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Toekomst
HJD Je hoort het zo vaak de laatste
tijd: “De journalistiek is dood”. Maar
misschien moeten we gewoon leren
omgaan met een nieuwe tijd en een
nieuw medium: het internet.
Toegegeven: internet brengt gevaren
met zich mee. De overdreven inbreng
van de ‘gewone burger’ bijvoorbeeld,
leidt soms tot kleine catastrofes. Kijk
maar naar het fijn staaltje citizen journalism in Fort Hood, waar een vrouwelijke militair foutieve informatie
verspreidde over de schietpartij via
haar Twitter-account.
Maar dergelijke voorvallen ten spijt,
moet men dringend inzien dat het internet juist nieuwe kansen biedt om de
slappe journalistieke verslaggeving van
vandaag nieuw leven in te blazen.
De grootste oorzaak van de duidelijk verminderde kwaliteit ligt volgens

Hannah Demol
mij bij de hoge ontslagcijfers bij kranten overal ter wereld. Minder journalisten in dienst, minder tijd om dieper te
graven in een bepaald onderwerp met
als gevolg een zwak en oppervlakkig
artikel.
The Birmingham Post zag een zeer
logische oplossing. Men toverde midden oktober de dagelijkse krant om
tot een wekelijkse uitgave plus uitgebreidere online verslaggeving. Een gedurfde beslissing die nu duidelijk haar
vruchten afwerpt. Door de besparingen op drukkosten en de ongelimiteerdheid van een website – minder
strakke deadline, lengte van een artikel
– kan de krant zich nu meer dan ooit
concentreren op good old fashioned
onderzoeksjournalistiek.
Het Belgische initiatief De Werktitel
is ook een voorbeeld van journalisten

die de voordelen van internet ten volle gebruiken. Zonder internet kunnen
zulke onafhankelijke initiatieven namelijk nooit ontstaan. Wanneer je op
zoek moet naar grote sommen geld om
je kosten te dekken, loop je het risico je
autonomie te verliezen.
De journalistiek staat met andere
woorden nog niet aan de rand van haar
graf. Dagelijks ontstaan talloze nieuwe
manieren om verslaggeving te verbeteren en om om te gaan met een nieuw,
vluchtig medium als het internet. Maar
de criticasters die koppig het einde van
de journalistiek staan te verkondigen
en weigeren zich aan te passen aan een
nieuwe tijd, zijn juist degene die het
graf delven. ¶
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Themanummer Journalistiek & Media

Sensatie! Sensatie! De cover van Schamper neemt de commerciële praktijken
van TV-Familie over! En om dat te compenseren laten we verder in ons boekske
een aantal pijlers van de hedendaagse journalistiek aan het woord, waaronder
Freek Braeckman, Marc Reugebrink, Dirk Voorhoof en Thomas Siffer.
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×× Get Dirrty, Filologica, 01/12, Twieoo,
22 uur.
×× Vrij Podium, Home Boudewijn,
02/12, Bar Home Boudewijn, 20 uur.
×× Sterrenkijkavond, Vereniging Voor
Natuurkunde, 02/12, De Sterre, S9,
21 uur.
×× Bierdegustatie, Vlaamse
Geschiedkundige Kring, 03/12,
Waterhuis aan de Bierkant, 20 uur.
×× Bloedserieusfuif, Vlaamse
Levenstechnische Kring, 03/12,
Vooruit, 22 uur.
×× Kerst Cross, Vlaamse Technische
Kring, 07/11, Watersportbaan, 18 uur.
×× Western Thema-Avond, HILOK, ’t
Kofschip, 22 uur.
×× Vat van de Sint, Kunsthistorische
Kring, 08/12, Amber, 20 uur.
×× 17e Gentse Massacantus, alle
studentenverenigingen, 09/12, SintPietersplein, 20.15 uur.
×× Palestijnse Avond, Overleg Noord
Zuid, 09/12, Therminal, 20 uur.
×× Kaas- en wijnavond, Home Astrid,
10/12, Resto Astrid, 21 uur.
×× Galabal, Symposium Culturele
Vereniging, 11/12, Feestzaal Cocteau,
21.30 uur.

«

© Comedy Central

Get Dirrty (01/09)
Eén keer per jaar mogen potloodventers en
lichtekooien zich in al hun glorie tonen. Meer nog:
één keer per jaar is het zelfs verplicht om zich aan
de dresscode “undress to impress” houden. Place
to be is de Get Dirrty fuif van Filologica, een orgie
waarin krolse deernen en hitsige hengsten het
begrip “promiscue” een volledig nieuwe invulling
geven. Slinger u als een sensueel tijgertje rond de
aldaar aanwezige danspalen, staar uw ogen uit tijdens de stripteaseact en hou vooral uw grijpgrage
handjes thuis tijdens de topless bediening. Miauw!

CV In het Britse Preston vertoonde de amper vier jaar oude
McKenzie Dunkley agressief gedrag en viel maar liefst tweemaal
zijn juf aan. Na vier waarschuwingen werd de uk van school
gestuurd.
Ook in Vlaanderen werd onlangs een kleuter geschorst toen hij
er de gewoonte van maakte om plukken haar uit te rukken bij zijn
klasgenootjes. Nog niet eens een ongelukkige jeugd kunnen hebben en al ontspoord.
In Los Angeles zien we echter agressiviteit bij oudere leerlingen. Geïnspireerd door een aflevering van South Park werd op
Facebook een groep genaamd Kick a Ginger-Day opgericht die
blijkbaar navolgers kreeg. Een roodharige jongen werd op de
schoolparking het slachtoffer van veertien etnische zuiveraars.
Niet enkel gewelddadig nieuws in deze onderwijskort natuurlijk! Want sociale netwerksites kunnen ook een positieve invloed
hebben op het onderwijs. KlasCement is een soort Facebook voor
leerkrachten waar geen superpokes worden uitgewisseld, maar
ideeën en lesvoorbereidingen. Het Vlaamse project werd zo’n
tien jaar geleden opgericht door leraar Hans De Four en is ondertussen uitgegroeid tot een ferme subsidiemelkkoe. Het format is
uniek in Europa en kan dus op veel belangstelling rekenen. Begin
november werd de 50 000ste gebruiker gevierd.
In Gent vroeg het toenemende aantal studenten om een informatiepunt waar zowel studenten als andere inwoners van de stad
terecht kunnen met hun vragen en problemen. Hier hebben we het
niet over een virtueel forum, maar over het Huis van de Student
op het Sint-Pietersplein. De actie Bye Bye Nachtlawaai was een
van hun eerste initiatieven. In het feestgedruis van de Overpoort
werden doosjes muntjes uitgedeeld met de vraag om meer rekening te houden met buurtbewoners. Good luck with that. ¶

www.schamper.ugent.be
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Keukenloze resto in het Boerekot?

