sociaal ben. Als ik Miss België zou wor-
den, dan zou ik mijn opdrachten altijd met 
veel enthousiasme vervullen. Ik heb een 
interessante persoonlijkheid omdat ik mij 
voor heel verschillende dingen interesseer: 
ik ben geïnteresseerd in talen en ik doe met 
veel plezier mijn studies. Ik zit ook in de 
dansschool, ik zing graag en ik sport ook 
heel veel. Verder speel ik ook gitaar en pi-
ano. Ik doe niets echt professioneel, maar 
wel alles een beetje. Ik hoop dat dat een 
pluspunt zal zijn. 

 Jullie zijn samen naar Egypte getrokken, hoe 
is de omgang met de andere meisjes? 

 Je voelt natuurlijk wel al een beetje de 
spanning, ik denk dat dat normaal is. Maar 
ik kom met iedereen goed overeen en ik 
hoop dat dat zo blijft. Natuurlijk zal de 
spanning naarmate de fi nale nadert steeds 
groter worden, maar in het algemeen ver-
loopt het allemaal wel vlotjes. 

 Mensen vinden dat missverkiezingen een soort 
vleeskeuring zijn. Hoe sta jij daar tegenover? 

 De twintig meisjes in de fi nale zijn geko-
zen uit 1.500 deelnemers, dus iedereen ziet 
er wel goed uit. Sommige mensen noemen 
het natuurlijk een vleeskeuring, maar ik 
hoop dat de mensen die stemmen niet enkel 
naar het uiterlijk kijken, maar ook naar de 
persoonlijkheid en de inhoud die een meisje 
te bieden heeft. 

 De examens komen eraan, lukt de combinatie 
met de studies? 

 Redelijk moeilijk eigenlijk, maar ik heb 
wel een individueel traject gekregen, waar-
door ik nu heel wat meer vrijheid heb. Ik 
heb mijn groepswerken al op voorhand kun-
nen doen. Nu ligt mijn prioriteit volledig bij 
Miss België: op 23 december is het de fi nale 
en daarna is het gedaan. Ik zal dan proberen 
aanpassingen te krijgen in mijn examen-

rooster en dan zal ik zien welke examens ik 
kan meedoen. 

 Hoe reageren je klasgenoten en proffen? 

 Heel positief eigenlijk. Er gaan ook heel 
wat klasgenoten komen kijken naar de fi na-
le en ik heb ook al op school affi  ches gehan-
gen. Ook de proff en zijn heel positief. 

 Zie je je eerder als een miss of als een com-
municatiewetenschapper? 

 Aangezien ik nu in mijn vierde jaar Com-
municatiewetenschappen zit is het een 
beetje onvermijdelijk dat ik die achtergrond 
van communicatiewetenschapper mee-
sleur. Ik denk wel dat ik een goede miss zou 
zijn, als ik Miss België zou worden. Maar ik 
hou natuurlijk wel altijd dat kritische in het 
achterhoofd. Als ik bijvoorbeeld geïnter-
viewd word, dan hou ik er rekening mee hoe 
het bij de pers in zijn werk gaat. 

 Wat zijn je doelen in het leven? 

 Ik hoop natuurlijk dat ik gelukkig zal 
zijn en dat ik lang en gezond mag leven. 
Dat blijft natuurlijk het belangrijkste in het 
leven. Ik hoop ook dat ik een carrière kan 
uitbouwen en een huis en kindje mag heb-
ben. Maar mijn ultieme kinderdroom blijft 
wel Miss België worden.  ¶   

 Je kan op Stefanie stemmen door MB07 te sturen 

naar 3140.  

Stefanie Dehennin, 
een 21-jarige studente 
Communicatieweten-
schappen, werd onlangs 
verkozen tot Miss Oost-
Vlaanderen. Daardoor 
kan ze op 23 december 
meedingen naar het 
kroontje van Miss Bel-
gië.

DE UGENT ZENDT HAAR DOCHTER UIT

Stefanie is geen misse. Foto door Paul Verbaere.
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  RV  Liefste Sint en studenten, 
 Ik schrijf je deze hopeloos-te-late brief 

om ons recht op feesten op te eisen. In 
Wallonië is de eerste dinsdag in december 
voorbehouden aan Saint-Nicolas … voor 
studenten. 

 Voor volgend jaar vraag ik dat ook wij 
massaal in een ernstig bewerkte labojas de 
straat op trekken en in stoet door de stad 
onze aanwezigheid kenbaar maken. En-
kele dagen op voorhand trekken we rond 
met tassen, bedelend om geld. Op die ma-
nier hoeven we achteraf niet platzak onze 
drank in te slaan. Toegegeven: het zou geen 
grootschalige afsluiter van de drie maan-
den durende  baptêmes  zijn — onze schach-
ten zijn immers al vroeger ontgroend. Maar 
vieren kunnen we allemaal! 

 De winkeluitbatende tegenpartij kan 
opwerpen dat mensen (en hun portefeuil-
les) het centrum wel eens durven schuwen 
op de bewuste dag. De universiteit zou zich 
verplicht kunnen voelen krampachtig de 
deuren te sluiten omdat studenten het wel 
eens ‘te bont’ zouden kunnen maken. Ook 
ontken ik niet dat de Luikse burgemeester 
dit jaar de datum verlegde omwille van 
‘buurtklachten’. (Wat maakt de dag dan 
uit?) 

 En ja, hier en daar waren resten eieren 
en bloem op straat te vinden. Maar, lieve 
Sint, niemand droeg daar de sporen van, 
behalve de studenten zelf. De universiteits-
deuren stonden wijdopen en de ‘gevaarlijke’ 
studenten liepen braafjes hun parcours af. 
Politiewagens leken een overbodige luxe. 
Dat er hier en daar wat afgekotst werd, de-
den ze enkel zichzelf aan. 

 Geloof dus niet alles wat men over “die 
vuile Walen en studenten” rondbazuint en 
trek liever je bron twee keer na … Ook de 
mijne. Tot in Vlaanderen! 

 Voor de laatste keer de uwe, 
 Rini  ¶  

Vlamingen en Walen: 
voelen beide partijen 
zich nog wel Belg? Rini 
Vyncke zoekt het uit 
van binnen uit: een 
half jaar lang studeert 
ze aan de Université 
de Liège.

STUDENTE IN 
WALENLAND
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EERST BOEM-BOEM, DAN BLA-BLA?

  Frederik Neirynck  

 Het klonk alvast veelbelovend: de vrij-
denkende studentenvereniging beloofde een 
onorthodoxe lezing over de overspelige rela-
tie tussen literatuur en pornografi e. Op het 

menu stond ondermeer — en we parafrase-
ren — een dialoog over de parallellen tussen 
beide als amuse-gueule, verlichtingsfi losoof 
 Immanuel Kant  als voorgerecht, en een 
hoofdschotel waarbij zicht en gehoor met el-
kaar zouden versmelten. Een zeventigtal wa-
tertandende ‘literatuurliefhebbers’ kwamen 
opdagen: of het nu de culinaire metaforen, 
dan wel de vooruitzichten op enkele vunzige 
beeldjes waren, laten we in het midden. 

 READY FOR LIFT-OFF 
 Na het obligatoire openingswoord, werd 

de zaal meteen  in medias res  geworpen. Op 
het witte doek fl itsten de laatste minuten 
van  Deep Th roat , de controversiële porno-
fi lm uit 1972, die stilaan een cultstatus ge-
niet. De scène kon als voorbeeld dienen van 
een kunstzinnige visuele voorstelling van 

het vrouwelijke orgasme: de vrijpartij wordt 
voortdurend afgewisseld met beelden van 
open spattend vuurwerk, beierende klokken 
en een opstijgend ruimteveer. Een fi lmpje 
over een contratenor moest ons dan weer 
doen inzien dat het gehoor op zich soms on-
voldoende informatie verschaft, al is het dan 
maar over het geslacht van een zanger. 

 Over naar het serieuze werk. De openings-
dialoog, die “als interpretatief kader van de 
avond” mocht dienen, leek vooral een lans 
te willen breken voor pornografi e als onder-
deel van het dagdagelijkse ‘bovengrondse’ 
leven. Het quasi dierlijke seksuele verlangen 
uit de pornografi e werd daarbij als perfect 
menselijk beschouwd, en het hoefde dan 
ook niet te verbazen dat porno gemeengoed 
is in de literatuur. (Denk aan de lolitafi guren 
bij  Louis Paul Boon  of de darkroomscènes 

Als het over taboedoor-
brekende thema’s gaat, 
zitten we bij Schamper 
altijd op de eerste rij. 
Al deden de jongens en 
meisjes van ‘t Zal Wel 
Gaan op 2 december 
ook hard hun best in de 
Blandijn.

PORNO IN PROZA GEDRENKT: EEN TERUGBLIK

De kaarsjes zorgen voor een ingetogen sfeer in auditorium E. Foto door Pieter Morlion.
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van  Tom Lanoye .) De romanschrijver ver-
scheen daarbij als een eigenwijze porno-
acteur, die zijn diepste gevoelens in boek-
vorm uitdrukt. 

 Al bij al een weinig opzienbarende the-
se: de aard van de lezing maakte al duide-
lijk dat men de taboesfeer rond porno wou 
doorbreken, en dat er nogal wat afgeneukt 
wordt in romans, wisten we ook al langer. 
Zo leek men de literatuur vooral te banali-
seren in plaats van porno te verheff en, ook 
al wou men dit ‘elitaire denken’ net ont-
krachten. 

 WATERPRET 
 Tijdens het hoofdgerecht stonden op-

nieuw pornofi lmpjes op tafel. Ondertus-
sen kregen we diverse mijmeringen over 
pornografi e, masturbatie en prostitutie te 
horen. De link met Kant misten we vol-
ledig, al kan dat ook aan onze beperkte 
fi losofi sche achtergrond liggen. En eerlijk: 
het bleek verdomd moeilijk om beide prik-
kels te combineren, en ons op de teksten te 
concentreren terwijl er op het grote doek 
stevig  gevost  werd. 

 Hier zwol onze ontgoocheling dan ook 
geleidelijk aan: de verwachtingen werden 
niet ingelost. Van een scherpzinnige con-
frontatie tussen woord en beeld was nooit 
sprake. We zagen vooral haastig van het 
internet geplukte porno, begeleid door 
schimmige tekstjes van auteurs die nooit 
de  AKO  Literatuurprijs zullen winnen, 
zelfs niet als  Bert Anciaux  voorzitter van 

de jury wordt. We konden het publiek het 
niet eens kwalijk nemen dat het kinderach-
tig gniff elde bij het verhaaltje over  Jip & 
Janneke  die ‘elkaar natspoten’: ondanks de 
grootsprakerige opzet leken dubbelzinnige 
woordspelingen de enige eigen creatieve 
vondst. Een  comic relief , akkoord, maar 
dit leek toch vooral het schrijnende bewijs 
van de structurele bloedarmoede waarmee 
de lezing te kampen had. Toegegeven: een 
écht geslaagde confrontatie zou allicht vre-
selijk veel voorbereiding gevergd hebben. 

 MICHELINSTER? 
 Maar vooral: wat was nu hun bedoe-

ling? Experimenteren met zintuigen? Een 
wilde discussie op gang brengen? Zich vrij-
zinnig op de borst kloppen hoe taboedoor-
brekend men wel niet is? Voor geen enkel 
opzet leek genoeg  input  voorhanden. Aan 
het einde van de avond beseften we vooral 
dat het geniepige kantje aan porno wel iets 
heeft, en dat taboes misschien ook hun nut 
hebben. 

 Om in het culinaire jargon te blijven: het 
sop was de kool niet waard. Of zoals we bij 
Schamper wel eens durven zeggen: gefl opt! 
Al zullen slinkse vrijdenkers natuurlijk ar-
gumenteren dat ‘t Zal Wel Gaan net wél in 
haar bestaansreden — discussies op gang 
brengen — slaagde, aangezien er nu toch 
maar mooi een volledige pagina in Scham-
per verschenen is met refl ecties over por-
no. Mét foto. Geen dank!  ¶  

BLOK@THERMINAL:
VANAF 15 DEC

Ook dit jaar zijn alle studenten 
weer van harte welkom in ons ge-
liefde studentenhuis de Th erminal 
om een blokske te zetten.

In tegenstelling tot vorige jaren 
gebeurt het studeren nu in de bo-
venste zalen. De podiumzaal wordt 
als ontspanningsruimte gebruikt.

Wie zin heeft om collectief te 
studeren en de boekentoren kots-
beu is, kan dus altijd eens afzak-
ken naar de Hoveniersberg nr 24. 
Plezier verzekerd. Goeie resultaten 
niet echt.
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  Laurens Lavrysen, Bram Bombeek  

 In de resto’s van de universiteit worden 
jaarlijks honderdduizenden maaltijden 
geserveerd. Ondanks dat massale aantal 
couverts, eisen de studenten kwaliteit voor 
een schappelijke prijs. Nu kan je een sterk 
signaal sturen over de gehanteerde stan-
daarden door je bucht voor de voeten van 
 Rita Mostaert  op de grond te gooien, maar 
dat zou nogal onkies zijn. Je kan bijvoor-
beeld ook gewoon eens proberen binnen te 
dringen in de universitaire proefcommis-
sie, die waakt over de eetbaarheid van de 
restomaaltijden. Wij gaven alvast het goede 
voorbeeld en crashten de themacommissie 
‘vlees’.  

 In de industriële keuken onder Resto 
Overpoort kregen we een twintigtal vleesva-
riëteiten voorgeschoteld, in het bonte gezel-
schap van enkele leden van de universitaire 
staf, een drietal collega’s van de Hogeschool 
Gent en een handvol hongerige studentver-
tegenwoordigers. Het eerste wat we achter 

de kiezen speelden was een fi jn lapje rosbief, 
het enige vleesgerecht met een ‘gezonde kor-
ting’. Een typisch staaltje gezondheidsfas-
cisme als je het ons vraagt, maar we polsten 
 Philiep Denis , de uitermate sympathieke 
verantwoordelijke Planning en Onderzoek 
van de Afdeling Maaltijdvoorzieningen, of 
vlees werkelijk zo ongezond is. “Nee. Ik ben 
zelf een bourgondiër en een grote vleeseter. 
Maar het is nu eenmaal zo dat vleesgerech-
ten meer verzadigde vetten en cholesterol 
bevatten dan vegetarische of visgerechten.” 