De bio-ingenieurs in spe klagen al jaren over een plaatstekort in hun refter. Een
nieuwe resto moet soelaas brengen, maar dreigt door geldgebrek zonder keuken te
vallen.

door Bert Dobbelaere

Studenten bio-ingenieurswetenschappen
die van tijd tot tijd al eens een middagmaal
nuttigen, brengen maar beter hun eigen
kampeertafeltje en een paar bokes van de
mama mee naar de faculteit. Aan de campus
Coupure heeft men immers al sinds jaren
een gigantisch capaciteitstekort: er zijn veel
te weinig stoelen en veel te veel studenten.
Een simpele kwestie van stoelen en tafels
bijkopen, zou je dan denken. Blijkbaar niet.
Dat verhelpt immers de ellenlange rijen niet
en bovendien zou dat volgens de UGent nefast zijn voor de brandveiligheid van het gebouw. Dus zitten de studenten maar op de
trap en op de vloer te eten. Kwatongen klagen hardop dat zulke toestanden evenmin
goed zijn voor de brandveiligheid, maar de
UGent buigt niet.
Een nieuwe resto?

Toch beseft men ook in de SintPietersnieuwstraat dat het capaciteitstekort
in het Boerenkot een prangend probleem
is. Daarom besliste de UGent recent tot de
bouw van een nieuwe resto aan de Coupure.
www.schamper.ugent.be

De serres achteraan op de campus moeten
weg, in ruil komt er een nieuwbouw, inclusief studentenrestaurant. De nieuwe resto
moet een tweehonderdtal extra zitjes opleveren en zal normaal open gaan tegen 2011.
Toch zullen de problemen daarmee nog
niet opgelost zijn, zegt studentenvertegenwoordiger Jana Asselman: “Er komt inderdaad een nieuwe resto, maar die zal in
eerste instantie geen keuken bevatten en
men zal er dus ook geen maaltijden kunnen
bereiden. Oorspronkelijk was nochtans het
plan dat de nieuwe resto de warme maaltijden zou overnemen. Aan de Oehoe zouden
dan enkel nog broodjes geserveerd worden,
maar zonder tweede keuken wordt dat natuurlijk moeilijk. Er zal dus wel extra plaats
zijn, maar de ellenlange rijen aan de huidige
keuken zullen niet verdwijnen.”
Stuver Geert Cleuren bevestigt: “In eerste instantie wil de UGent het plaatstekort
aanpakken, dat is dan ook het meest acute
probleem. De nieuwbouw zal inderdaad helpen tegen dat plaatsprobleem, maar voor
een keuken is er voorlopig geen geld. De
UGent moet immers ook rekening houden

met de oplevering van de nieuwbouw aan
de Kantienberg, waar de komende twee jaar
zwaar in wordt geïnvesteerd.”
Financiële besognes zorgen er dus voor
dat er tot 2016 geen geld begroot wordt voor
een nieuwe keuken aan de Coupure. Toch
is Cleuren optimistisch: “De UGent heeft
ons verzekerd dat er in 2012-2013 opnieuw
budget zal zijn om de keuken te betalen. Als
stuvers zullen we hen aan die belofte blijven
herinneren.”
Traag maar zeker…

Voorlopig blijft het capaciteitstekort echter duren en zit er weinig anders op dan de
problemen zoveel mogelijk te beperken.
Asselman: “De faculteit staat toe dat we tafels zetten in het studentenpaviljoen, zo creëren we toch weer 30 zitplaatsen”. Bovendien
toont ook de afdeling Maaltijdvoorzieningen
zich erg behulpzaam: om sneller te werken
wordt er geëxperimenteerd met voorverpakte broodjes en een vermindering van het
maaltijdaanbod. ¶
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Vuelta
a España
Begin dit semester zeiden drie Schamperredactrices België vaarwel om te gaan
studeren, leven en
feesten in Spanje.
Iedere Schamper
beschrijft één van hen
haar avonturen. Deze
week: Kirsten Noben
vanuit Valladolid.
KN “Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino”
galmt de melige stem van Carlos Baute, de
Spaanse Koen Wauters, mij na door de supermarkt. Ik ben op zoek naar brood, een
dagelijkse bezigheid hier in Spanje. Bokes
met choco? Helaas niet, het fenomeen “gezond en voedzaam brood” geldt jammer
genoeg niet in het Zuiden. Spanjaarden
beperken zich tot een barra de pan, voor
ons een witte baguette die ideaal zou passen bij spaghetti, maar niet als een stevig
ontbijt. Elke dag sta ik wel bij de panadería
of bij de broodsectie in mijn supermarkt,
onze keukentafel ligt vol broodresten en
mijn Engelse flatgenoot is er vrijwel zeker
van dat ik een broodobsessie heb (“Why do
you eat so much bread?”) Tja… Voorlopig
behelp ik mij dan maar met een croissant,
met of zonder beleg en een koffietje. Geef
toe, voor anderhalve euro kan je dat niet
aan je neus voorbij laten gaan.
Een andere aanpassing is dat je als blonde chica hier niet zomaar onopgemerkt op
straat wandelt. Zodra ik mij buiten begeef
op weg naar een knus cafeetje, de faculteit, of zelfs in de supermarkt tijdens mijn
queeste naar brood, word ik argeloos aangestaard. Hoofden worden omgedraaid, er
wordt subtiel gefluisterd en het gaat zelfs
zo ver dat men zonder schaamte op straat
schel “Rubia! Rubia!” (Blond! Blond!) roept.
6
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Vooral ’s nachts trek ik ongewild
de aandacht bij groepjes chicos:
ik versnel mijn pas, zet mijn muts
of kap op om mijn haar toch nog
een beetje te verbergen, maar dit
heeft een tegengesteld effect: het
lijkt wel alsof ik nog meer opval.
U leest het trouwens goed: een
muts. Dezer dagen doet de winter
zijn intrede in Valladolid. De ene
morgen stap je naar buiten onder
een stralende blauwe hemel, de volgende wandel je dan weer mopperend door een koele mistbank.
Maar dat laten we niet aan ons
hart komen; na een weinig interessante lesdag kruipen we ‘s avonds
voor een feestje gezellig bij elkaar op
kot en koken we iets experimenteels
of eens iets Belgisch: witloof met hesp
in kaassaus. We praten over de weinige verschillen en verbazingwekkende
gelijkenissen tussen nationaliteiten en
maken wilde plannen om elkaar te bezoeken. Hopelijk geraak ik volgend jaar
nog in Lissabon, Manchester, Dublin,
Glasgow, Athene, Warschau en Sydney.
Tot dan geniet ik met volle teugen van
Erasmus en prijs ik mijzelf meer dan
eens gelukkig: wat een ervaring… ¶

achter
k lap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

Geen ‘Crocs’ in het UZ

Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft besloten dat sandalen, teenslippers en ook Crocs
voortaan niet meer welkom zijn in het ziekenhuis. De directie zag zich genoodzaakt tot deze
beslissing na de vele ongevallen die er de laatste
jaren gebeuren ten gevolge van slecht schoeisel.
Niet alleen valpartijen, verzwikte enkels, maar
ook enkele gespieste tenen door naalden die
door de kleine gaatjes van de klassieke Crocs
vielen. Het zal je maar overkomen.
Studiereis

De studiereis van Comac waarover we
het reeds hadden in de vorige Schamper
zorgt nog steeds voor wrevel tussen verscheidene studentenverenigingen. Comac
kreeg via de microprojecten van de Gentse
Studentenraad 1425 euro om hun collectieve
blok in de Ardennen te helpen financieren.
Na wat smalend gelach in de gangen van de
Therminal, werd er op de Vergadering van
Konventsvoorzitters gepleit om met de regeringscommisaris aan de universiteit te
gaan praten. Het reeds verkregen geld zou
niet kunnen worden afgepakt, maar er
zou vooral overlegd worden om gelijkaardige activiteiten in de toekomst niet meer
te laten goedkeuren als microproject.
Prof pleit voor cola-taks

Professor Johan Albrecht, gespecialiseerd in gezondheidseconomie, pleitte
deze week in enkele Vlaamse kranten
voor een cola-taks. De professor wil
zo mensen bewuster maken van het
steeds groter wordende probleem van
obesitas. Maar dat niet alleen, een
toeslag van 3 eurocent per liter zou in
een jaar tijd 36 miljoen euro kunnen
opbrengen, die dan integraal naar de
preventie van obesitas zou gaan. ¶

www.schamper.ugent.be
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Problemen in de wereld van de cultuurjournalistiek (blz. 14)
Schamper door de jaren heen: een overzicht (blz. 19)

Journalistiek
						 & Media
Iedereen heeft de laatste maanden wel een mening over de huidige journalistieke berichtgeving.
Schamper kon het dan ook niet laten om zich in de discussie te mengen. Maar wat weten een bende
etters met onderontwikkelde hersenen nu over ‘echte’ journalistiek? Juist ja, niet al te veel. Vandaar
geven we in dit nummer het woord aan enkele oude en iets minder oude rotten in het vak.
Er was een tijd waarin onze conceptie
van de media zich beperkte tot Meneer de
Uil van de Fabeltjeskrant. Naarmate we ouder werden, maakte de Fabeltjeskrant plaats
voor het echte nieuws. Kinderverhaaltjes
werden stilaan vervangen door artikels die
met de grens van de privacywetgeving flirten en trieste pogingen tot sensatie bij het
overlijden van een bekende Vlaming.
De heisa rond Yasmine sprong ongetwijfeld het meest in het oog: in verschillende
sensatiebladen werd haar zelfmoord tot de
laatste druppel uitgemolken. En daar houdt
het niet op. Er was de berichtgeving rond de
dood van de nochtans onsterfelijke wielrenner Frank Vandenbroucke en de aanvaring
tussen senator Vankrunkelsven en Knack
hoofdredacteur Van Cauwelaert. TV-Familie
www.schamper.ugent.be

en BLIK leerden dan weer dat naaktfoto’s van
een minderjarige Miss België-kandidate wel
leuk zijn om rond te geven op de redactie,
maar niet in hun vodje thuishoren. Op eenzijdig verzoekschrift werden recent zowel
Dag Allemaal, TV-Familie als BLIK door de
lange arm der wet uit de rekken geplukt.
Niet alleen de roddelpers heeft problemen
met de journalistieke beroepsethiek. Humo
ervoer dat niet alleen naakte Miss Belgiëkandidates, maar ook een naakte commissaris Koekelberg gevoelig kunnen liggen.
En ook Knack kreeg een veroordeling aan
z’n been, na de publicatie van de liefdes-emails tussen Morelleke forelleke en Frank
Vanhecke. Meneer de Uil kneep bedroefd de
oogjes dicht en het snaveltje toe.

Schamper hield de oogjes daarentegen
wel open en liet een aantal stemmen aan
het woord over de hedendaagse journalistiek. Een rondleiding in de donkere catacomben van de media krijgen we van Tim
Van Der Mensbrugghe, mede-oprichter
van De Werktitel en ex-Schamperaar. Prof.
Mediarecht Dirk Voorhoof en hoofdredacteur van Story Thomas Siffer kruisen de
degens over deontologie of het gebrek daaraan. Ook Freek Braeckman, het slimste
nieuwsanker ter wereld, vroegen we de pieren uit de neus. Verder blikken we terug op
de “gloriejaren” van Schamper, toen we nog
belangrijk genoeg waren om gecensureerd
te worden. Ten slotte laten we ook een licht
schijnen over de cultuurjournalistiek van
vandaag. ¶
Schamper 483
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Freek Braeckman over how to put the news in het VRT-Journaal

foto Joost Vanderdeelen

“Nieuws of geen nieuws,
dat voel ik aan mijn water”

8
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Een nieuwsanker zonder das. Voor het VRT-journaal was dat geleden sinds Bavo
Claes en de Herald Of Free Enterprise-ramp. Nu plaatst men maar al te graag een
sympathieke ongeschoren kop als die van Freek Braeckman op de buis.
door Anemoon Soete, Hans Demeyer
“Het is gewoon het verhaal
van de droom en de daad en
de praktische bezwaren.”

ook allerlei dingen toegeschreven, zonder
dat je daar controle over hebt. Bij televisie
wordt veel gigantisch uitvergroot, de tol van
de magie van het medium.”

Met deze lyrische woorden besluit Freek
Braeckman ons interview. De droom van
de journalistiek is nog steeds het achterhalen van de objectieve waarheid. Het VRTjournaal is de daad die zich daarop richt.
Net over die praktische bezwaren gaat dit
interview.

Door die uitvergrotingen creëer je onbewust
misschien bepaalde aandachtspunten. Wordt
daarbij stilgestaan over de macht die jullie bezitten als medium en het effect dat jullie daarmee
kunnen bereiken in de maatschappij?

Eigenlijk bouwen we mee aan het nieuw fenomeen: journalisten die journalisten interviewen.
Het lijkt ons dat imagovorming meer en meer
een must wordt bij de media en dan zeker bij het
journaal.

“Ja, het is inderdaad wat bevreemdend,
ankers worden niet meer gepercipieerd als
journalisten. Dat vind ik wel spijtig. Deze
week was ik maandag en dinsdag op pad
als reporter, vandaag (donderdag) werk ik
als nieuwsanker. Maar sinds maandag ben
ik nog geen extreme makeover ondergaan, ik
blijf dezelfde mens.
Ik veronderstel dat mensen je plots belangrijk vinden als je kop op tv terechtkomt.
Kijkers hebben het gevoel dat ze je kennen
aangezien je iedere avond quasi met hen
mee aan de salontafel schuift. Anderzijds
zien ze een reporter in een ander daglicht.
Die wordt tot het stereotype gedenigreerd
van een lustig typende, bebrilde medemens.
Als je aan de andere kant enkel als anker op
de voorgrond zou moeten komen, zou ik
vandaag slechts eens 10 en eens 15 minuten
moeten werken, wat uiteraard niet het geval
is.”
Waarden van de redactie
Wordt u af en toe niet in een bepaalde rol
geduwd?

“Geduwd, nee, ik voel mij daar niet toe
verplicht. En los daarvan: dat doet er niet
toe, dat speelt geen enkele rol. Er worden je
www.schamper.ugent.be

“Om te beginnen, kan ik je aanbevelen
eens een dag mee te lopen op de redactie.
Er is heel weinig tijd, maar genoeg om na
te denken over hoe we ons journaal opzetten. We doen gewoon ons werk en hanteren daarbij bepaalde waarden die eigen aan
onze redactie zijn. Zijn we er ons van bewust
dat een breed gebracht verkeersongeluk een
impact heeft? Ja, want anders ben je niet serieus met je vak bezig. Maar georganiseerd
nadenken over hoe groot die impact zal zijn,
en wat de consequenties zijn, kunnen we
niet iedere dag.”
Worden er dan voor de iets ‘nieuwslozere dagen’ onderwerpen achter de hand gehouden om
het journaal van de dag wat op te krikken?