 GESTAALDE SMAAKPAPILLEN 
 Bij de meeste vleessoorten moesten we 

kiezen tussen een drietal stalen. Daarbij 
moesten we naast smaak ook aandacht 
schenken aan bijvoorbeeld de visuele aan-
trekkelijkheid, de textuur en de consistentie 
van het vlees. De aanwezige amateur  food 
critics  bekritiseerden vooral het synthetisch 
karakter van bepaalde vleesderivaten. Wij 
van Schamper staan nog steeds voor smaak, 
natuurlijk hormonenvrij vlees en steun aan 
de artisanale veeteelt. Gelukkig werden wij 
op dat vlak op onze wenken bediend, voor 
iedere vleessoort was er minstens één aan-
trekkelijke brok voor handen. Vooral de kro-
kante wienerschnitzel vormt een verrijking 
voor de kaart en hij komt er slechts door 
onze goedkeuring. Ook de liefhebbers van 
varkenslapjes en cordon bleus worden wel-

dra verwend. Verrassend maar waar: op het 
vleesbrood na, beschikken onze resto’s best 
wel over een lekker vleesassortiment. Ook 
de merguez wist ons niet echt te overtui-
gen, maar we hebben dan ook de gestaalde 
smaakpapillen van Spaanse Erasmusstu-
denten. 

 KWALITEIT VOOROP 
 We keuvelden nog even na met Philiep 

over het belang van dergelijke proefsessies. 
“Het is van het allerhoogste belang dat we 
kwaliteitsproducten serveren, die vooraf 
door de doelgroep zijn geëvalueerd.” Als je 
je aangesproken voelt om zelf eens proefko-
nijn te spelen, moet je maar eens een stuver 
aanspreken, die loodst je dan wel binnen. 

 Als uitsmijter wist Schamper nog de 
hand te leggen op een interessante statis-
tiek: de toppers en fl oppers van het resto-
menu. Onze aandacht ging natuurlijk 
onmiddellijk naar het klassement voor car-
nivoren. Absolute blikvanger is de kipfi let, 
die bijvoorbeeld op donderdag 4 november 
alleen al 1.091 keer over de toonbank ging. 
Tot de toppers behoren ook klassiekers als 
de rundsteak, een chiquer klinkend gerecht 
als kippenpavé archiduc en de uit de frituur 
weggelopen Chicken Bites. Blinde vink en 
het door ons al verfoeide vleesbrood, zou de 
student dan weer liever in hondenvoer ge-
draaid zien worden.  ¶  

Jaarlijks wordt het 
menu van de universi-
taire resto’s geëvalu-
eerd. Schamper schoof 
mee aan tafel en deelde 
sterren uit.

CULINAIRE CRITICI: ÉÉN ADRES!

Een toekomst bij GaultMillau. Foto's door Laurens Lavrysen.
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  RDW  Op dinsdag 2 december mengde onze 
hoofdredacteur  Bert Dobbelaere  een stevige 
portie anabolica bij z’n ontbijtgranen, trok 
vlotte gympen en een gemakkelijke jeans aan, 
en spoedde zich tegen zonsondergang naar 
de Overpoortstraat. Daar werd hij opgewacht 
door een vierkoppige crew van wedstrijdorga-
nisators, aspirant-gerechtsdeurwaarders en 
persmuskieten. Fotografen genoten van een 
op dat moment nog aanschouwelijke atleet en 
de deurwaarder legde het reglement kort uit: 
“Vanaf het zebrapad aan het Kramersplein 
tot in het fi etsvak aan de Heuvelpoort moet 
u zich voortbewegen op één been. Het andere 
mag de grond op geen enkel moment raken. 
Rustpauzes mogen naar believen worden in-
gelast, met inachtneming van voorgaande.”  

 Van deze laatste mogelijkheid maakte Bert 
naar hartelust gebruik, want zijn werkelijk 
vliegende start brak hem meteen zuur op. 
Toen het startschot weerklonk, ging Bert er 
als een pijl vandoor. Toeschouwers moesten 
zich reppen om hem bij te benen, maar al na 
een meter of dertig moest een korte stop in-
gelast worden (“Dat is echt lástig, ge zoudt er 
van verschieten!”). Bert zette zich gauw weer 
in beweging, maar zichtbaar moeizamer, en 
vanaf toen haalde hij nooit meer zijn oude 
niveau. Steeds vaker moest hij uitpuff en, om 
uiteindelijk helemaal in het zweet en totaal 
afgemat binnen te komen onder luid gejoel 
van een samendrommende menigte.  

 Er werd afgeklokt na 266 seconden. En dat 
levert volgende winnaars op …  ¶  

In november konden 
studenten op Minerva 
de Schamperenquête 
invullen. Wie daarbij in 
de prijzen wilde vallen, 
moest correct voorspel-
len in hoeveel seconden 
onze hoofdredacteur de 
Overpoort zou afhinke-
len.

HOOFDREDAC-
TEUR MOEDIG 
TEN ONDER

Een kleine 4000 mensen vulden onze 
Minerva-enquête in. Waarvoor allen 
dank! Dit zijn de winnaars, zij werden 
reeds per mail gecontacteerd. Wie zijn 
naam hier ziet staan en niks in zijn mail-
box kreeg stuurt ons best zelf een mailtje.

FNAC-BON TER WAARDE VAN 15 EURO

Elisabeth Roels ×

Bert Jonckheere ×

Liesbeth Planckaert ×

Wendy Vanderschueren ×

Jedebodt Debodt ×

Liene Desloover ×

Erik Rijcken ×

Sara Verstappen ×

Hilde Vanwoensel ×

Jelien Krikilion ×

CINEMATICKET 

Tine Deryck ×

Amelie Demuynck ×

Aäron Van den Oord ×

Yentl Dhaese ×

Linde Gille ×

Constantijn Seys ×

Annelies Wouters ×

Eske Vandedrinck ×

Daan Vandenmeersschaut ×

Anne Vankeirsbilck ×

Kim Doanngoc ×

Sophie Frijters ×

Jana Defeyter ×

Matthias Demaertelaere ×

Stephanie Vandekerckhove ×

Hannes Dams ×

Pieter Vanwelden ×

Brecht Vergult ×

Nadja Strobbe ×

Stefan Van Riet  ×

WINNAARS!

Op één been door de Overpoort in 266 seconden. Foto door Joost Vanderdeelen.
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  Bram Bombeek  

 Als televisie ons iets leert, dan is het wel 
dat de mensheid absoluut bescherming no-
dig heeft tegen allerhande paranormale fe-
nomenen: aliens, klopgeesten, levende do-
den, de Chupacabra en  Joseph Ratzinger . 
De meeste paranormaal begaafden houden 
zich echter (tegen bescheiden betaling) be-
zig met huis, tuin en keuken buitenzintuig-
lijkheid. Contact leggen met afgestorvenen, 
voorspellen van de toekomst, vermiste kin-
deren opsporen, lepels buigen, … Het Zesde 
Zintuig geldt als talentenjacht voor dit soort 
mensen, als een Idool voor paragnosten. 

 Maar onze laatste verdedigingslinie te-
gen het boven- en buitenaardse heeft ook 
aardse vijanden: de Studiekring voor Kri-
tische Evaluatie van Pseudowetenschap 
en het Paranormale, of kortweg   SKEPP  . De 
aan de UGent verbonden fi losoof  Maarten 
Boudry  voert dit  legion of doom  van weten-
schappers en sceptici aan in de strijd tegen 
zij die ‘anders’ zijn, zij die zien, zij met een 
zesde zintuig. Het wapen van Boudry? Een 
beargumenteerd opiniestuk in De Stan-
daard. Bekrompenheid weggestoken on-
der de mantel van de ratio. Erg geslepen, 
Boudry. 

 Want zeg nu zelf, in Het Zesde Zintuig 
werden door de paranormalen toch wel een 
aantal sterke prestaties geleverd. Dingen die 
een gewone sterveling met de gebruikelijke 
zintuigen toch zeker niet vermag. Boudry 
vermeldt bijvoorbeeld de proef in een Ar-
deens dorpje waar de kandidaten geblind-
doekt zoveel mogelijk moesten ‘aanvoelen’ 
over de bunker waarin Hitler in 1940 de in-
vasie van Frankrijk had opgevolgd. Verschil-
lende kandidaten wisten dat de plaats ‘iets 
met geschiedenis’ of ‘oorlog’ te maken had, 
en met de veroveringen van een man die 
zijn hele volk meesleurde. Kandidaat  Philip  

(met pendel) voegde eraan toe dat het om 
iemand van Duitse afkomst ging (terwijl 
Hitler een Oostenrijker was), en uiteindelij-
ke winnaar van het programma  Jacqueline  
(zonder rekwisieten) beschreef de Duitse 
helm met karakteristieke pin (gebruikt in 
WO I).  Naomi  won de proef: zij beschreef in 
detail een welbepaald type snorretje. En het 
wordt nog straff er, want toen ze na de proef 
Dolf op foto zag, beweerde ze de man niet 
te kennen. Nu probeert Boudry deze krasse 
feiten weg te redeneren. Met de elitaire op-
vatting bijvoorbeeld dat iedereen toch wel 
al van Hitler heeft gehoord, maar ook met 
meer algemeen toepasbare principes: het 
gebruik van vage, pythische formuleringen 
en het zogenaamde ‘cold reading’, waarbij 
men door slimme observatie een aantal din-
gen afl eidt die men niet zou mogen weten.   

 Het opperhoofd van de rationaliteit voert 
ook sentimentele argumenten aan. Zo had-
den de ouders van een vermiste peuter be-
roep gedaan op het programma om meer 
te weten te komen over de onopgehelderde 
verdwijning. Zij kregen — naast veel theater 
en geraaskal over een “verkrachting” — van 

één van de kandidaten te horen dat hun 
kind “echt heeft afgezien en geschreeuwd 
heeft van de pijn”, en dat het waarschijnlijk 
“levend begraven” werd. Sneu voor die ou-
ders, maar presentator  Johan Terryn  ging 
onverstoord verder over ‘scores’, ‘afvallers’ 
en ‘volgende rondes’. Moeten de program-
mamakers zich bezinnen over hun goede 
smaak?  De gustibus …  

 In zijn hoogmoed graaft Boudry ook 
de put waar hij mogelijks zelf zal invallen. 
 SKEPP  belooft namelijk een prijs van 10.000 
 EUR  aan de paragnost die kan presteren in 
vooraf afgesproken, wetenschappelijke om-
standigheden en zo bewijst over een zesde 
zintuig te beschikken. Wij belden naar de 
ongelovige Maarten met de vraag hoeveel 
paranormaal begaafden al hebben aange-
boden om  SKEPP  heel wat euro’s lichter te 
maken: “Nog geen enkele eigenlijk. Onze pa-
ranormale vrienden zijn blijkbaar bang van 
een fenomeen dat ze ‘katapsie’ noemen. Dat 
wil zeggen dat andere paranormaal begaaf-
den hun verbinding met de geesteswereld 
kunnen verstoren.” Verdomme Boudry,  use 
your powers for good, not evil !  ¶  

Maarten Boudry van 
de vakgroep Wijsbe-
geerte bestrijdt fabels, 
bijgeloof en het VTM-
programma Het Zesde 
Zintuig. Waarom? Wij 
vernamen het van onze 
gidsen hierboven.

"DOE MAAR NORMAAL, DAT IS AL ZOT GENOEG"

Boudry bezoekt dit soort tenten en wordt daarvoor betaald. Foto door RoadSidePictures.
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Een goed 
diploma vind 

ik belangrijk.

WELK TYPE STUDENT IS JOUW IDEALE DATE?
DOE DE TEST!

Een g
diplom

ik belangrijk.

START!

De situatie in Birma 
is keiboeiend!

De man betaalt vanzelf-
sprekend alles op een date.

Rode rozen + kaarslicht 
= romantiek.

Kastart + cinema + pintje
= ideale date.

Ik heb altijd een condoom 
op zak. Just in case.

Picknick op het dak 
van de Ledeganck
= ideale date!

Een jongen/meisje moet 
naast knap ook slim zijn.

Ik zou kunnen vallen 
voor een verlegen 
jongen/meisje.

Geld is niet 
belangrijk.

De hele dag in bed liggen 
omdat er geen les is = sexy!

Ben je een beetje het noorden kwijt op liefdesgebied? Laat Schamper je 
amoureuze kompas zijn: begin bij start en volg het pad naar de ware liefde!

I kiss on the fi rst date.
Ja

Ja

Neen

Birma?

Ja!

Neen

Neen
Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Ja

Ja

Neen

Neen Neen

Klopt.

Op de tweede date wil ik 
voorgesteld worden aan 
zijn/haar ouders.

In Resto De Brug 
kan je ook daten.

Hoe duurder het restaurant, hoe beter de date.

Toch wel!

Neen

Neen

Wetenschap 
is sexy.

Ja

Ja

Ik wil wel eens goed 
gemasseerd worden.

Neen

JaNeen

Ja

Ik vind het vervelend dat mijn date meer 
weet over mijn intiemste plekje dan ikzelf.

Niemand is goed 
genoeg voor je. Je zal 
nooit iemand vinden.

Pol & Soc.
Jij zoekt een 
Pol & Soccer. 
Je bent niet 
materialistisch 
en zou gráág 
van een uitke-
ring leven.

Rechten
Voor jou moet het alle-
maal blinken. Met jouw 
rechtenstudent(e) in 
huis maak je alle buren 
jaloers. 

Burgerlijk Ir.
Jij zoekt een Burgie! 
Hij/zij is een goede 
investering met een 
zekere toekomst. 
Speel op veilig met 
deze schattige nerd!

Kinesitherapie
Kinestudenten zijn een onderschat ras. Ze 
kunnen nochtans héél goed masseren, zodat 
alle examenstress meteen van de baan is.

Ja

Ja Neen

Neen Terug naar start!Ja

Neen

Ja

Een goede conditie is een 
vereiste voor goede seks.

Neen

Ja

Neen

Ja



20          SCHAMPER 471

DE ZOTTE SCHAMPER-SPELLETJESKATERN

www.schamper.be 

UGENT-KRUISWOORDRAADSEL: 
HOEVEEL WEET JIJ OVER JE EIGEN UNIEF?
Raad de woorden op de rechterpagina en voeg ze toe aan het kruiswoordraad-
sel. Hint: enkele weinig katholieke invulopties vallen niet uit te sluiten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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15 16 17

18 19 20 21
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40 41
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55 56 57
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1. Je gebruikt het om te bellen  ×
met je lief op Erasmus

5. Studentenblad uit ×
Antwerpen

7. Liberale studentenvereniging ×

11. Wijzelf vullen het met tus- ×
sennaampjes

12. Zowat elke student heeft er  ×
een profi el

15. Noord-Afrikaans land ×

16. Erasmus Student Network ×

17. Zo kan je van thuis uit de  ×
uniefdatabanken checken

18. Opleidingen worden door  ×
een "..."commissie geëva-
lueerd

20. Directie ICT ×

22. Anarchistisch Kollektief ×

23. Aandoening aan de ×
gewrichten

24. Geld om te studeren ×

26. Supermarkt ×

29. Informeel synoniem voor  ×

universiteit

30. Drinkt niet ×

31. Bundel keuzevakken ×

34. Eigenschap van onze rector ×

36. Studentenblad uit Leuven ×

38. Eerder verworven kwalifi - ×
catie

40. Vroeger begon dan het aca- ×
demiejaar

41. Universitaire databank ×

44. Vroegere naam van de  ×
UGent

46. Bijnaam faculteit Bio-IR's ×

48. Geliefd voedsel bij stu- ×
denten

50. Nogmaals datzelfde eten ×

53. Vree bleke mens ×

54. Studentenvereniging van  ×
de Economie

55. Ziekenhuis ×

56. Dikkerd ×

57. Drug ×

2. Dit krijg je aan de unief niet  ×
meer

3. Meest nerveuze prof  × evah

4. Charles Vandenbossche is  ×
een echte ...

6. Blandino's zullen hier later  ×
zeker mee te maken krijgen

8. Sommige NSV-ers hebben  ×
verontrustende sympathieën

9. Scandinavisch en bebaard  ×
persoon

10. Slakjes en dergelijke ×

13. Home dicht bij de Sterre ×

14. Onkreukbaar ×

17. Paaps studentenblad ×

19. Vervelend wicht ×

21. Olifantje dat gered moest  ×
worden

25. Goedheilig man ×

27. Studentenpers van HoGent ×

28. Appartementsblok voor ×
studenten

32. Stad aan de Schelde ×

33. In de eerste week van  ×
februari hebben veel stu-
denten dit aan de voeten

34. Plechtig auditorium in  ×
hartje Gent

35. Schaamtelijke subcultuur ×

37. Ligt de vrijdagochtend vol  ×
kots en gebruikte con-
dooms

39. Studentenvereniging tand- ×
heelkunde

42. Dragen we sinds kort bij  ×
proclamaties

43. In orde ×

45. Masterstudenten kunnen  ×
dit maar beter van hun 
thesis nemen

47. Hier zal Music for Life  ×
plaatsvinden

49. Vriendjes van Hitler ×

51. Waar bier uitkomt ×

52. Zelfstandig Academisch  ×
Personeel

54. Virtual Private Network ×

HORIZONTAAL VERTICAAL

Boogschutter (23/11-21/12)
De kerstliederen en lichtjes in de stra-

ten zijn absoluut niet aan jou besteed. Je 
ergert jezelf mateloos aan enkele mensen 
in je omgeving voor wie de feestdagen 
het hoogtepunt van het jaar zijn. Je doet 
er goed aan dit voor jezelf te houden om 
de sfeer niet nodeloos te verpesten.

Steenbok (22/12-20/01)
Venus bevindt zich deze maand in 

jouw huis. Op het vlak van liefde bieden 
zich allerlei nieuwe mogelijkheden aan. 
Je zal echter het lot een handje moeten 
helpen als je echte vorderingen wil ma-
ken.

Waterman (21/01-19/02)
De afgelopen periode was er een vol 

tegenslagen, maar vanaf nu zijn die don-
kere dagen helemaal achter de rug. Alles 
wat je onderneemt slaagt op wonder-
baarlijke wijze. Vooral op fi nancieel vlak 
krijg je enkele onverwachte bonussen.

Vissen (20/02-20/03)
Soms ben je tot ergernis van je omge-

ving niet altijd even tolerant. De komen-
de weken krijg je voldoende mogelijkhe-
den om het tegendeel te bewijzen. Nodig 
eens een eenzame uit aan de feesttafel en 
je geliefde zal vast en zeker onder de in-
druk zijn.

Ram (21/03-20/04)
Tot ergernis van anderen ben je vaak 

nogal ongeduldig. Als het je lukt om ‘s 
nachts niet stiekem je kerstcadeautjes 
open te maken, word je vast en zeker be-
loond! Zo niet zouden er wel eens nare 
dingen kunnen gebeuren.

Stier (21/04-21/05)
Stieren die nog geen reisje gepland 

hebben, zullen onverwacht toch de mo-
gelijkheid krijgen om andere oorden op te 
zoeken. Als je er met de auto op uit trekt, 
vermijd dan voertuigen met ‘AL’ in de 
nummerplaat.

Tweelingen (22/05-21/06)
Je hebt momenteel een kwakkelende 

gezondheid. Beweeg genoeg om je condi-
tie op peil te houden. Als je gaat sporten, 
waag je jezelf beter niet aan activiteiten 
zoals schaatsen en skiën. De kans zit erin 
dat je in een ravijn duikelt. 

Kreeft (22/06-22/07)
Je voelt je al enkele weken een speel-

bal van het lot. Verman je, Kreeft! Het is 
tijd om je leven zelf in handen te nemen. 
Hoewel je keuzes moet maken die niet zo 
evident zijn, zal je er achteraf vol trots op 
kunnen terugblikken.

Leeuw (23/07-23/08)
In deze periode zal je je sociale vaar-

digheden hard nodig hebben. De aanwe-
zigheid van Uranus en Saturnus verstoort 
de harmonie in je werkomgeving. Dit kan 
leiden tot enkele frustrerende momenten, 
maar gelukkig word je thuis verwelkomd 
door een begripvolle partner.

Maagd (24/08-23/09)
Als Maagd kan je tijdens de eerste 

week van de kerstvakantie je drang naar 
perfectie beter eens laten varen. Door je 
te fi xeren op de perfecte symmetrie van 
de kerstboom kan er wrevel ontstaan 
met je geliefde.

Weegschaal (24/09-23/10)
Als behulpzame Weegschaal sta je al-

tijd klaar voor je medemens. In deze peri-
ode heeft iemand die dicht bij je staat je 
hulp meer dan ooit nodig. Die persoon 
heeft mogelijks oneerlijke bedoelingen, 
dus cijfer jezelf niet nodeloos weg.

Schorpioen (24/10-22/11)
Je zit goed in je vel en iedereen mag 

het weten. Iedereen wil zich in deze pe-
riode aan je aura verwarmen: je bent een 
ware mensenmagneet! Het is voor jou het 
ideale moment om dingen te onderne-
men. Succes hangt in de lucht.

HOROSCOOP
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Zoek onderstaande woorden in het roos-
ter rechts en vorm de oplossing met de 
overgebleven letters.

Ad Fundum ×

Auditorium ×

Bicky ×

Blandijn ×

Blok ×

Brug ×

Cantus ×

Cara ×

Decaan ×

Faculteit ×

FK ×

Gelul ×

Herexamen ×

Jezus ×

Jupiler ×

Kalkoen ×

Kotfeestje ×

LSD ×

Nachtwinkel ×

NSV ×

Overpoort ×

Rector ×

Schacht ×

Schamper ×

Smos ×

Spreekgestoelte ×

Studentenkring ×

Therminal ×

Tweede zit ×

Twieoo ×

Vooruit ×

Yucca ×

BRENG DE SUBSIDIES
 NAAR DE UGENT



Maak knipjes in het 
voetje, vouw naar voor 
en naar achter, en zet 
zo het fi guurtje recht.

MAAK JE EIGEN KERSTSTAL!
Knip alles uit, maak knipjes in de voetjes van de fi guurtjes, vouw op de stippellijnen, 

lijm de kerststal in elkaar, en decoreer je bureau met deze fantastische kerststal!

Vouw op de stippellijn 
en lijm vast aan de ach-
terkant van de kerststal.
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“En dan nu graag uw aandacht voor deze 
pas binnengelopen videoboodschap.”

Hodatunahaditumnahoooooooooooooh.

“Schamper! Te lang hebben jullie…

... jullie dierlijke en beschamende ge-
woontes kunnen botvieren, maar ge-
noeg is genoeg!” “HELLUP AAAAAAAAAUW!”

Het hoofd van de Schamperredacteur 
werd in een doos geleverd.

De hoofdredacteur: “Terrorism against 
Schamper will not stand!”

“Hasta la vista, moddafucka!”

“AAAAAAAAAAUUUWWW!”

“Daarom hebben we deze Schamperre-
dacteur gevangen genomen. Wij zullen 
nu een voorbeeld stellen!”

Uday en Qusay Hussein. Helemaal dood.

the end



Met de hulp van  deze wilde weldoe-
ners verzamelden wij maar liefst

 1112,84 euro
voor Music for Life. Aan allemaal 
een welgemeende dankuwel!
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HOE ONGEZOND IS GSM-
STRALING?

redactie

Niemand heeft een duidelijk antwoord 
op die vraag, zo lijkt het. “Er zijn geen 
harde bewijzen” of “er is nog meer onder-
zoek nodig” zijn doorgaans de nietszeg-
gend conclusies die in krantenartikels 
verschijnen. Hoe komt het eigenlijk dat 

er zo veel onwetendheid en zo weinig we-
tenschappelijke consensus bestaat over 
de al dan niet schadelijke invloeden van 
gsm-straling op de gezondheid? Volgens 
professor Luc Martens, verbonden aan 
de vakgroep Informatietechnologie van 
de UGent, zouden studies die een eff ect 
hebben aangetoond nooit bevestigd zijn 
in identiek herhaalde situaties. “Vandaar 
dat de discussie blijft voortduren.”  

Voor Jan Allein daarentegen, woord-
voerder van de werkgroep Beperk De 
Straling, is dit juist de strategie van de 
telecomindustrie, die doelbewust onze-
kerheid zou creëren. “Uit een onderzoek 
blijkt dat studies gefi nancierd door de 
gsm-operatoren, negen keer minder vaak 
schadelijke eff ecten vinden! Het is dan 
ook onaanvaardbaar dat er geen lessen 
worden getrokken uit de asbest- en ta-
bakshistorie. Gezondheidsinstellingen 

zouden hun conclusies enkel mogen base-
ren op onafhankelijke studies uitgevoerd 
door onafhankelijke wetenschappers. Het 
is intussen ook gedocumenteerd dat de 
telecomindustrie wetenschappers chan-
teert, hun reputatie probeert te schaden 
en onderzoeksgroepen onder druk zet 
om te voorkomen dat het onderzoek 
wordt verder gezet.” Professor Martens 
reageert: “Er wordt inderdaad onderzoek 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de 
telecomindistrie gesponsord. Als er echt 
bewijzen zouden zijn dat deze studies 
vervalst zijn door lobbywerk, dan zijn de 
conclusies van die studies uiteraard niet 
geldig.”

EEN KWESTIE VAN STRALING?
Verder is er niemand die echt weet op 

welke manier de schadelijke eff ecten pre-
cies kunnen ontstaan. Dat gsm-straling 
onze grijze cellen zou laten opwarmen, 
kan professor Luc Martens alleszins 
weerleggen op basis van fysische argu-
menten: “Als we de Europese norm voor 
de absorptiewaarde in rekening brengen, 
bekomen we temperatuurstijgingen van 
minder dan een tiende van één graad Cel-
sius. Men krijgt dus enkel dat gevoel van 
opwarming omdat tijdens het bellen het 
oor thermisch geïsoleerd is. De Europese 
normen zijn gebaseerd op het vermijden 
van het thermisch eff ect. Potentiële niet-
thermische schadelijke eff ecten worden 
momenteel verder onderzocht.” Volgens 
Jan Allein is het simplistisch om te stellen 
dat straling enkel schadelijk kan zijn door 
opwarming van het weefsel, een idee dat 
naar voren is geschoven door technische 
ingenieurs. “Zij hebben ongetwijfeld veel 
kennis over de technische aspecten van 
elektromagnetische straling, maar op de 

De gsm is overal. Zijn 
het niet meer dan 
geruchten dat gsm-
straling onze herse-
nen zou laten koken? 
Of moeten we ons echt 
zorgen maken over 
dat stralende gevaar 
in onze broekzak?

MCB Van de vermoedelijke tien ter-
roristen die achter de aanslagen van 
eind vorige maand in Mumbai zaten, 
kon de Indiaanse politie er maar eentje 
levend oppakken: de 21-jarige Azam 
Amir Kasab. Van zijn ondervragingen 
door de politie hangt nu veel af. Als Pa-
kistan als thuisbasis van de terroristen 
wordt genoemd, zullen de spanningen 
tussen aartsvijanden India en Pakistan 
ongetwijfeld nogal oplopen. 

Om de snoodaard sneller aan de 
praat te krijgen, heeft de Indiaanse po-
litie nu aangekondigd een zeer contro-
versiële techniek te zullen gebruiken, 
die zo uit een Harry Potter boek lijkt 
te komen: het toedienen van een waar-
heidsserum.

Concreet gaat het hoogst waar-

schijnlijk om pentothal: een groepje 
van 34 atomen die je al je zorgen doet 
vergeten. Na het innemen van deze stof 
voelt een ondervraagde zich meer op 
zijn gemak, en biedt hij zo aanzienlijk 
minder weerstand tegen indringende 
vragen. Het probleem met dat fl apuit-
gedrag is echter dat er ook al eens min-
der juiste zaken aan de lippen van het 
slachtoff er kunnen ontsnappen. Onder 
invloed van de stof is de ondervraagde 
immers ook veel ontvankelijker voor 
suggesties, pikt hij op alle verhalen in 
en vertelt hij over elk onderwerp alsof 
hij er zelf bij was. Vandaar misschien 
dat deze technieken al lang verboden 
zijn in de meeste democratische lan-
den … Wie weet. ¶
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biologische of medische eff ecten op het 
menselijk lichaam hebben zij absoluut 
geen goed zicht.”