“Er zijn zo van die dagen dat er ons echt
geen headlines naar het hoofd geslingerd
worden. Dan is er ruimte voor minder tijdsgebonden bijdragen. De kijker verwacht wel
zijn journaal, natuurlijk. Drie kwart van het
nieuws is trouwens op voorhand geweten.
We weten dat de klimaattop van Kopenhagen
om het hoekje loert, dat gaat op die dag niet
uit de lucht vallen natuurlijk. Er is altijd wel
nieuws.
Het publiek is geen homogene massa.
Voor elke kijker bestaat er een mening over
wat nieuws is en moet zijn. Sommige mensen kan Europa geen barst schelen. Andere
willen dan weer elk detail daarover weten.
Het Journaal moet er voor iedereen zijn.”
Zoals je al vermeldde, zijn subjectieve waarden nooit veraf. Volgens Nick Davies’ boek
Flat Earth Society is nieuws in de wereld roepen

tegenwoordig gelijk aan snelle, veilige stukken
aan de man brengen. Word je zelf verschuivingen
gewaar bij de gehanteerde normen als je terugblikt op het verleden?

“Neen, ik geloof van niet. Het verschil is
dat we 50 jaar geleden minder nieuws brachten. Afghanistan is vandaag alleen veel dichterbij dan toen, door de agentschappen en
door de nieuwe communicatiemiddelen.
Nu rekenen we soms op de hulp van andere
journalisten. Wat niet wil zeggen dat onze
eigen reporters niet buiten komen. De klimaattop in Kopenhagen verslaan we uiteraard zelf, met eigen mensen en middelen. In
het binnenland net zo. Het nieuws bereikt
ons, we wegen af, en we sturen er meteen een
reporter op af. Dus neen, er is niet minder
controle maar meer internationale samenwerking. Als we betrouwbare beelden binnenkrijgen, waarom zouden we die aan de
kant schuiven?”
In het hier en nu wordt vaak de adem van het
kapitalisme en de commercialisering in de nek
gevoeld, bij jullie ook?

“Commercialiseren is een gevaarlijk
woord. Let op, ik begrijp de lading ervan. Zo
kan ARTE er bewust voor kiezen om twee
uur lang één of andere advocaat aan het
woord te laten. Maar ons doel is anders. Wij
maken een journaal van 40 minuten, het zou
jammer zijn mocht je publiek collectief afhaken na de eerste vijf minuten. Er is evenwicht nodig – wat dus niet wil zeggen dat
droge feiten niet kunnen.
Er zijn echter zeker maatstaven. We hangen gelukkig niet vast aan adverteerders,
maar wel aan een minimum aantal kijkers
bepaald door de overheid. We streven er
ook naar het publiek in de brede zin van het
woord te interesseren. Naast de serieuze intellectuelen moet ook de bomma van het
rusthuis op het hoekske van de straat aan
haar trekken komen. We doen niet aan elitarisme voor het elitarisme, het wervende
aspect speelt bijgevolg altijd mee.”
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Verschillende gevoeligheden
Er wordt vaak kort op de bal gespeeld. Dat
zorgt soms voor veel tegenstrijdig nieuws op een
korte termijn. Zo hoorden we over Kim De Gelder
dat hij zich geschminkt had als The Joker, dat hij al
dan niet een psychiatrisch verleden had. Op den
duur weet je het als kijker/luisteraar niet meer.
Dat lijkt ook niet te worden rechtgezet, maar ondertussen zijn die berichten wel een realiteit.

“Wij hebben The Joker nooit vermeld. Als
we al eens iets fout berichtgeven, dan zetten
we dat recht. Maar we beginnen ons journaal daar natuurlijk niet mee.
Nu, bij zo’n geval als Kim De Gelder is
dat sowieso een week lang talk of the town. Is
dat omdat wij dat gebracht hebben? Welja,
als er echt niemand dat zegt, dan weet niemand dat. Zo zou het er ongetwijfeld in WitRusland aan toegaan. Dat is een keuze. Je
kan dat verdedigen: zo zijn mensen op hun
gemak. Maar dan speel je een zeer vuile rol.
Want jij beslist dat iets niet belangrijk is.
Dus wat doen wij: we brengen voor waar wat
we zeker weten.
Je vroeg me daarnet: ‘Heb je te weinig
tijd?’ Ja, maar dat heeft niets met commerce,
reclame of wat dan ook te maken, maar gewoon met de aard van het medium. Dat van
de steekpartij in de crèche was er pas om half
twaalf. En dan begint het nog maar. Je begint rond te bellen, er moet een satellietauto
heen. Ondertussen laat je al andere stukken
vallen. Die ene journalist doet de crèche, de
andere de politie, en een derde belt naar het
gerecht. Dat is een puzzel die uiteindelijk
pas samenvalt tijdens het nieuws van 13 uur
zelf. En dan breng je wat je zeker weet. En
ja, je probeert dat ook wat te duiden. Allez,
als iemand twee kinderen doodsteekt die er
in feite tien wou vermoorden dan schort er
toch psychologisch iets. Ik wil dat weten.
Maar is zo’n bericht maatschappelijk relevant? Nee, want dat is iets dat eenmaal in de
twintig jaar voorvalt.”
Maar doe je de maatschappelijke relevantie
net niet teniet door te stellen dat het een zeldzame individuele daad is? Ligt de link met de
maatschappij niet in het feit dat er blijkbaar een
klimaat is waarin er steeds meer individuen overgaan tot een massamoord?

“Ik ben blij dat je dat zegt, want dat is
wat je ons verwijt. Dat is een conclusie die
jij trekt uit onze informatie. Als je Menuet
10

Schamper 483

leest van Louis Paul Boon (in de roman is
een deel van de bladspiegel ingevuld door een
telex van gruwelijke verkrachtingen en moorden, n.v.d.r.), dan merk je dat zulke zaken
ook in de jaren vijftig al aanwezig zijn. Dat
gebeurt vandaag niet vaker.
Jij hebt dat gevoel, en je kunt zeggen dat
dat onze schuld is omdat wij het brengen. De
VRT was er niet bij toen de meisjes werden
gevonden bij Dutroux omdat een eindredacteur dat geen nieuws vond. Ik vond dat
precies wel nieuws. Maar dat was toen de inschatting. Nu was de inschatting: steekpartij
in een crèche, daar beginnen we mee. Je kunt
dan zeggen dat de gevoeligheden anders liggen. Maar het is dan ook onze rol om niet te
zeggen ‘alweer een steekpartij’, want het gebeurt niet frequenter.”

“Wij doen niet aan
elitarisme voor het
elitarisme.”
Dan zijn we ook blij dat u dat zegt. In feite is
juist aangetoond dat we verkeerde conclusies
trekken doordat jullie dat nieuws steeds opnieuw,
en vaak zeer breed brengen.