Nochtans zijn er ook artsen die twijfe-
len aan de schade die gsm’s zouden ver-
oorzaken. Zo citeert epidemioloog Luc 
Bonneux (ook verbonden met de skep-
tische organisatie SKEPP) in een opinie-
stuk in De Standaard een rapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: “De hui-
dige wetenschappelijke kennis toont dat 
het onwaarschijnlijk is dat blootstelling 
aan straling zoals die wordt uitgezonden 
door mobiele telefoons en hun zendmas-
ten kanker veroorzaakt of bevordert… 
Wetenschappers hebben andere gezond-
heidseff ecten van mobiel telefoongebruik 
gerapporteerd. Deze eff ecten zijn klein en 
hebben geen betekenis voor de gezond-
heid… Epidemiologische studies hebben 
geen overtuigende bewijzen gevonden 
voor enig verhoogd risico van kanker of 
andere ziekten door gebruik van mobiele 
telefoons.”

BESCHERM UW GERIEF 
Ondernemingen spelen in op de onze-

kerheid die er heerst over de gezondheids-
risico’s van gsm-straling. Vorige week nog 
kwam Marc Coucke van Omega Pharma 
in het nieuws met zijn E-waves phone 
chip, een stickertje dat de straling van je 
GSM zou tegenhouden door middel van 
een “harmoniserende kwantumfysische 
informatietegengolf ”. Dikke bullshit na-
tuurlijk, het protest tegen zijn claims nam 
dan ook snel enorme proporties aan. Luc 
Bonneux geeft overigens zonder twijfel de 
grappigste reactie: “Als u 39 euro nuttig wil 
besteden tegen kanker, schaf u veel man-
darijntjes aan. Dat is nog lekker, ook.” ¶

J.F. Eerst het goede nieuws: het La-
boratorium voor Microbiële Ecolo-
gie en Technologie (LabMET) van de 
UGent is in de prijzen gevallen. Op 3 
december mochten wetenschapper 
Tom Hennebel en de zijnen de Eu-
ropean Environmental Press Award 
in ontvangst nemen, vanwege hun in-
novatieve methode voor het verwijde-
ren van toxische stoff en in het milieu. 
Samengevat werkt het systeem zo: je 
neemt een bacterie en dompelt die 
onder in een bad van palladium. Dat 
palladium nestelt zich op de celwand 
van de bacterie. Je hebt dan een bac-
terie met puisten die luistert naar de 
naam BioPAD en die als een gek toxi-
sche stoff en onschadelijk maakt. Sim-
pel maar geniaal, drie hoeraatjes voor 
LabMET!

Minder goed nieuw bij NASA: hun 
nieuwste Marsmobiel, het Mars Sci-
ence Laboratory (MSL), mag volgend 
jaar nog niet vertrekken naar de rode 
planeet wegens aanslepende techni-
sche problemen. Daardoor wordt het 
wachten tot 2011 vooraleer hun nieu-
we speeltje op Mars aankomt. Om die 
extra twee jaar te kunnen betalen, ziet 
NASA zich genoodzaakt om te snoei-
en in andere missies en om samen te 
werken met de ESA. Intussen heeft 
ook Mars Lander Phoenix, die enkele 
maanden geleden nog water vond, de 

geest gegeven. Bij de twee marswagen-
tjes Spirit en Opportunity loopt alles 
nog steeds gesmeerd.

Je kent het probleem: je bent via 
Google Earth aan het zoeken naar me-
teorietkraters, maar die verdomde bo-
men staan in de weg en zorgen ervoor 
dat je ze niet zo makkelijk kan vinden. 
Treur niet langer! Chris Herd heeft een 
oplossing bedacht. Chris wist namelijk 
dat bomen het licht op een andere ma-
nier weerkaatsen dan de bodem. Hij 
heeft een computerprogrammaatje 
bedacht dat de bomen van de lucht-
foto’s kan wegfi lteren, waardoor je alle 
deukjes in het gezicht van Moeder Aar-
de heel makkelijk kan zien liggen.

Wat het Amazonewoud betreft zal 
hij zich wel moeten haasten, want daar 
verdwijnen de bomen tegenwoordig 
sneller dan zijn computerprogramma 
ze kan wegtoveren. In 2008 zijn daar 
voor het eerst in vijf jaar tijd weer meer 
bomen gekapt. Bovendien wordt het 
Amazonewoud droger naarmate er 
meer gekapt wordt, waardoor er meer 
bosbranden ontstaan en er zo nóg 
meer woud verdwijnt. Het Britse Had-
ley Center heeft intussen aangetoond 
dat — zelfs als er nu onmiddellijk ge-
stopt wordt met kappen — het Amazo-
newoud gedoemd is om voor het einde 
van de eeuw in een dorre woestijn te 
veranderen. ¶
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THE GRIDLOCK ECONOMY
SDB Mensen met ook maar een beetje 

hersenen in hun kop schudden zo rond hun 
zestiende of zeventiende hun verering van 
Marx, Ché en het communisme af. Tegelijk 
met die idolatrie verdwijnt echter vaak ook 
alle morele verontwaardi-
ging over de gang van zaken 
in deze wereld. You know 
what I say about the starving 
children of India ? I say, “Oh 
mama” It’s Money Th at I Love.

Gelukkig zijn er nog men-
sen die de traditie van genu-
anceerde maatschappijkri-
tiek in de lijn van onze goeie 
ouwe vriend De Tocqueville 
in stand proberen houden, 
en zijn er de laatste jaren 
een heel aantal boeken ver-
schenen waarin de globale 
markteconomie op de rooster 
wordt gelegd. Niet om één of ander geschift 
ander systeempje uit te werken, maar om 
concrete adviezen te geven die bepaalde te-
kortkomingen en sociale drama’s van onze 

economie wil verhelpen zonder daarmee de 
goede eigenschappen van marktsystemen 
overboord te gooien. Popper zou trots zijn 
bij het zien van zoveel piecemeal social engi-
neering. Genoeg genamedropt? Ok dan.

Michael Heller wijst op een 
belangrijk maar onzichtbaar pro-
bleem in elke ontwikkelde eco-
nomie. Privatisering kan allerlei 
kwaaltjes voorkomen zoals een 
slechte aanwending of overdadig 
gebruik van gelijk wat van waarde 
— je bent een uniefstudent, de 
tragedy of the commons doet een 
belletje rinkelen. Ja-haa, maar 
privatisering kan ook in je gezicht 
terugketsen. Veel eigendom, van 
intellectuele rechten tot grond, 
is tegenwoordig zo versnipperd 
dat heel wat economische kansen 

verloren gaan.
Levensreddende geneesmiddelen geraken 

niet geproduceerd omdat een farmaceutisch 
bedrijf met de 40 patenthouders niet tot een 
overeenkomst kan komen over hoe de win-

sten verdeeld moeten worden: iedereen wil 
een stuk van de taart en iedereen wil een 
groot stuk van de taart. Ergens iets bouwen 
is tegenwoordig een echt huzarenwerkje, 
want tientallen overheidsdiensten kunnen 
hun veto stellen tegen je bouwaanvraag. In-
novatie wordt dus — vaak zonder dat we het 
beseff en — in de kiem gesmoord, en enkel 
mastodonten van bedrijven hebben nog de 
middelen om door dat kluwen van regels en 
verdeelde eigendom en rechten te waden. 

Heller, een jurist, stelt een aantal concrete 
wetgevingen voor en inspireert zich op wet-
geving die in sommige landen het verschil 
wist te maken. Zijn voorstellen blijven vaak 
wat oppervlakkig, maar het boek stemt tot 
nadenken.

Het grootste voordeel is meteen ook het 
grootste nadeel aan het boek: je kan gelijk 
welke twee hoofdstukken uit het boek pik-
ken en je weet meteen alles wat er te weten 
valt. Met honderd bladzijden minder had 
Heller ook wel toegekomen. Niettemin je tijd 
waard. ¶

Roeland Termote

“De Republikeinse partij is niet meer dan 
de politieke cavalerie van een kransje pluto-
craten.” Hoewel schokkend indien waar, zul-
len de meesten onderhand wel hun schou-
ders ophalen voor dergelijke pessimistische 
bespiegelingen over het Amerikaanse partij-
bestel. De retorische overshooting die de zelf-
genoegzame aanvallen van Europees links 
op de Amerikaanse politiek in haar geheel 
kenschetst, voedt dezer dagen even vaak 
scepticisme als verontwaardiging. Tenzij die 
boodschap uit de pen van een Nobelprijs-
econoom komt, natuurlijk.

Paul Krugman, Princeton-econoom en 
columnist voor de New York Times, is een 
mascotte voor Democratische intellectu-
elen. In Th e Conscience Of A Liberal slaat 
hij de sluitpin uit een resem economische 
mythes, zoals de overtuiging dat politieke 
instellingen economische trends slechts in 
minieme mate kunnen bijsturen en de bewe-
ring dat de huidige kloof tussen arm en rijk 
in de Verenigde Staten een eenvoudig en on-
vermijdelijk gevolg zou zijn van die econo-
mische trends.

Zo worden onder meer de schommelin-
gen in inkomen en levensstandaard sinds het 
begin van de vorige eeuw in kaart gebracht 
en vergeleken met de uitwijkingen van het 

Amerikaanse politieke kompas. Daarbij 
komen de hemelsbrede verschillen tussen 
Democraten als F.D. Roosevelt, Truman 
en Clinton enerzijds en Republikeinen als 
Reagan en beide Bush’s anderzijds mooi uit 
de verf. En wordt in één haal ook het cliché 
dat ‘het er eigenlijk niet toe doet voor wie je 
stemt, aangezien ze toch allemaal hetzelfde 
doen eens ze aan de macht zijn’, van tafel ge-
veegd.

Een Republikeins overwicht 
staat sinds Reagan garant voor 
belastingverlagingen voor een 
immer kleiner wordende geld-
aristocratie, het drastisch in-
perken van de macht van de 
vakbonden, en pogingen tot ont-
manteling van sociale zekerheid 
en publieke gezondheidszorg. 
Het inverse is dan waar voor 
periodes waarin de Democraten 
het voor het zeggen hebben. De 
stuwkracht achter het Republi-
keinse beleid, dat radicaal tegen 
de kernbelangen van Joe Sixpack indruist, 
heet ‘movement conservatism’. Dit behelst 
een set van verstrengelde instituten en be-
langengroepen waarin neocons, libertariërs 
en evangelische christenen elkaar gevonden 
hebben, eerder uit machtsoverwegingen dan 

op ideologische gronden. Haar electoraal 
succes ontleent de beweging volgens Krug-
man in de eerste plaats aan het campagne-
platform van latent racisme en frustratie om 
de verwezenlijkingen van de burgerrechten-
beweging, sentimenten die in de zuidelijke 
staten nog steeds een brede onderstroom 
vormen. 

Verhelderend en scherp geschreven, ont-
snapt Th e Conscience Of A Li-
beral echter niet aan een be-
langrijk punt van kritiek: één 
van de zwaktes van het werk 
is dat een aantal waardevolle 
onderzoeksbevindingen die 
Krugmans hypotheses geheel 
of gedeeltelijk tegenspreken, 
niet behandeld worden. Naar 
de reden daarvoor hebben we 
het gissen.

Desalniettemin blijft dit 
boek een journalistiek en aca-
demisch monument en een 
rijke bron van geanimeerde 

discussie. Een meedogenloze frontale aanval 
op het Amerikaanse rechts-conservatisme 
— waarbij de auteur geen Naderesque po-
pulisme als stapsteen hoeft te gebruiken — 
is immers een meer dan welgekomen gift. ¶

THE CONSCIENCE OF A LIBERAL
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  Tineke Bracke  

 De tentoonstelling  Lingerie. Zo Zacht 
Als Zij  neemt de geschiedenis van Belgische 
lingeriebedrijven en het ondergoed dat ze 
in 100 jaar tijd produceerden onder de loep. 
Een wandeling doorheen de collectie le-
verde welluidende conclusies op, zoals “die 
oude onderbroeken zien er lekker luchtig 
uit met zoveel stof ” en “had ik maar zulke 
nylonkousen, dan had ik gegarandeerd geen 
ladders meer”. 

 Met onder andere een projectie van en-
kele vrouwen die hun kledij uittrekken, is 
de sfeer in het museum op normale dagen 
al uiterst intiem. Voor de Gentse Muse-
umnacht leverde het  MIAT  met succes nog 
een extra inspanning om sfeer te scheppen. 
De geschiedenis van lingerie werd tot leven 
gewekt in de vorm van vier dartele  DeVilles 
Harem Girls . Deze meisjes zou je het beste 
kunnen omschrijven als de promoact van 
het lingeriemerk  La Fille d’O . Deze verlei-
delijke dames in alle maten en vormen heb-
ben als taak events op een pikante manier 
op te fl euren. Hun aanwezigheid was ver-
moedelijk de verklaring voor de overrompe-
ling van het  MIAT . 

 “Het museum toont de bezoeker hoe 
lingerie geëvolueerd is. Als je gewoon kijkt 
naar de stukken die hier hangen, weet je niet 
wat vrouwen er toen mee deden. De Harem 
Girls proberen die realiteit weer tot leven te 
wekken. Elk meisje vertegenwoordigt een 
decennium uit de geschiedenis, gaande van 
de jaren ’50 tot de jaren ’90,” verduidelijkte 
 Murielle Scherre , ontwerpster van La Fille 
d’O, de aanwezigheid van de DeVilles. 

 “SOMMIGE MANNEN LATEN ZICH 
GEMAKKELIJK OVERTUIGEN” 

 De Harem Girls van dienst (Emilie, Stefa-
nie, Tinne en Sofi e) verleidden het publiek 
als wulpse  vixens . Van de — op z’n zachtst 
uitgedrukt — ‘aparte’ meisjes liet de één 
haar vrouwelijke vormen al wat meer aan 
de verbeelding over dan de ander. Het is 
dan ook weinig verwonderlijk dat vooral 
het mannelijke deel van het publiek onder 
de indruk was van de meisjes. Zo bleek het 
voor de ronde dame uit de jaren ’50 niet zo 
moeilijk om slachtoff ers te vinden voor haar 
bondage-act. “Sommige mannen laten zich 
gemakkelijk overtuigen,” vertelde  Harem 
Girl Sofi e  ons.  

 Vooral het sublieme inlevingsvermogen 
— of waren haar manische trekjes pure re-
aliteit? — van de  Grunge Girl  uit de jaren 
’90 was opvallend. Stefanie zag het als haar 
taak om de hele avond mensen te ‘ambete-
ren’. Gehuld in een onderbroek die achter-
aan wat stof miste, combats en een witte 

tanktop, klampte ze al wie haar pad kruiste 
aan. Haar persoonlijkheid combineerde de 
venijnigheid van een harpij met de verlei-
delijkheid van een sirene. Deze combinatie 
van mythische eigenschappen creëerde een 
overdosis van intrige waar menig man maar 
al te graag door werd overweldigd en mee 
op de foto wou. 