“Maar we proberen dat wel te duiden.
Vroeger werd het onder de mat geveegd. Nu
brengen we het en laten we een specialist
aan het woord. Er was inderdaad het gevoel
dat het almaar meer gebeurt. Dus we hebben een archiefstuk gemaakt voor de kijker,
met een overzicht van dergelijke drama’s. Er
was er één, een twintigtal jaar geleden. Het
is ook belangrijk om iets gesynthetiseerd te
brengen, om de essentie zo helder mogelijk
te formuleren dat er iets van blijft hangen.
Als je Leterme een halfuur aan het woord
laat over zijn regeerakkoord, gaat er één iets
blijven hangen: die ene quote die we er gaan
uithalen. En dat is inderdaad een heel gebalde vorm van informatie.”
Dan krijgt die boodschap toch een enorme
lading?

“Ja, maar het feit dat wij ze eruit vissen,
betekent dat ze in de totaalboodschap ook
al een bepaalde lading had. Wij geven die
lading er niet aan. Je kunt van Het Journaal
geen Villa Politica verwachten. Dat is jargon, ontoegankelijk, niemand begrijpt daar

een snars van, tenzij je de regels van het spel
kent. Daarom heb je specialisten Wetstraat,
Economie en Midden-Oosten. Ik kan wel inschatten wat nieuws is, en wat niet. Maar
vaak ga ik ook te rade bij die specialisten die
mij daarbij helpen.”
Sensatie
Belichten jullie niet te vaak het sensationele
aspect van het nieuws om juist zo de aandacht
te trekken?

“Hoe definieer je sensatie? Voor mij is
dat een spectaculair beeld zonder inhoud.
Of het nieuws dat de Koning een boot koopt
met zijn eigen geld. Als hij dat doet met het
geld van de overheid, dan zou het wel nieuws
zijn. Anders is het sensatie.”
Maar je kunt toch niet ontkennen dat het er
is? Huilende mensen bij een crèche is natuurlijk
ook sensatie.

“Ja, oké, dat is allemaal goed en wel. Maar
welk beeld moet je dan tonen van die crèche? Geen huilende mensen, oké, maar dan
moet je een alternatief hebben. Met een
beeld wil je ook een boodschap brengen.
Als het geen bijdrage levert, leidt het alleen
maar af. Wat je niet moet doen is staan inzoomen op een huilende moeder en haar om
een reactie vragen. Maar ik geef toe dat het
een persoonlijk aanvoelen is. Maar als je al
geen tranen mag laten zien als er kinderen
zijn doodgestoken…
Een ander voorbeeld. Terroristen die filmen hoe ze een gijzelaar onthoofden, iets
wat ze doen om hun boodschap te verspreiden. Relevant nieuws. We hebben dat gebracht, maar het filmpje niet getoond. Doe
je dat wel, dan is het pure sensatie. Maar iemand die on tape onthoofd wordt, is sowieso
al sensationeel. Is dat dan geen nieuws? Ik
vind dat geen factor. Het beeld is wat het is.
Als er een ongeluk in je buurt gebeurt, kan
het zijn dat je geen bloed ziet, maar kan er bij
wijze van spreken ook een voet tegen je raam
vliegen. Dat is enorm choquerend, maar is
het ongeluk daarom zwaarder? We denken
dus wel na of een beeld kan of niet. Net zoals
we nadenken over relevantie, over impact
en over het gewicht dat je eraan geeft. Maar
spektakelwaarde is zeker geen motivatie om
iets al dan niet te brengen.” ¶
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foto Joost Vanderdeelen

Paparazzi,
censuur en
telefoonboeken
Een interview met Thomas Siffer en Dirk Voorhoof

Een eeuw geleden vermengden de socialistische bladen de seksuele escapades van
het koningshuis met hun democratische pleidooien. Scabreuze roddels stuwden
de oplages naar ongekende hoogten en hielpen zo de doctrine verspreiden.
door Roeland Termote en Marieke Vandenhende
Anno 2009 is de subversieve boodschap
van de sensatiepers lang vervlogen, maar de
vraag naar schnabbels over beroemdheden
onverminderd. Populaire vraag durft ethiek
echter al eens overspoelen: valse interviews,
inbreuken op de privacy en het lastigvallen van slachtoffers worden ook in België
couranter.
Wij spraken met Thomas Siffer, hoofdredacteur van het weekblad Story, en Dirk
Voorhoof, professor Mediarecht aan de
UGent, over journalistiek en ethiek.
Commentatoren beweren vaak dat de ethische grenzen van de journalistiek verschuiven. Is
dat zo?

D.V.: “We zien dat inderdaad, maar vroeger werden die grenzen ook niet altijd gerespecteerd. Ik zie vooral meer oprispingen over
een verschuiving, met name wat de privacybescherming, de omgang met slachtoffers en
www.schamper.ugent.be

het niet controleren van informatie betreft.
Dit zijn geen loze beweringen. Dit wordt ook
vastgesteld in tal van rechterlijke uitspraken en door de Raad voor de Journalistiek.
Ik wil hier wel onmiddellijk meegeven dat
Story nog een blanco strafregister heeft bij
de Raad. Anderen, zoals Dag Allemaal, hebben zich al meer moeten verantwoorden.
Onlangs tikte de Raad hen nog maar eens
op de vingers wegens een interview waarin
Greet Rouffaer, die te kennen had gegeven
dat ze geen interview wilde doen, woorden
in de mond werden gelegd.
En er zijn andere voorbeelden: zo werd
de grootvader van Luna (één van de slachtoffers van Hans Van Themsche, n.v.d.r.) lastiggevallen door een journalist. Ook werden
onlangs namen van slachtoffers van zedenfeiten voluit gepubliceerd, wat uitdrukkelijk
bij wet verboden is.

Maar de alertheid is ook vergroot, de
slachtoffers zijn weerbaarder geworden en
we hebben betere instrumenten om hun
signalen op te vangen. Daardoor krijgt men
uiteraard de indruk dat het nu plots zoveel
erger is.”
T.S.: “Eigenlijk dragen het publiek en de
commerciële druk mee de schuld. Het meest
aangeklikte item op De Standaard online
vandaag is ‘Marie Vinck naakt onder herfstbladeren’. Week na week schuift die website
op en wordt dat één van mijn grootste concurrenten. Hetzelfde met De Morgen. Maar
intussen behouden ze toch dat hautaine
meerwaardigheidsgevoel als kwaliteitspers.”
Laten we het even over agressieve technieken
hebben om informatie te vergaren. Over het algemeen kan de kwaliteitspers zich daar wel op vrije
nieuwsgaring beroepen omwille van de maat-
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schappelijke relevantie, maar dat is niet zo voor
de boulevardpers.

T.S.: “Wij zullen nooit zomaar geruchten
in ons blad zetten of fotografen op iemand
afsturen om hun privé-leven bloot te leggen.
Wij hadden bijvoorbeeld al heel lang de mails
van de ex van Marie-Rose Morel, maar dat
vond ik een bron die niet te vertrouwen is.
Wij hebben dat toen niet gebracht. Dat doet
Knack dan wel.”
D.V.: “Maar dat is juist het verschil. Als jullie schrijven over iemands privé-leven dan is
het omdat het BV’s of celebrities zijn en om
emoties gaat. Knack publiceert dat daarentegen wel omdat de analyse werd gemaakt
dat die mails politieke gevolgen hadden. Zij
publiceren dat dus omwille van de politieke
en maatschappelijke relevantie, in tegenstelling tot Story.”
T.S.: “Dat is juist, de maatschappelijke relevantie van Story is nihil. Hoewel, Story is
entertainment en mensen plezier verschaffen is toch ook maatschappelijk relevant?”
Paparazzi

Op dit punt haalt professor Voorhoof een
recente editie van Story tevoorschijn.
D.V.: “Wat staat er in deze Story? Foto’s
van Patrick Lefevere en een zekere jongedame (Stefanie Clerckx, de toenmalige vriendin van acteur Guy Van Sande, n.v.d.r.) die
naast elkaar wandelen in Parijs. Dat terwijl
er duidelijk te kennen was gegeven dat zij
daar niet wilden over praten. Op zich bewijzen die foto’s niets, maar toch wordt dat hier
over een aantal bladzijden uitgesmeerd. Ik
vind dit er echt ver over.”
T.S.: “Dirk heeft gelijk. Dit is één van de
moeilijkste momenten geweest in die twee
jaar dat ik hoofdredacteur ben. Wij krijgen
talloze van die burgerjournalistieke foto’s
en daar doen we zelden iets mee. In dit geval had ik al gezegd: we publiceren die foto’s
niet. Maar op advies van een topman uit de
journalistiek heb ik het toch gedaan.”
Zou u het opnieuw publiceren?

T.S. (lacht): “Nu ik bij Dirk heb gezeten
misschien niet, nee. Maar over twee weken
weer wel. Het is wel de eerste keer dat ik een
foto heb gepubliceerd die naar paparazzipraktijken neigt.”
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U creëert hier wel een aanbod door aan te
geven dat u foto’s gemaakt door buitenstaanders
aanvaardt.

T.S.: “Ja, dat is juist. Maar wat mij betreft,
mag iedereen reporter spelen. En ik was
slechts een volger. Er was reeds een foto van
hen twee verschenen in HLN en het nieuws
was al grotendeels uitgebracht door Dag
Allemaal.”
D.V.: “Laat ons duidelijk zijn: als Lefevere
jou een rechtszaak aandoet, dan verlies jij
die. Daar is geen discussie over.”
T.S.: “Denk je?”
D.V.: “Absoluut. Gelukkig voor jullie had
Lefevere blijkbaar andere besognes.”
T.S.: “Dit is echt op, of misschien over
de grens. Dat geef ik toe. Maar het gaat wel
om twee publieke figuren die zich midden
in een mediastorm op een publieke plaats
begeven.”

Thomas Siffer:

“De maatschappelijke
relevantie van Story
is nihil.”
D.V.: “In Duitsland, in de zaak van
Caroline van Monaco, hebben rechtbanken tot en met het grondwettelijk hof, beslist
dat foto’s die in de publieke sfeer gemaakt
zijn, moeten kunnen. Maar het Europees
Hof heeft dat verworpen en gezegd: neen,
die vrouw oefent geen publieke functie uit.
Zij moet dus niet verwachten dat ze te allen
tijde kan worden gevolgd.”
Onlangs bracht Story een interview met de
moeder van Yasmine die Marianne Dupon met de
vinger wijst voor Yasmine’s zelfmoord. Wat rechtvaardigt de negatieve impact van zo’n interview
op Marianne?

T.S.: “Wat verantwoordt het feit dat we
drie keer een cover gemaakt hebben over de
zelfmoord van Yasmine? Dat is inderdaad
omdat we weten dat het gaat verkopen en
dat de mensen dat willen lezen. Maar je gaat
er zomaar van uit dat Marianne een negatieve impact voelde, waar ik niet van overtuigd
ben. Wij zijn trouwens nooit actief op zoek
gegaan naar haar. We hebben haar nooit ge-

telefoneerd of achtervolgd, zoals ze zegt dat
andere media gedaan hebben.”
D.V.: “Geven wat het publiek wil, is op zich
geen justificatie. Als hoofdredacteur moet je
een aantal dingen in de gaten houden en de
menselijke waardigheid respecteren. Als je
dat niet meer doet, dan ondergraaf je eigenlijk je functie.”
Maar nogmaals: wat rechtvaardigt de schade
die bijvoorbeeld Marianne Dupon lijdt omwille
van zo’n artikel? Niets anders dan het commerciële voordeel?

T.S.: “Alweer zeg je dat Marianne schade
heeft geleden, wat ik tegenspreek. Ik vind
dat eigenlijk wel een goede vraag. Wat rechtvaardigt BV-journalistiek en een blad als
Story? Ik heb er nog niet over nagedacht. Het
recht op entertainment misschien. Het is bij
ons inderdaad entertainment met consequenties, maar ik probeer zo weinig mogelijk collateral damage te maken.
Integendeel, ik moet met die mensen
kunnen samenwerken. En omgekeerd: zonder ons leven BV’s niet. Het beste dreigmiddel dat ik heb, is zeggen dat we niets meer
over hen schrijven.”
D.V.: “Wat vind je dan over BV’s die de publiciteit opzoeken, maar ook zaken hebben
die zij niet in de openbaarheid willen brengen. Heb je het recht om dat ook te publiceren, vind je?”
T.S.: “Ik vind van wel. Als Phaedra Hoste
op zoek gaat naar een man en dat breed uitsmeert op tv, dan vind ik dat ik haar privacy
mag bruuskeren en zeggen ‘ej, Phaedra, nie
liegen he meiske, g’hed al een lief‘.”
D.V.: “Daar zeg je dus iets dat regelrecht
indruist tegen juridische regels. Er is een
zaak bekend van een weekblad dat de seksuele geaardheid van leden van Get Ready
bekendmaakte terwijl ze zelf aangegeven
hadden dat niet te willen. Daarover is een
uitspraak geweest: over het intieme liefdesleven en seksuele geaardheid bepaalt iedereen zelf wat hij of zij in de openbaarheid wil
brengen en wat niet.”
T.S. : “Maar er zijn talloze homo’s die wij
niet outen. Als zij niet spreken over hun
privé-leven, laten wij hen gerust. Maar als
iemand week na week met nieuwe vriendinnetjes komt pronken, dan vind ik wel dat ik
het recht heb om te zeggen: hier is iets verkeerd. Die persoon misbruikt het vertrouwen van de lezers.”
www.schamper.ugent.be

D.V.: “Als je bepaalde valse info vrijgeeft
over je privé-leven, ligt het inderdaad wel
iets anders.”
T.S.: “En zelfs dan. Er zijn bepaalde BV’s
die te koop lopen met hun gelukkig gezinsleven, terwijl ik bijna uur voor uur weet wanneer ze bij hun minnares waren. Dan gebeurt
het dat ik hen opbel en hen vertel ‘man, ik
zou nu toch een beetje dimmen’. Maar we
brengen dat dan niet uit natuurlijk. Er ligt
een telefoonboek met informatie over BV’s
op mijn bureau die we dus nooit gebruiken,
he.”
D.V.: “Is de volgende stap dan niet dat
jullie zullen worden aangeleverd door bijvoorbeeld kliklijnen en burgerjournalistiek?
Gaan jullie dan aan de verleiding kunnen
weerstaan om die zaken op je bureau te laten liggen?”
T.S.: “Wel, een groot gevaar schuilt in wat
Helmut Lotti nu gedaan heeft. Hij wil zich
terugtrekken uit de BV-bladen. Dan is het gevaar dat die rem die ik nu heb van ‘wij moeten
wel nog tien jaar met elkaar samenwerken’
wegvalt. Dan kunnen we brengen over hem
wat we willen, zoals in de Engelse tabloids.
Als al die sterren zich zouden terugtrekken
uit de BV-bladen, ontstaat de mogelijkheid
dat bladen beginnen uit te pakken met valse
geruchten en paparazzi-foto’s.”
Maar u zou zelf nooit in de verleiding gebracht
worden?