 Uit deze bijdrage aan de Gentse Muse-
umnacht blijkt eens te meer dat de DeVilles 
Harem Girls meesteressen van verleiding 
zijn die meer dan één vijs mankeren. Met 
hun capriolen maakten de meisjes een be-
zoek aan het  MIAT  fl ink wat aantrekkelijker. 
Als je zelf wil zien hoe de gebruikte hoeveel-
heid stof in onderbroeken en bh’s doorheen 
de geschiedenis evolueerde, kan je nog 
steeds terecht in het  MIAT . De tentoonstel-
ling loopt nog tot en met 19 april 2009.  ¶   

  MIAT , Minnemeers 9, 9000 Gent  

Op de tweede editie 
van de Gentse muse-
umnacht openden acht 
musea gratis de deuren. 
Eén van de trekpleis-
ters van de avond was 
het Museum voor In-
dustriële Archeologie en 
Textiel (MIAT).

DEVILLES HAREM GIRLS CRASH THE PARTY
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  Floor Eelbode  

 Er breken barre tijden aan voor de 
Gentse culturele meerwaardezoekers: bit-
tere kou, dreigende examens, eventuele 
arachibutyrofobia ( angst voor pindakaas, 
nvdr. ) en uiteraard de immer aanwezige 
fi nanciële crisis. Redenen zat om de knip 
te zetten op uw culturele uitspattingen. 
Wij blijven echter geloven in de wondere 
krachten van cultuur en zetten dan ook 
het kruim der uitjes in de kerstvakantie 
op een rijtje. 

 CONCERTEN 
 Hoera!  Urgent.fm  heeft de cultuurprijs 

van de stad Gent gewonnen en daarom is 
het feest! Oefen alvast je oudejaarsdans-
pasjes op hun Galabal op 18 december 
in de Minnemeers. Volledig gratis en met 
een boel lekkere artiesten ( Th e Violent 
Husbands ,  Lady Linn ,  Flip Kowlier , 
…). In dezelfde Minnemeers gaat de vol-
gende dag trouwens nóg een feestje door. 
 Freddy De Vadder  geeft een benefi et 
voor (jawel!) zichzelf. Als u vindt dat er al 
veel te veel geld naar de arme kindjes in 
Afrika gaat, dan is Freddy’s Lust For Life-
benefi et echt iets voor u! Maar pas op, 
want u zou wel eens bedrogen uit kunnen 
komen. 

 Over benefi eten gesproken: op 24 de-
cember vindt in de Vooruit de slotshow 
van  Music For Life  plaats. Het ideale 
moment om nog wat  good feelings  op te 
doen alvorens aan te schuiven aan de 
kerstdis. Verder in de Vooruit:  Th e Ger-
mans  op 18 december in het café. Noise-
rock van eigen bodem en naar het schijnt 

een must om live te zien. Voor de addicts 
van  Sarah Bettens : Never Say Goodbye, 
want op 22 december brengt ze haar  old 
time favourites  uit de jaren ’60 en ’70 in de 
theaterzaal. 

 PODIUM 
 Juich en jubel!  Arne Sierens  heeft een 

nieuw toneelstuk: Trouwfeesten En Pro-
cessen Enzovoorts. Een stuk dat niet al-
leen lekker bekt, maar ook nog eens het 
interessante onderwerp van een hoer 
op retour behandelt. Haast is weliswaar 
geboden, want na 17 december zijn de 
voorstellingen alweer voorbij. Laat dit 
echter niet aan uw hart komen, want het 

 NTG ent biedt nog andere theaterpret. 
 Krapps Laatste Band  is een monoloog 
van de Ierse schrijver  Samuel Beckett , 
vertaald door  Peter Verhelst  en gespeeld 
door  Steven Van Watermeulen . Over de 
liefde! 

 U wil graag een boek voor kerst, maar 
u weet er zo gauw geen te bedenken? Op 
17 december is het nogmaals tijd voor 
 Uitgelezen  in de Vooruit. Dankzij het 
professionele panel zult u al gauw be-
seff en welk boek er op uw verlanglijstje 
thuishoort. En dat is niet alles, u krijgt er 
zomaar gratis een tombola en de singer-
songwriter  Selah Sue  bovenop.  

 EXPO 
 Nog tot 4 januari blijken bier en cul-

tuur perfect te combineren door  Café 
Rout’Art , een kroegentocht rond beel-
dende kunst in verschillende Gentse ca-
fés en restaurants. Per etablissement stelt 
één kunstenaar zijn werk tentoon. Gekke 
toestanden verder in het Museum Dr. 
Guislain. In de tentoonstelling  Het Spel 
Van De Waanzin  wordt het grensgebied 
tussen waanzin, fi lm en theater verkend. 
Wie dat allemaal maar raar vindt en 
zweert bij Kolonisten of Risk, kan beter 
richting het Huis Van Alijn trekken. Ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de Gentse gezelschapsspelenclub  De 
Speltafel  organiseert deze namelijk een 
tentoonstelling over de Belgische spelen 
vanaf de jaren ’30. Slechte verliezers niet 
toegelaten!  ¶  

Lady Linn, gratis te zien op 18 december. Foto door Joost Vanderdeelen.

  SDB  Vorige week donderdag en vrij-
dag speelde het Gents Universitair 
Orkest voor een goed gevulde Bijloke. 
“Komt hier eigenlijk iemand naartoe 
die geen familie is van een lid van het 
orkest?” hoorde ik ergens vallen.  Au 
contraire , volgens mij zat er behoorlijk 
wat volk om te luisteren naar wat de 
fl amboyante dirigent  Steven Decrae-
ne  en zijn orkest dit keer weer uit hun 
mouw zouden toveren. 

 Th e Noonday Witch van  Antonin 
Dvorak  werd net afgeleverd, maar de 
ongeschoolde boer in mij had toch lie-
ver de Slavische Dansen gehoord. Hoe 

bombastischer, hoe beter. Die belofte 
werd deels ingevuld met de muziek van 
 Moessorgski  en het daarop volgende 
 wacky  bisnummer. (Spelen orkesten 
überhaupt bisnummers?) 

 Het Concerto voor Saxofoonkwar-
tet en Orkest van  Philip Glass  liet 
toch de sterkste indruk na. Bijgestaan 
door [sic] (knappe muzikanten, pomo-
naam of niet) gaf het orkest het beste 
van zichzelf, en bracht het een fi jne 
interpretatie van Glass z’n concerto 
te berde. Denken we. Enfi n:  way to go , 
gasten!  ¶  

GUSO VULT DE BIJLOKE
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  BS  De eindejaarsoogst valt dit jaar wat 
mager uit in de bioscoop. Terwijl er tij-
dens de vorige feestdagen nog meer dan 
voldoende keuze was tussen grote en 
kleine meesterwerken, is het deze keer 
lang zoeken naar een fi lm die echt de 
moeite waard is. Tegen januari is er be-
terschap op komst, maar tot dan blijft het 
behelpen.  

 Een gelukkige uitzondering en witte 
raaf is  Caos Calmo , een ingetogen parel 
die handelt over verlies, verdriet en hoe 
daarmee om te gaan. Wanneer Pietro 
Paladini, vertolkt door  Nanni Moretti , 
zijn vrouw onverwacht verliest en alleen 
achterblijft met hun dochtertje, vraagt 
hij zich vertwijfeld af waar het overrom-
pelende verdriet blijft. De tranen blijven 
uit, evenals de diepe dalen. Niet goed we-
tende wat aangevangen, blijft hij voort-
aan de hele dag voor de school wachten 
op zijn dochter.  

 De ‘kalme chaos’ die Pietro meemaakt 
in het parkje voor de schoolpoort, speelt 
zich in het oorspronkelijke boek volledig 
in zijn hoofd af. De grote verdienste van 
de fi lm is dat zijn gevoelsleven op een 
subtiele manier naar de buitenwereld 
wordt vertaald, zonder daarbij de origi-
nele thema’s uit het oog te verliezen of 

ooit gekunsteld over te komen. Een zeer 
verzorgde regie, met aandacht voor de-
tails (let op de cameravoering in de scène 
waarin het dochtertje uitgelegd krijgt 
wat een palindroom is), helpt je betrok-
ken te blijven terwijl er steeds dieper in 
de psyche van het hoofdpersonage wordt 
gegraven. 

 Een pluim ook voor Moretti, die met 
deze glansrol zijn status als monument 
van de Italiaanse cinema nog wat meer in 
de verf zet. Dominant waar nodig, maar 
zonder ooit het verhaal te verdringen, tilt 
hij een zeer goede fi lm in zijn eentje ver-
der op naar eenzame hoogten. 

 Tevens nieuw in de zalen en alvast een 
stuk grappiger dan onze laatste aidstest: 
 Burn After Reading , een wat oneven-
wichtige komedie van de gebroeders 
 Coen . Terwijl het verhaal over spionage 
en contraspionage rustig verder kabbelt, 
is het vooral uitkijken naar de scènes 
waarin  Brad Pitt  zichzelf met veel over-
gave belachelijk maakt als een ietwat on-
nozele gyminstructeur. Daarnaast zijn er 
leuke momenten op te merken van  Geor-
ge Clooney  en — voor de fans —  David 
Rasche , maar Pitt gaat hoe dan ook met 
de hoofdprijs lopen.  ¶  

  RDW  Is het toeval dat uw schampere 
restoreporter opnieuw naar  den Turk  
trekt? Is het toeval dat die Klein-Aziaat 
keer op keer een spotgoedkope reuze-
pizza serveert, met de glimlach? Is het 
toeval dat de twee voorgaande vragen 
wel eens een oorzakelijk verband kun-
nen herbergen? Driewerf neen!  

 Want wat verlangen wij meer van 
een etentje dan aangenaam te tafelen? 
(Bij Gulhan in de Sleepstraat, die niet 
lang geleden zijn interieur opfriste: 
check!) Misschien niet te veel uit te 
geven, aan een copieuze maaltijd bo-
vendien? (Gulhan bakt pizza’s van 3,50 
tot 7,00 euro, en is hiermee ongetwij-
feld koploper in Gent en omstreken!) 
Achteraf te kunnen zeggen dat we toch 
weer “lekker Mediterraans, en toch 

dichtbij” zijn gaan eten? (Aan Gulhans 
muren hangen landschapsfoto’s van 
Emirdag, het Turkse dorpje dat vanaf 
de jaren zestig zijn zonen  en masse  
naar Gent zond.) 

 Echt fi jne kost moet je niet verwach-
ten bij Gulhan, maar lekker is het wel, 
en bovendien zit je aan het eind bar-
stensvol. Zeker na het zoete likeurtje 
op kosten van de zaak. En voor vijf euro 
heb je tegenwoordig nog geen dürüm 
met frieten. 

 Laat de trip naar de Sleepstraat 
meteen ook een fi jne gelegenheid bie-
den om de wijk daarrond te verkennen. 
Oudburg en Patershol zijn authentiek 
en verdomd gezellig voor een winters 
wandelingetje.  Sagliginiza!   ¶  
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Kirsten Noben

Na een tour door de VS, het voorpro-
gramma van dEUS en optredens op Rock 
Werchter en Pukkelpop, kunnen we zeggen 
dat deze gasten al heel wat op hun palmares 
hebben staan. Naar aanleiding van hun con-
cert in de Vooruit voelen we zanger-gitarist 
Jan Paternoster (neen, deze naam is geen 
grap) en drummer Dries Van Dijck aan de 
tand over hun ambities, genante momenten 
op het podium en the real life. Eén ding is 
meteen duidelijk: het zijn lolbroeken, de ke-
rels van Th e Black Box Revelation. Maar ja, 
je bent jong en je wilt wat …

Twee jaar geleden — na de tweede plaats 
behaald te hebben op Humo’s Rock Rally — 
vonden jullie dat het allemaal zo snel gegaan 
was. Hoe kijken jullie nu terug?

Dries: “Lachend.”

Jan: “Lachend, ja. Het is wel een beetje 
snel gegaan, maar als het te traag gegaan 
was, zouden we niet genoeg gedurfd heb-
ben. Het was wel op het tempo dat wij goed 
aanvoelden.”

Hoe was de tour met dEUS?

Jan: “We dachten eerst dat we ze niet 
zouden tegenkomen. Maar dat waren ge-
wone jongens. Het was niet zo dat ze zich 
opsloten in hun kot. Gewoon samen een 
feestje bouwen.”

Dries: “Ja, gewoonweg toff e mensen. En 
nadat we hun frigo hadden leeg gepikt was 
alles in orde!”

Jan: “Ze hadden wel een strenge tourma-
nager, een droge.”

Dries: “Dan hebben we wat gedaan om 
hem een beetje te forceren. Het was zo’n 
oude droge Brit. Ik ben daar wat bij gaan 
staan en voilà: helemaal losgekomen.”

Met welke andere bands zouden jullie nog 
willen toeren?

Jan: “De Yeah Yeah Yeahs, Eagles Of 
Death Metal, Black Rebel Motorcycle 
Club, … Jimi Hendrix eigenlijk ook wel.”

Dries: “Led Zeppelin!”
Jan (lacht): “Daar willen we de roadies 

voor zijn! En ook eens met Bob Marley na-
tuurlijk.”

Jullie hebben ook al in Duitsland en Neder-
land opgetreden, merkten jullie een verschil 
tussen het publiek?

Dries: “In Duitsland zijn ze toff er! Ook al 
kunnen ze niet goed meedoen, ze proberen 
toch.”

Jan: “Ja, direct losser. Er is daar totaal 
geen oorlogssfeer meer.” 

Dries (knikt): ”Ja, dat is daar volledig weg, 
hé. We hadden nochtans ons oorlogspak 
aangedaan.”

Jan: “In Holland praten ze meer tijdens 
het optreden, ze luisteren daar niet echt.”

Jullie worden vaak vergeleken met The White 
Stripes, maar wat vinden jullie daar zelf van?

Dries: “Tja, dat is omdat ze ook met twee 
zijn, hé. Ik vind ze wel goed, je mag ze met 
ons vergelijken, maar dat is gewoon zo stom: 
we klinken totaal niet zoals hen.”