Thomas Siffer:

publicaties en uitzendingen verboden zonder
zelfs beide partijen te horen.

“Er zijn talloze homo’s
die wij niet outen.”

D.V.: “Ja. Sommigen proberen dat goed te
praten met het argument ‘de media zijn te
ver gegaan, dus ze moeten de dreun maar
kunnen aanvaarden’. Dat klopt niet. Je moet
nog steeds de regels van de rechtsstaat respecteren. Wat er nu gebeurt met het eenzijdig verzoekschrift zonder de mogelijkheid
om zich te verweren in deze fase, kan niet.”

Meneer Siffer, U geeft in een column in De
Morgen aan dat entertainment misleidend mag
zijn.

T.S.: “‘Misleidend’ heb ik niet gezegd.
Maar titels op de cover insinueren soms wel
iets anders dan in de stukken staat. Het rare
is dat ons publiek dat graag heeft. Het is een
spelletje. Bijvoorbeeld: wij blokletterden
‘Het Zesde Zintuig: winnaars waren vooraf
bekend!’ Was dat doorgestoken kaart? Neen,
binnenin blijkt: stand-up comedian Gili
had de namen al op voorhand voorspeld.
Maar we gaan nooit een flagrante leugen
op de cover zetten. Ik heb ook wel fouten
gemaakt. Bijvoorbeeld: een cover waarop
Eddy Wally met de handen voor het gezicht
zat en daaronder: hoe moet hij nu verder
zonder Marjetje? Natuurlijk denkt iedereen:
Marjetje is dood. In kleine lettertjes stond
daar echter boven: ‘Waarzegger voorspelt
erge dingen voor Eddy Wally.’ Die waarzegger had Eddy verteld dat Marjetje binnen
afzienbare tijd zou sterven, wat logisch is.
Maar daar hebben we te fel geïnsinueerd dat
ze dood was. Daar heb ik spijt van.”

T.S.: “Neen.”

Censuur

Geeft u soms geld voor stukken?

Is de wetgeving nog voldoende aangepast
aan de huidige stand van de journalistiek?

T.S.: “De sterren hebben ons nodig, maar
niet voor alles. Babyfoto’s en huwelijksfoto’s
willen ze bijvoorbeeld vaak niet geven, dus
daar geef ik dan wel een vergoeding voor.
Maar die bedragen zijn oneindig veel lager dan wat de ronde doet in Vlaanderen.
(net voor publicatie werd bekend dat Tanja
Dexters ‘het verhaal van haar zwangerschap’
aan Story verkocht heeft, n.v.d.r.)”
Gebruikt u de informatie die u achter de hand
houdt, ook als hefboom om informatie los te
krijgen?

T.S.: “Ik ga dat nooit als afpersmiddel gebruiken. Ik vind het wel handig dat zij weten wat ik weet. Maar ik ga hoogstens wat
zagen: ‘Geef ons eens een Binnenkijken bij
bijvoorbeeld’.”
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D.V.: “Ik denk dat er tal van werkbare
mechanismen zijn. Er is strafwetgeving en
er zijn civiele procedures op basis van het
algemene aansprakelijkheidsprincipe. Dat
ligt allemaal in een duidelijke bedding. Men
weet wat journalistiek fout is: onzorgvuldigheid, onnodig kwetsende zaken, schending
van de privacy. Dat zijn de drie kernbegrippen en rechters weten daar mee om te gaan.
Er is ook nog eens het recht van antwoord
en ten slotte de Raad voor de Journalistiek.
En die beslist niet alleen, maar zorgt er ook
voor dat men tot minnelijke schikkingen
komt. Dat zijn dus allemaal mechanismen
die bestaan en goed werken.”
Maar nu wordt er wel misbruik gemaakt van
kortgeding. Rechters hebben recent verschillende

Mag men
toepassen?

ooit

preventieve

censuur

D.V.: “In sommige omstandigheden kan
dat volgens de actuele wetgeving en rechtspraak. Er kan een zodanige inbreuk zijn dat
een rechterlijk verbod uitzonderlijk toch gerechtvaardigd kan zijn. Denk maar aan foto’s
van minderjarigen in seksuele of criminele
sfeer of inbreuk op de privacy.”
U stelt dat men harder moet optreden bij onbetamelijke journalistiek. Hoe?

D.V.: “Als er grove fouten zijn geweest,
moet men niet bij een symbolische 1 euro
blijven. Het enige wat op het HLN of Dag
Allemaal echt indruk zal maken, is de veroordeling tot een fikse schadevergoeding. Tot
nu waren de hoogste schadevergoedingen
60.000 euro. Nu zit men met de zaak Lefevere
tegen HLN aan 600.000. Maar wanneer hij 25
miljoen eist, dan doet hij dat om een blad te
liquideren. Dat vind ik fout. Dat begint te lijken op een bestraffende schadevergoeding.
En dat mag niet in ons rechtsstelsel.”
We zijn dus juridisch beperkt tegen excessen
wat dat betreft?

D.V.: “Ja. Ik denk ook dat men in de zaak
Lefevere in beroep zal gaan en dat het bedrag niet overeind zal blijven. Het is ook onevenredig, lijkt me.”
Meneer Siffer, waarom doet u uw werk zo
graag?

T.S.: “Toen de job mij werd voorgesteld,
zei ik onmiddellijk nee. Wie wil nu de baas
worden van Story. Maar ze hebben me kunnen overtuigen door te zeggen dat ik van het
blad mocht maken wat ik wilde. Toen vond
ik het interessant. Een blad maken, een visie
uitdragen, jezelf verdedigen en met een professor daarover mogen discussiëren.
Het is de heerlijkste job in de wereld.” ¶
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Een open geest beleeft niet zoveel meer
Dagbladen, radio en televisie: een broertje dood aan cultuurberichtgeving?