Jan: “Dat is enkel een vergelijking van 
mensen die zeggen dat ze niet zoveel van 
muziek kennen. Th e White Stripes hebben 
een redelijke hit gehad, dus die kennen ze. 
Ze zien twee muzikanten, ze zien er bij ons 
twee …”

Dries: “En ik lijk op een vrouw waar-
schijnlijk.”

Jan (lacht): “Ja, je hebt echt nog borsten, 
hé!”

Met wie zouden jullie zelf vergeleken willen 
worden?

Dries: “Goh, liefst met niemand. Jezelf 
zijn, dat is het beste, vind ik.”

Jan: “Amai Dries, dat is de zin van het jaar 

jongen! (lacht) Onszelf zijn. Ik was nog aan 
het denken: Freaky Age!”

Jullie hebben pas een contract afgesloten met 
een Engelse platenmaatschappij, hoe is dat in 
zijn werk gegaan?

Jan: “We hebben daar een booking agent, 
en we kennen mensen in Londen die ook 
een paar agentschappen kennen. Die zijn 
gaan rondbazuinen van “ah, wij kennen nog 
een groepke”, en ze wilden ons wel eens ho-
ren. Het zou dom zijn om te zeggen: “Neen, 
wij willen u niet horen.” Ze vonden het di-
rect goed, een contractje tekenen, voor het 
leven. We zijn eens naar Londen getrokken 
om te vergaderen. Op en af, op één dag. Eens 
bekeken wat we kunnen doen, en nu gaan 
zij toch onze optredens in heel Europa boe-
ken. Dat is toch al een betere positie als we 
vanuit Londen vertrekken.” 

Er is nogal een verschil tussen jullie op en 
naast het podium. Hoe ziet jullie leven eruit 
als jullie niet staan te rocken?

Dries: “Echt waar?”

Jan: “Ja, pokerface, hé. Altijd focussen.” 

Dries: “Niets!” 

Jan: “Feesten en doen alsof we naar 
school gaan. Ik ga naar de universiteit in 
Brussel. Ik studeer toegepaste wiskunde. 
(lacht) Neen, ik doe kunstwetenschappen 
en archeologie. Maar ik ga nooit mijn drie 
jaar afwerken, dat weet ik nu al. Een jaar en 
dan stop ik.”

Zijn er concrete plannen voor een nieuwe 
plaat?

Dries: “We zijn een beetje aan het puz-
zelen.”

Jan: “We gaan pas in februari of maart de 
studio in. En in juni, dat is omdat we in twee 
blokken gaan opnemen. Dat weten we wel 
al. Als de plaat uitkomt, moeten we spelen 
in Europa. Ondertussen moeten we ook nog 
nieuwe nummers maken, opnemen, …”

Dries: “En naar school gaan!”

Jan: “Ik ga, peins ik, na Kerstmis stoppen 
met school.” 

Dries: “Een kerstcadeau, een fake diplo-
ma!”

BLACK BOX REVELATION:
IT'S ONLY ROCK 'N' ROLL,
BUT WE LIKE IT!

The Black Box Reve-
lation is geen onbe-
kende naam meer in 
het Vlaamse rock-'n-
roll circuit. Deze jonge 
rockgoden veroverden 
al meermaals de Afre-
kening met hits als I 
Think I Like You, Gra-
vity Blues en het catchy 
nummer Never Alone, 
Always Together.
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Jan: “Ja het is stom om zo voor de exa-
mens te stoppen.”

Dries (aan tourmanager): “Zeg, ergens be-
gin mei moet ik een dag voor de jury gaan 
met mijn fotografi e. Kun je ervoor zorgen 
dat we dan geen optredens hebben? Dat we 
dan niet ergens in het buitenland zitten, of 
zo.”

Jan: “Allez Dries, focussen!”

Via jullie website kwam ik terecht op de MyS-
pace van de Wackzords. Wat is dat eigenlijk?

Jan: “Dat is onze eigen muziek, geremixed. 
We hebben dat aan een ander gevraagd, 
maar niemand wou dat doen.”

Dries: “Dus doen we dat zelf maar. 2 Many 
DJ’s wou wel, maar dat wilden wij dan weer 
niet.” (lacht)

Jan: “We hebben nu ook voor een Neder-
landse groep, ZZZ, een single geremixed. Zij 
gaan dat ook gebruiken. Maar het is niet de 
bedoeling dat we daar mee gaan optreden. 
Tenzij dat we er heel veel geld voor krijgen.”

Er wordt nogal naar jullie opgekeken door onder 
andere Humo en andere jonge bands. Beseffen 
jullie dat jullie toch wel een rolmodel zijn?

Dries: “Ja, naar Jan kijken ze op.”
Jan: “Ik ben dan ook groter dan u. Ja, bij-

voorbeeld Nebrovski  (band in Humo’s Rock 
Rally 2008 die in de halve fi nales sneuvelde, 
nvdr.): we hebben nu voor onze laatste clip 
zijn drumstel geleend.”

Dries: “Die heeft allemaal hetzelfde als 
ik.” 

Jan: “We hadden twee drumstellen nodig 
en we wisten dat hij ook zo ene had. Dus 
hebben we dat aan hen gevraagd. Dan heb-
ben we toch wel beseft dat er naar ons opge-
keken wordt.”

Hebben jullie ooit enige onwaarschijnlijke Spi-
nal Tap avonturen beleefd?

Jan: “Ah, die fi lm waarin alles misloopt! Ja, 
in Hamburg: het was juist een seconde on-
geluk, gewoon een inval van ongeluk! Ineens 
sprong mijn snaar en Dries …”

Dries: “Ja, mijn stoel brak ook ineens en ik 
ben gevallen.”

Jan: “Op zijn nek, zijn nek gebroken!”
Dries: “Helikopter moeten komen en al.”
Jan: “Neen dat laatste is niet waar. Maar 

dat was toch wel … Neen, we hebben geen 
groupies of zo.”

Dries: “Ouder dan zestien? Neen dat 
maakt ons niet uit! Neen serieus, toch niet.”

Wat doen jullie eigenlijk als jullie op het po-
dium staan en naar de wc moeten?

Dries: “Gewoon in de broek.” 
Jan: “Zo gelijk de coureurs, een broekje 

aandoen onder onze gewone broek. Of af-
tappen! Ik heb hier zo een zak aan mijn been 
hangen.”

Een Humo vraagje: hebben jullie misschien 
een favoriete onenightstand?

Dries (blaast): “Zeg, dat is wel privé! Ja, er 
zijn er zoveel …”

Jan: “Ah, ik wil wel een keer die van die 
nieuwe James Bond. Ik weet niet meer hoe 
ze heet.”

Dries: “Oh, wie was die ene weer? Dat bien 
actriceke …”

Jan: “Halle Berry!”

Jan, jij schrijft altijd de teksten? Waar haal je 
de inspiratie?

Jan: “Tja, Dries teksten schrijven? Geen 
goed plan, dat zou dan een Nederlandstalig 
album worden.”

Dries: “Ik kan dat niet zo.”
Jan: “Ik haal mijn inspiratie van school, uit 

de cursussen. (lacht) Van overal een beetje, 
soms zit je daar jaren aan een stuk, weken, 
dagen en dan ineens: drie op een dag. Dat is 
dan een topdag.”

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren ken-
nen?

Jan: “Op een datingsite!” (algemene hila-
riteit)

Dries: “Ik dacht dat Jan een schone griet 
was, dus ik spreek daar mee af, maar het was 
een superlange gast. Dus ik zeg: “Wij starten 
een band!” Hij had pas een nieuwe gitaar ge-
kocht en ik een nieuwe drum. We zijn begin-
nen jammen: eerst hebben we salsa gepro-
beerd maar dat ging niet. Daarna jazz en dan 
funk, vervolgens nog iets anders, en tot slot 
is dat goed gekomen!” ¶

Black Box Revelation weigert uit de kast te komen. Foto door Joost Vanderdeelen.
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CULTUUR EN UITGAAN

  Jonas Vandroemme  

 Met zijn punkroman Het Grote Uitstel 
won hij in maart verrassend de juryprijs van 
de Gouden Uil. En op papier mag het dan 
wel nog steeds een Nederlander zijn, Reu-
gebrink woont nu al verschillende jaren in 
Gent en houdt naar eigen zeggen van het 
ritme dat de studenten aan de stad geven. 

 U bent een Nederlandse schrijver in Vlaan-
deren. Die andere Nederlandse schrijver in 
Vlaanderen, Jeroen Brouwers, beschreef in 
Vlaamse Leeuwen (1994) uitvoerig zijn haat- 
liefdeverhouding met de Vlaamse letteren. 
Hoe zit dat bij u? 

 Ik heb niet zo’n haat-liefdeverhouding 
met de Vlaamse literatuur. Wat ik doe, is kij-
ken naar het voortreff elijke. Dan kom je uit 
bij een  Hugo Claus , een  Gerard Walschap , 
een  Louis Paul Boon . In de recentere litera-
tuur denk ik dan aan  Stefan Hertmans ,  Pe-
ter Verhelst ,  David Nolens ,  Jeroen Th eu-
nissen , … 

 U won dit jaar de Gouden Uil als “volslagen 
onbekende”. Is er sindsdien iets veranderd 
aan die status van literaire outsider?  

 Voor mij zeker. Van mijn vorige boeken 
zijn zo’n 1.000 exemplaren verkocht. Dat cij-
fer ligt nu veel hoger. Ik kom tegenwoordig 
ook lezers tegen, wat ik fantastisch vind. Als 
ik vroeger op een feestje zei dat ik schrijver 
was, moest ik daar steevast aan toevoegen 
“maar je kent mij niet”, om de andere niet 
in verlegenheid te brengen. Nu is dat veran-
derd en dat is geweldig leuk. Daar ga ik niet 
ironisch over doen: ik schrijf om gelezen te 
worden. Dat is nu eenmaal een deel van je 
geloof als schrijver. Je vindt dat men moet 
lezen wat je schrijft.   

 ROMANTIEK EN COMMERCIE 

 Jeroen Brouwers noemde De Gouden Uil ooit 
“het circus van de ijdelheid”. U schreef zelf 
dat “binnen de literatuur elke kritische hou-
ding jegens de prijzenmachine iets suïcidaals 
krijgt”. Denkt u ook zo over de Gouden uil? 

 Je moet twee dingen van elkaar scheiden 
als je schrijver wil zijn. Aan de ene kant is 
er de innerlijke noodzaak die je voelt om 
te schrijven. Dat klinkt heel romantisch en 
dat is het ook. Aan de andere kant moet je 
beseff en dat die schrijverij van jou vandaag 
een product wordt. Dat product wordt ver-
kocht alsof het kroketten zijn en als die niet 
goed verkopen, dan worden ze afgevoerd.   

 Je moet weten, binnen een uitgeverij 
wordt aan auteurs een status toegekend: 
A, B of C. Een A-auteur is meestal een goed 
verkopende auteur. Bij het toekennen van 
de status telt niet zozeer de intrinsieke kwa-
liteit van wat iemand maakt, maar zijn be-
kendheid bij het grote publiek. De uitgever 
stelt alles in het werk om dat zo te houden. 
Bij een B-auteur wordt dat al wat minder. 
Ze geven je boek wel uit, maar veel doen ze 
er niet voor. Ik ben zelf lang zo’n B-auteur 
geweest. Dan stond mijn boek hooguit twee 
maanden in de boekhandel en omdat het 
gedurende die tijd niet voldoende verkocht 
naar de zin van de boekhandelaar, ging het 
daarna meestal terug naar de uitgever. Met 
als gevolg dat na drie à vier maanden van 
mij geen boek meer te vinden was. 

 Welnu, dat is de wereld van de harde 
business en daar maakt de Gouden Uil op 
zich ook deel van uit. Vergis je niet, de Gou-
den Uil is geen literaire prijs maar een com-
merciële prijs met een literair jasje. In die 
jury zitten wel mensen die het serieus met 
de literatuur menen, maar eigenlijk staat 
die jury de bedoelingen van de Gouden Uil 
net in de weg. De wedstrijd dient om de 
sponsors ervan, met name Standaard Boek-
handel, enige  return  te geven, waarbij opvalt 
dat men keer op keer een aantal bekende 
namen recycleert:  A.F.Th . van der Heijden , 

 Brouwers ,  Grunberg . Die hebben het vol-
gens mij ook allemaal verdiend, daar gaat 
het niet om. Maar wat daardoor wel wordt 
vergeten, is dat er nog veel méér goede 
schrijvers zijn, waar nog nooit iemand van 
gehoord heeft. Zoals ik.  (lacht)  

 Wordt het publiek op die manier belazerd door 
de prijzenmachine? 

 Absoluut. En niet alleen door de prijzen-
machine. Ook de kranten en andere media 
doen hun werk niet naar behoren. Die pik-
ken er immers ook altijd de bekende namen 
uit. Ik word er balorig van als ik op de boe-
kenbeurs een zoveelste cameraploeg naar 
een  Tom Lanoye  of een  Herman Brussel-
mans  zie trekken. Ik heb zelf al eens tegen 
een cameraploeg gezegd: “Jongens, jullie 
moeten hier zijn, niet bij die Brusselmans. 
Dat weten we nu wel.”  

 JOURNALISTEN EN JURY’S 
 Naar verluidt zou een journalist van Humo, 
Kristof Tilkin, meteen na de uitreiking van de 
Gouden Uil protest uitgebracht hebben bij de 
jury? 

 Hij was trouwens niet de enige. Kijk, een 
aantal journalisten heeft zich toen nogal 
misnoegd opgesteld. Volgens mij op basis 
van helemaal niets. Ik denk bijvoorbeeld 
ook aan een  Dirk Leyman  van De Morgen 
of een  Filip Huysegems  van De Standaard. 
Die wisten het allemaal heel goed en zeiden 
dat ik al blij moest zijn met de nominatie. 
Toen ik die prijs kreeg van de jury voelden 
ze zich natuurlijk op hun nummer gezet. 
Zoiets wordt dan over mijn rug uitgevoch-
ten. Journalisten horen zich niet in de plaats 
van een jury te stellen. Dirk Leyman heeft 
overigens de woensdag voor de uitreiking 
nog een stuk geschreven over mijn boek 
waaruit ik enkel kon opmaken dat hij het 
niet gelezen had.  

 Er is nu een volledig nieuwe jury samenge-
steld, aangevoerd door Guy Mortier. Die gaf 
al aan enkel nog de boeken op de shortlist te 
willen lezen.  

MARC REUGEBRINK SPREEKT:
"LITERATUUR WORDT VERKOCHT 
ALS KROKETTEN"

2008 was hét jaar van 
de doorbraak voor de 
Nederlandse schrij-
ver Marc Reugebrink. 
Hoog tijd voor een ge-
sprek over literatuur, 
kroketten en platte 
commercie.
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CULTUUR EN UITGAAN

 Het is belachelijk. Die man maakt zichzelf 
ook belachelijk. Als dat het enige is wat je wil 
doen, doe het dan niet, want dit is een fl a-
grante ridiculisering van de prijs. Ook dit laat 
zien wat de prijs in essentie is: platte com-
mercie. Daarom vind ik sommige reacties 
ook zo onbeschoft. Er wordt gesuggereerd 
dat ik de verkeerde winnaar ben geweest en 
dat de jury daarom moest opstappen. 

 Ik heb  Marc Verstappen  ( directeur van 
Villanella, het kunstenhuis dat de Gouden Uil 
organiseert, nvdr. ) daar ook mee geconfron-
teerd. Die zegt wel dat het allemaal  bullshit  
is, maar dat geloof ik niet echt. Als ik op mijn 
principes was afgegaan, had ik de Gouden 
Uil moeten weigeren, en dat meen ik. Maar 
in een klimaat waarin literatuur een kroket 
is geworden, is het weigeren van zo’n prijs 
zoiets als het tekenen van je eigen doods-
vonnis als auteur. 

 LITERATUUR EN DEMOCRATIE 
 U heeft niet enkel kritiek op juryprijzen. In De 
Standaard van 29 oktober schreef u in een 
opiniestuk over het toenemende belang van li-
teraire publieksprijzen: “Literatuur is kunst en 

zoals voor alle kunst geldt: een zekere kundig-
heid is daarvoor noodzakelijk. Geheel ten on-
rechte noemt men dat elitair.” Is de literatuur 
te democratisch geworden?  

 Ja. Als je literatuur gaat zien als iets waar 
mensen over kunnen stemmen, dan heb je 
iets niet begrepen. Als ik naar de paarden-
rennen ga, dan heb ik ook geen verstand van 
de paarden die daar staan. Iemand moet mij 
dan ook wijzen op de goede schofthoogte, 
want dat zie ik niet. Ik zie een  peerd , een 
knol.   

Bij literatuur is het net zo. Als we aan ie-
dereen vragen wat ze een goed boek vinden, 
dan zegt dat op zich niets over de kwaliteit 
van een boek. Literatuur heeft op zich geen 
kwaliteit. Kwaliteit is wat wij eraan toeken-
nen op basis van enkele vooronderstellin-
gen. 

 Welnu, dat toekennen van kwaliteit aan 
de literatuur is een proces met een lange 
geschiedenis waarvan je op de hoogte moet 
zijn om met enige kennis van zaken iets te 
kunnen zeggen. Dat geldt niet alleen voor li-
teratuur, maar ook voor muziek, beeldende 
kunst, klompendansen en andere culturele 
uitingen. Het gaat bij dergelijke zaken om 

meer dan ‘leuk’ of ‘niet leuk’, al blijft dat na-
tuurlijk ook belangrijk.  

 Wordt literatuur dan niet louter “hobbyisme 
voor oude heren”, zoals Gerrit Komrij het eens 
omschreef? 

 Neen. Kijk, ik verwijt hen die altijd bewe-
ren dat wat ik net zei een ‘elitair’ standpunt 
zou zijn, met name de critici — die trouwens 
zelf tot de elite behoren, ook al zeggen ze 
van niet. Die lopen namelijk achter de com-
merciële logica aan. Ik neem het hen kwalijk 
dat zij meegaan in het voortdurend recycle-
ren van de bekende namen. Daardoor krijg 
je een verschraling van het aanbod. Als dan 
opeens zo’n “volslagen onbekende” een prijs 
wint, staat iedereen natuurlijk op z’n achter-
ste poten. Dan is de orde verstoord.  

 Is het nog lang wachten op het volgende boek 
van Marc Reugebrink? 

 Eens ik begin te schrijven kan dat wel in 
een jaartje af zijn, maar voorlopig ben ik nog 
als een ongeleid projectiel in het rond aan 
het lezen. Veel kan ik er dus nog niet over 
zeggen, ik ben nog maar wat aan het  mind-
fucken .  ¶  

Reugebrink is aan het mindfucken. Foto door Jonas Vandroemme.
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  Hans Demeyer  

 Onlangs kwam ik al zappend terecht bij 
 De Rode Loper  waar  Adriaan Van den 
Hoof  het volgende zei over een dvd-box van 
 Urbanus : “Dat blijft dus enorm grappig, 
ondanks dat Urbanus alleen maar een mi-
cro, een miezerig decor en een gitaar had.” 
Nu, het moge dan maar in De Rode Loper 
zijn, dat dit wordt beschouwd als een boei-
ende mening is toch tekenend en bovenal 
schrijnend. Dit is immers één van de zovele 
uitspraken die gewoon regelrecht inwissel-
baar zijn. Wat Addie zei over Urbanus kan 
je namelijk even goed zeggen over  Gunther 
Lamoot  of eender welke andere standup-
comedian. En die hebben zelfs geen gitaar! 

 1. EENVORMIGHEID 
 Wat mij dus stoort is de alles overheer-

sende eenvormigheid waarmee de media 
omgaat met cultuur. Dezelfde termen, de-
zelfde algemene woorden worden telkens 
boven gehaald om elk individuele kunstui-
ting te bespreken. Het mooiste voorbeeld 
vind je daarvan in  Humo , waar de muziek-
pagina’s (maar de rest eigenlijk ook) vol 
staan van telkens dezelfde stilistische truc-
jes. Zo heeft iets als “een  shitload  aan dans-
bare ideeën en uiteenlopende referenties, 
van pompeuze glamrock over Gary Numan 
en Afrikaanse tovernarij naar  zweetrave  van 
het opwindendste kaliber” toch wel veel weg 
van “de morsige swamprock van het viertal 
geurde hevig naar  CCR , Lynyrd Skynyrd en 
in oud ossenvet gesmoorde T-bonesteaks” 
of “een nerveus allegaartje van rondsprin-
gende baslijnen, in mootjes gehakte vocals 
en toefjes hiphouse, UK-garage en rave”. 

 Toeval? Niet echt, want over de debuut-
LP van  Raymond van het Groenewoud  
schreef men in 1977 (!) al “ruig geweld en 
beheerste emotie wisselen elkaar af als Rus-
sen in een estafette, en je waadt door koren-
velden van kwaliteit”. Dit stilistische trucje 
heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de in-

houd. Want wat weet je hier nu  in godsnaam  
mee? Zelfs al ken je alle referenties, dan nog 
geraak je niet verder dan een nietszeggend 
‘eclectisch’ en ‘opwindend’. En dat is dan net 
als Addies begaafde opmerking  toepasbaar 
op duizenden muziekgroepjes. 

 2. PERSONAL INTEREST 
 Wat mij ten tweede stoort is dat arties-

ten (van alle slag) in interviews vragen krij-
gen over alles behalve datgene waarover het 
eigenlijk gaat, namelijk hun kunst. Zo wordt 
Caleb van  Kings Of Leon  in Humo (ja, ze 
zijn er gewoon goed in) gevraagd of ze geen 
plannen hadden om een eigen saloon te 
bouwen, of hij religieus is en of hij nu al van 
de pijnstillers af is. Boeiend toch. Maar niet 
enkel in de muzieksector regeert niveau nul. 
De Nederlandse auteur  Arnon Grunberg  
krijgt onder meer de vraag voorgeschoteld 
of hij nog papa wil worden en krijgt te horen 
dat hij een hoff elijk mens is, waarop Grun-
berg antwoordt: “Ik stel hoff elijkheid zeer 
op prijs, ja.” Neemt u gerust eventjes de tijd 
om te bekomen van dit schokkende inzicht. 

 3. VORM EN INHOUD 
 Voor mij mogen zulke ‘personal interest’ 

vragen best wel hoor, als mensen dat dan 
toch zo graag zouden lezen. Maar niet ten 
koste van. Van wat? Daar kom ik nu toe. 
Maar laat ons Humo eens achterlaten, en 
kijken naar een zogenaamde kwaliteitskrant 
als  De Morgen . Daar spelen die ‘roddelvra-
gen’ al wat minder een prominente rol, maar 
word je in slaap gewiegd door een journalist 
die wil weten waarom de schrijver dit ge-
daan heeft, en waarom dat zoveel pagina’s 
in beslag neemt, en waarom dit personage 
iets zus of zo, en niet anders doet.  

 Met zulke vragen zijn er verschillende za-
ken mis, maar het voornaamste is toch dat 
ze zich al te zeer richten op het verhaaltje. 
Elke verhalende kunstvorm (literatuur, fi lm, 
beeldverhaal, …) heeft een verhaal, en je zou 
zelfs kunnen zeggen dat ook bijvoorbeeld 
schilderkunst en fotografi e een verhaal kun-
nen vertellen. Wat die kunstvormen dus van 
elkaar doet verschillen, is de vorm. Datgene 
waarmee ze het verhaal vertellen. Een ro-
man vertelt een verhaal met woorden en 
een fi lm met beelden. Je moet artiesten dus 
vragen naar hun stijl (van schrijven, fi lmen) 
want dat is het enige waar zij echt een ze-
ker meesterschap over hebben. De inhoud 
verschilt toch telkens van lezer tot kijker. 
En mocht de vorm niet het wezenlijke ver-

schil maken tussen bijvoorbeeld literatuur 
en fi lmkunst, waarom zou er dan nog een 
verfi lming gemaakt moeten worden? 

 4. EEN VOORBEELD 
 In het boekenprogramma  Iets Met Boe-

ken  werd gevraagd naar de ontworteling 
van  Dimitri Verhulst . Presentator  Leon 
Verdonschot  vond dat een verantwoorde 
vraag omdat hij daarover schrijft in zijn 
roman. Als je die redenering doortrekt kun 
je natuurlijk evengoed de vraag stellen of 
paars de lievelingskleur is van een bepaalde 
auteur want hij schrijft daar toch zo vaak 
over. Wat wél een goede vraag zou zijn, is 
waarom Verhulst kiest voor de roman om 
zijn verhaal te vertellen, in plaats van een 
autobiografi e. Wat zijn de sterktes van een 
roman die een autobiografi e niet kan heb-
ben? En op die manier betrek je de vorm 
op de inhoud, en verval je niet in de trieste 
putten van de ‘personal interest’ en het ‘ver-
haaltje’. 

 Te academisch? Nee. Bij een foto spreek 
je toch ook over de lichtinval, over het aan-
gebrachte kader en niet of de fotografe op 
dat moment zwanger was of niet? Betwete-
rij? Misschien, maar waarom zou dat slecht 
moeten zijn? Waarom zou het arrogant 
moeten zijn de lezer iets te willen bijleren? 
Is het niet veel arroganter de lezer telkens 
opnieuw dezelfde kwakkels te presenteren 
alsof hij toch niet beter zou kunnen? Mijn 
inziens wel.  ¶  

Het gaat alsmaar slech-
ter met de berichtge-
ving over cultuur in 
de media. Een handig 
overzicht brengt u de 
drie grootste knelpun-
ten.

CULTUURMINNENDE LEZER,

Hans heeft een mening over cultuur.
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Kevin Defauw

Het is een understatement dat onder-
wijs een serieuze slokop is binnen de over-
heidsbegroting. Logisch: onderwijs vormt 
immers de onderbouw van onze welvaarts-
staat en vanuit de fi losofi e dat elk mens 
uniek en waardevol is, verdient elk kind 
alle kansen om zijn talenten maximaal te 
ontplooien. In liberale kringen borrelt wel 
vaker het idee op ons onderwijsstelsel te 
privatiseren, teneinde de kwaliteit ervan 
te verhogen (eventueel met basisvouchers 
vanwege de overheid). In onderstaand ar-
tikel wil ik graag even dieper ingaan op dit 
denkmodel, specifi ek dan voor wat betreft 
het leerplichtonderwijs.

Vooraleer echt van start te gaan is het 
belangrijk alvast één misverstand uit de we-
reld helpen. In Vlaanderen bestaat er al lang 
geen staatsonderwijs meer. Het Vlaamse 
onderwijssysteem steunt op het grondwet-
telijke principe van ‘de vrijheid van onder-
wijs’. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs 
komt slechts in beperkte mate tussen. Waar 
privé elders inhoudt dat men zelf op zoek 
moet naar fi nanciële middelen, is het zo dat 
men in Vlaanderen over een fi nanciering 
beschikt die in grote mate gelijkgetrokken is 
met deze van het gemeenschapsonderwijs. 
Na deze korte verduidelijking over tot de 
werkelijke vraag: slaagt onze welvaartsstaat 
erin met dit stelsel elk van ons kwalitatief 
onderwijs aan te bieden?

In 2000 lanceerde de OESO haar drie-
jaarlijks PISA rapport. Een representatieve 
groep van 15-jarigen uit de deelnemende 
landen wordt hierbij uitgebreid getest op 
kennis en vaardigheden. Welke conclusies 
kunnen we trekken uit het recentste onder-
zoek? Op het eerste zicht scoren we hierin 
uitermate slecht met een 22ste plaats, zeker 
in vergelijking met onze noorderburen, die 
negende eindigen. Een al te snelle conclusie 
zou dus kunnen zijn dat de kwaliteit van ons 
onderwijs inderdaad zeer pover is. Dan toch 
een log bureaucratisch en verlammend ap-
paraat, ondanks de vrijheid waarvan in de 
vorige alinea sprake was?

Een grote kanttekening bij de resultaten 
is echter hier wel op zijn plaats: men maakt 
hier immers geen onderscheid tussen het 

Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs. 
De score van het Franstalig landsgedeelte is 
sprekend: een teleurstellende 35ste plaats! 
De score van het Nederlandstalig onderwijs 
daarentegen is heel wat beter: een mooie 
vijfde stek. Vlaanderen mag dus fi er zijn 
op haar kwalitatief hoogstaande onderwijs. 
Het PISA-rapport duidt er echter ook op dat 
België als geheel het land is met “the largest 
performance dispersion of all participating 
countries”. En deze verschillen vertonen 
bovendien een sterke correlatie met socio-
economische status en de taal die thuis ge-
sproken wordt.

Blijkbaar beschikken wij dan wel over 
kwalitatief onderwijs, maar niet over een 
stelsel dat gelijke kansen tot talentenont-
plooiing garandeert, wat beschamend is 
voor “één van de meest welvarende landen 
ter wereld”. Een privé-initiatief zou deze 
kloof alleen maar verder uitdiepen, waar-
door we terecht komen in een soort sociaal 
darwinisme. Gegoede kinderen krijgen hier-
in alle mogelijkheden tot deelname aan het 
meest prestigieuze en duurste onderwijs. 
Daar is in principe geen enkel probleem 
mee, ook vandaag kunnen ouders immers al 
aankloppen bij scholen die volledig met pri-
vate middelen gerund worden. In het hui-
dige systeem gaat deze mogelijkheid echter 
door het belastingssysteem niet ten koste 
van kinderen uit kansarmere milieus. Deze 
kansarme kinderen zouden in een voucher-
systeem daarentegen terecht komen in de 
handen van privé-investeerders die arbi-
trair uitmaken of een kind van 12 jaar al dan 
niet voldoende talent bezit om er een smak 
geld tegen aan te gooien. Om het daarna 
misschien jaarlijks te evalueren en bij één 
negatief rapport te dumpen bij zijn jeugd-
vrienden in goedkopere ‘dumping’ scholen. 
Laat een dergelijk non-egalitair systeem nu 
echt wel het laatste zijn waar we met onze 
welvaartsstaat naartoe willen.

Het PISA-onderzoek was een belangrijke 
aanzet voor de Vlaamse Regering om werk 
te maken van de democratisering van het 
onderwijs. In 2002 zag het decreet Gelijke 
Onderwijskansen (GOK) het levenslicht. 
Bepaalde maatregelen troff en doel, anderen 
waren al bij hun lancering gedoemd om te 

PRIVATISERING VAN HET ONDERWIJS: WAAROM 
NIET?

mislukken. Allen kaderen ze echter binnen 
een werk van lange adem, een uiterst be-
langrijke permanente uitdaging. Het losla-
ten van deze doelstelling staat gelijk aan het 
ontstaan van een kloof binnen de samenle-
ving waarbij één groep teleurgesteld, uitge-
sloten en gefrustreerd achterblijft, met alle 
gevolgen van dien.

Onderwijs behoort voor christendemo-
craten tot de absolute kerntaken van de 
overheid. Onderwijs bepaalt immers niet 
alleen welke rol jonge mensen vandaag in 
de samenleving

invullen, maar ook vooral wie ze kunnen 
worden. Deze kans tot zelfontplooiing over-
laten in handen van private geldschieters 
met winstmaximaliserende doelstellingen 
voor ogen zou complete waanzin zijn. Het is 
immers zo dat vooral voor zij die in een wat 
zwakkere beginpositie aan onze welvaarts-
staat verschijnen, volgend citaat van John 
Locke geldt: “Th e only fence against the 
world is a thorough knowledge of it.” Laat 
ik met deze woorden besluiten en nogmaals 
uitnodigen tot een verdere discussie rond 
dit onderwerp. ¶

De auteur is politiek secretaris van CDS-Gent, de 

Christen-Democratische Studentenvereniging. Dit 

opiniestuk werd eerder op hun website gepubliceerd.

Kevin heeft een mening over onderwijs.
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liegende    reporter

  Bram Bombeek  

 In de vorige editie van Schamper kon u 
lezen hoe het  Liberaal Vlaams Studenten-
verbond  ( LVSV ) onder het motto ‘Respect 
Voor Ons Belastinggeld’ tekeer ging tegen 
de campagne voor kosteloos onderwijs van 
de  VVS . Maar ook het  Faculteiten Konvent  
(FK) heeft de boter gegeten volgens de jonge 
liberalen. 

  LVSV  viseert ditmaal de actie  Students 
For Life , die door het overkoepelende kon-
vent van faculteitskringen wordt georgani-
seerd in het kader van het StuBru-benefi et 
Music for Life, dat dit jaar Gent aandoet. 
Het  LVSV  schuift in een perscommuniqué 
drie punten van kritiek naar voren die ze 
met een affi  che- en fl yercampagne willen 
bekend maken bij de studenten. “We heb-
ben vandaag te kampen met een historische 
economische crisis. Wij geloven dat de vrije 
markt deze te boven zal komen, maar dan is 
het wel essentieel dat het consumentenver-
trouwen behouden blijft en dat geld rolt om 
onze economisch stelsel gezond te houden. 
Het geld dat onder sociale druk ‘gedoneerd’ 
wordt aan Students For Life, is geld dat in de 
economie moet gepompt worden. Kerstmis 
is een cruciale periode voor onze bedrijven 
en ondernemingen. Om dan zuurverdiende 
koopkracht te gaan storten in de bodem-
loze put van het goede doel, is niet alleen 
een grondige verstoring van de markt, maar 
bijna vragen om recessie.” 

 Naast dit belangrijke, pragmatische ar-
gument hebben de Gentse blauwen ook 
fundamentelere bezwaren: “Wij hebben 
niets tegen het principe van ontwikkelings-
samenwerking, maar de manier van werken 
van Students For Life lijkt ons contrapro-
ductief. We moeten de Oegandese moeders 
geen schamele pecunaire vis toewerpen, 
we moeten ze leren vissen. We moeten hen 
leren  benchmarks  halen, meerwaarde cre-
eren, strategische planningen opstellen en 
bedrijfsstructuren optimaliseren, zodat de 
kapitaalvernietiging in de derde wereld een 
halt wordt toegeroepen.”  

 Ten slotte is ook de onoordeelkundige 
besteding van belastinggeld weer een doorn 
in het oog: “De verantwoordelijke van Stu-
dio Brussel bevestigde ons dat zij de kosten 
van het Glazen Huis aan het Zuid volledig 

dragen. Dat gebeurt dus met geld van de 
belastingbetaler! Het zou maar billijk zijn, 
mochten de organisatiekosten van het inge-
zamelde bedrag worden afgetrokken.” 

  Off  the record  wordt ook FK-voorzitter 
 Emmelien Werbrouck  persoonlijk door de 
liberale verbonders geviseerd. Werbrouck 
zou een “groen-linkse hippie” zijn en  LVSV  
verdenkt haar er van de Gentse midden-
standseconomie doelbewust schade te wil-
len berokkenen. “Dit is werkelijk ongehoord,” 
reageert Werbrouck, “waar baseert men 

zich op om zulke schandelijke uitspraken te 
doen? Mag een mens nog sandalen dragen? 
Ik vind dit echt totaal misplaatst cynisme en 
een heksenjacht op een vrouw in een leiding-
gevende positie.” 

 Het  LVSV  heeft bij monde van penning-
meester  Ludovic Vilain  ook kritiek op 
Schamper: “In het artikel over het  PFK  wor-
den wij consequent bij de rechtse verenigin-
gen ingedeeld. Waar halen jullie dat? Wij 
wensen als links, noch als rechts gekwalifi -
ceerd te worden.” Dat zal wel niet, nee.  ¶  

LVSV NIET OPGEZET MET STUDENTS FOR LIFE

Deze studenten maken pannenkoeken voor Music for Life. Foto door Pieter Morlion.
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  J.F.  Het zwarte paard is onrustig. Het 
steigert. Die voelt de bui al hangen. Nu 
al. En het is slecht weer. Ook dat nog. Er 
beweegt iets aan de overkant: 1.d4. De 
ruiter twijfelt geen moment en springt 
f6. En dan 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6. Een 
witte ruiter — omringd door een levend 
schild van een man of drie — treedt naar 
voor. Kanonnenvlees. En dan natuurlijk 
logisch: 5.f3 0-0. Heel cliché. De witte rui-
ter wacht geduldig. Tik-tak-tik-tak-tik-
tak … Daar komen er twee aangelopen: 
6.Le3 en 7.Ld3.  

 Terwijl intussen aan de overkant b6 
en Lb7. “Godverdomme, had ik het niet 
gedacht,” gromt de witte ruiter tegen de 
lopers die zich nu ook achter het schild 
verstoppen. Hij grijpt naar z’n hoorn en 
blaast krachtig om versterking voor de 
rechterfl ank: 8.Pge2 c5. Nu begint het 
echt. Adrenaline. Even een slok water. En 
dan gaat het snel: 9.e5 Pfd7 10.exd6 exd6 
11.Dd2 Pc6 12.Le4 Pf6 13.Lxc6 (black 
beauty is er geweest!) 14.0-0-0 Tc8  15.d5 
Lb7 (schrik?). En verder: 16.Lh6 Te8 (de 

loper haalt diep adem en …) 17.Lxg7 
Kxg7 (… delft het onderspit) 18.h4 La6 
19.h5 Lxc4 (tja, wat had je dan gedacht?). 
Pxh5 20.g4 Pf6 21.Dh6+ Kg8 22.Pg3 en 
dan 23.g5 was ook een fl inke oplawaai 
geweest! Dus rustig verder: 20.hxg6 fxg6 
(kuisploeg) 21.Pf4 De7 22.b3! Tik-tak-tik-
tak-tik-tak … La6 en dan 23.Tde1 Df7. 
Ronduit geniaal!  

 Wat zeg ik? Briljant! Een zweetdrup-
pel valt uit de lucht en vormt een plasje 
voor de hoeven van het witte paard van 
de witte ruiter, nog steeds onaangeroerd 
op post: c3. Verder: 24.Pe6+ Kg8 25.Df4! 
Ld3 (haha, hoe kom je erbij?) 26.g4 a5 
27.Te3 (heel stoer) c4 en dan 28.a4 Te7 
29.Kd2 (uitdagend) Tce8 en dan 30.bxc4 
Lxc4. Geeuw. Het ruwe slachtwerk. Zet 
je schrap voor meer, nu gaat zwart door 
de gehaktmolen: 31.Dxc4 Pxd5. De witte 
ruiter slaat toe: 32.Pxd5 Txe6 (je moet 
maar ballen hebben!) 33.Th e1 Kg7 (zwart 
krijg het lastig) 34.Txe6 Txe6  35.Dc3+ 
Kh6 36.Txe6. Whaaat!!  

 Verder: Dxe6. Natuurlijk! Maar dan: 

37.De3+ Dxe3+ (enkel onze witte ruiter 
en wat voetvolk) 38.Kxe3 Kg5 39.Pxb6 h5 
40.gxh5 gxh5. En dan bliksemsnel 41.Pc4 
d5 42.Pxa5 d4+ 43.Kf2. Afgelopen. Twee 
reuzen schudden elkaar de hand en de 
ruiter keert terug naar z’n vaste stek: b1. 
’t Was weer saai vandaag, de koningin 
amper gezien.  ¶  

H
ET

 V
OL

KDe Liegende Reporter laat zich tweewekelijks van zijn meest fi lantropische kant zien en plukt de meest 
amusante quotes weg van de verschillende studentenfora.

Jonas Vandroemme

“Waar Skinner zijn poesje met ‘t hoofd 
op tafel maft, daar is ‘t VPPK die de pintjes 
welkom blaft”, zingen de psychologen en 
pedagogen. Jolige bende zou je denken, 
maar niets is minder waar. Naar aanlei-
ding van enkele satirische opmerkingen 
in Schamper is deze rubriek thans het 
hete zaad van de duivel bij de VPPK. Zo 
schrijft Esan op hun forum: “schitterende 
aanhoudende publicaties uit ons forum 
blijven opduiken in bepaalde ‘kranten’. 
Om dit tegen te gaan is het forum vanaf 
nu privé en heeft iedereen die zich alsnog 
wil registreren mijn toestemming nodig. 
Ook is het niet meer toegestaan publi-
caties te maken uit dit forum zonder 
toestemming van de webpraeses of de 
praeses.” Klaas De Schepper en preses 
Delphine Herpoel regeren met ijzeren 
hand, verlichte despoten als ze zijn. 

Het schrikbewind kan echter op de 
steun van de onderdanen rekenen. Zo 
zegt Fleur: “het is wel irritant en niet zo 
goed voor de reputatie als het steeds weer 
gebeurd. Het is niet de eerste keer dat die 

grafmongooltjes (ze lezen het toch niet) 
dit forum op een vreemde manier aan-
halen. Ik geef Klaas groot gelijk dat hij 
het op slot heeft gegooid. Misschien dat 
ze nu een leven gaan zoeken.” Hier heeft 
Schamper verder absoluut niets op te 
zeggen. We lezen het toch niet. 

Als er al dissidenten optreden, dan 
moeten die hun woorden grondig wikken 
en wegen. Kijk hoe Elsje zich in bochten 
wringt om haar afwijkende mening te 
verwoorden: “Ma tis toch ook bij andere 
kringen of niet? Alé ja, misschien ben ik 
te “zen” om me daar druk in te maken of 
misschien omdat ze mij niet gequoted 
hebben maar ik heb zoiets van als ge da 
zegt op een forum moete altijd rekening 
houden dat er personen mee lezen dat 
hier niet horen…:s (PS: dit is geen com-
mentaar op mensen ofzow, keb zoiets 
van alé das satirisch bedoeld, beter om 
lachen dan, dus gelieve mijn neusje niet 
af te bijten)” Vierendelen of op de brand-
stapel met haar, zullen ze bij de VPPK ge-
dacht hebben.

Als Elsje iets later een link post naar 

Schamper, dan heeft Big Brother Klaas 
dat meteen gezien. De link wordt ter-
stond verwijderd. Elsje protesteert: “Why 
is mijn post verwijderd? Kad de link gwn 
maar gepost. Zo kunnen meer mensen 
lezen waarover het gaat en snappen waar 
het over gaat hier op dit forum? (Om het 
voor u positief te stellen: zo kunnen meer 
mensen de schamper gaan haten om wat 
ze durven aanhalen uit het forum?) Ipv 
halfslachtige conclusies te trekken over 
het VPPK en waarop hun acties geba-
seerd zijn. -“ Elsje pleit voor kennis, maar 
kennis is staatsgevaarlijk. 

Tot slot verwoordt Ilse nog even 
waarover het eigenlijk ging: “das toch fuc-
king niet normaal gaaa een leven zoeken. 
en bytheway: we posten ook nog ándere 
dingen, behalve dingen met kut en fuc-
king erin.” Had dat dan gewoon gezegd, 
lieve VPPK. Maar goed, we kennen jullie 
devies:  War is peace, freedom is slavery, 
ignorance is strength. ¶

OORLOG IN ZWART-WIT
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