Er wordt al jaren geklaagd over de staat van de cultuurjournalistiek in de massamedia. Schamper schetst de belangrijkste pijnpunten.
door Hans Demeyer en Simon Leenknegt

Marc Reugebrink (foto):

“Cultuur is deel
geworden van de
massacultuur.”
Waar wringt het schoentje? Neem de
proef op de som en vergelijk de cultuurbijlage van De Morgen van vandaag met die van
pakweg tien jaar geleden. Je zal opmerken
dat er het een en ander veranderd is in dergelijke traditionele massamedia. Daarbij kan je
stellen dat er zich drie tendensen voordoen:
er is minder plaats voor berichtgeving over
cultuur, deze berichtgeving wordt steeds oppervlakkiger en de lezer krijgt vaak hetzelfde
14
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voorgeschoteld. Dit tot onvrede van veel cultuurjournalisten, getuige de vele kritische
columns, talloze tijdschriften en e-zines die
ontstaan in de schemering van de traditionele cultuurpers.
Censuur

We spraken met twee van die ontevreden journalisten. Marc Reugebrink is freelance literatuurcriticus, veelvuldig blogger
en literair auteur. Wouter Hillaert is theatercriticus voor De Standaard, actief bij het
gratis cultuurmagazine Rekto:Verso en tevens een van de mensen achter Press for
More, een actie tegen de teloorgang van de
kritische cultuurjounalistiek. Voor Wouter
Hillaert heeft goede cultuurberichtgeving

als doelstelling “het geven van een goede
achtergrond. Een soort extra bril die je aan je
lezers meegeeft om een cultureel evenement
te benaderen. En ook als de lezers dat niet
doen, moet het iets meedelen over de bredere context.” Kritische beschouwing en achtergrondjournalistiek zijn de na te streven
idealen. In de realiteit verloopt het echter
anders. Cultuurkritiek krijgt in de traditionele massamedia meer en meer een soort
van servicefunctie. De cultuurpagina’s gaan,
aldus Hillaert, “vandaag voornamelijk om
evaluatie. Je valideert het product naar zijn
gebruikswaarde: ‘Zal het goed zijn voor mij?’
‘Moet ik er geld aan besteden?’” Een veredelde agenda dus, waarbij de cultuurrecensent
je bondig meedeelt of het cultuurproduct je
aandacht waard is.
www.schamper.ugent.be

Die servicefunctie is op zich wel goed,
gezien de enorme kwantitatieve toename
van de cultuurproductie. Hillaert zelf ziet
ongeveer 250 theatervoorstellingen per
jaar, maar covert daarmee naar eigen zeggen misschien 70 % van de totale productie.
Marc Reugebrink beaamt die situatie in de
literatuur: “Bij de Nederlandse literatuur zit
je al op 300 titels per jaar.” Het probleem is
echter dat die servicefunctie stilaan de cultuurpagina’s overheerst. Dit vertaalt zich
onder meer in het schrijven van steeds kortere en minder diepgaande stukjes. Hillaert:
“Tien jaar geleden kon je echt nog recensies
lezen van een bladzijde lang. Nu kunnen we
ons dat totaal niet meer voorstellen.”
Naast de gebruikelijke beperking op de
lengte van de cultuurartikels, zijn er nog een
aantal ongeschreven restricties. Reugebrink
neemt zelfs het woord censuur in de mond.
Over een recent artikel over de Boekenbeurs:
“Ik had niet met een stevig stuk kritiek op
het boekenbeursgebeuren moeten aankomen, want dan had de krant geklaagd dat
niemand dit leest. Je voelt dat ook zeer sterk
op de radio en de televisie. Ik noem dat voor
een stuk censuur.” Een andere ongeschreven
wet is de voorrang aan de grote en gehypete namen. Eerder Jan Fabre dan Robert
Devriendt, eerder Arnon Grunberg dan
Jeroen Theunissen, eerder dEUS dan pakweg Madensuyu.

prestige verloren. Zo wordt commerciële
info gepercipieerd als cultuurkritiek. En zoals Reugebrink opmerkt, leidt dat tot “verwarring van commerciële en kwalitatieve
oordelen. Een bekend verschijnsel daarvan:
wat goed verkoopt, is goed. Terwijl dat niet
per definitie zo is.” Af en toe verschijnt er wel
nog eens een stuk de naam cultuurkritiek
waardig. Dit tot opluchting van velen. Maar
zoals criticus en literatuurwetenschapper
Matthijs de Ridder in een opiniestuk opmerkt, zorgt dit ervoor dat die media nog
steeds “het voordeel van de twijfel krijgen.”
Zodoende blijft cultuurinfo verkocht worden als cultuurkritiek.

Populisme

Hoe is die commercialisering van kranten
en cultuurproducten er nu gekomen? Zowel
Reugebrink als Hillaert schuiven de ontzuiling als een van de oorzaken naar voren. De
krant is niet langer “het kenniskanaal van
een bepaalde zuil met een educatief idee
over wat je doet met je achterban.” Of zoals David van Reybrouck schrijft in zijn
Pleidooi voor populisme: “Cultuureducatie
was een kerntaak van zowat elke zuil; het
doel was volksverheffing: arbeiders werden
gevormd tot mondige burgers met een eigen
oordeelsvermogen.” Die ontzuiling – met als
definitief eindpunt de Val van de Berlijnse
Muur – ging gepaard met een sterk cultuurrelativisme. Men plaatste vraagtekens bij het
soms nogal paternalistische optreden van
hoogopgeleiden die hun normen en waarden oplegden aan de lagere klassen. Durfde
je nog een onderscheid maken tussen hogere
en lagere cultuur, dan gaf je vooral blijk van
een pretentieuze visie.

Maar hoe is het zo ver kunnen komen?
Volgens Reugebrink is het in feite een logische ontwikkeling: “Cultuur is deel geworden
van de massacultuur, en daarvoor gelden de
commerciële maatstaven van de markt. Het
gaat eerder om de verkoopbaarheid dan om
inherent kwalitatieve oordelen.” In die zin
kunnen we de steeds dominanter wordende
servicefunctie van cultuurartikels begrijpen:
het gaat om het aan- of afprijzen van een
product. Ook de focus op de persoon achter
het product valt zo te verklaren. De artiest is
veranderd in een soort merk. De selectie uit
het cultuuraanbod is dan ook niet gebaseerd
op kwalitatieve oordelen. Kunnen we dan
nog spreken over echte cultuurkritiek?
Eigenlijk niet. En daar schuilt nu net het
grootste probleem. Hoewel de kranten ook
een commercieel product zijn geworden,
hebben ze weinig van hun niet-commerciële
www.schamper.ugent.be

Wouter Hillaert:

“Het is heel raar dat
er niet in het gat
wordt gesprongen
van kwaliteitsvolle
cultuurberichtgeving.
Volgens mij is dat een
commerciële bom op
dit moment.”

Hierdoor kwam er een sterke argwaan
tegenover de intellectueel en de specialist.
Deze zijn dan ook met mondjesmaat uit de
media verdwenen. Hillaert: “expertise en autoriteit liggen sowieso vandaag moeilijker
dan ooit. Wat er voor zorgt dat als je expert
bent in een bepaalde discipline, je soms het
gevoel hebt dat je dat vooral moet afleren.
Het negatieve effect daarvan is een achteruitgang van cultuur als deel van het algemene kennisgebied van de lezer van een krant.”
Strijd in de openbaarheid

Volgens Wouter Hillaert zal de cultuurkritiek zich steeds meer gaan verplaatsten naar
het internet: “Het toekomstbeeld schijnt te
zijn: in de week op het internet en in het
weekend op papier. Iedereen is nu op zoek
naar een businessmodel om iets anders dan
gratis informatie op het internet te zetten.”
Ook Matthijs De Ridder pleit hiervoor in zijn
opiniestuk. De cultuurkritiek moet “afscheid
nemen van de gedrukte massamedia” en
haar heil zoeken op het internet, “waar het
medium voorlopig vooral mogelijkheden
biedt en geen belemmeringen oplegt.” Marc
Reugebrink begrijpt deze visie, maar onderschrijft ze niet. Volgens hem mogen we “de
strijd in de openbaarheid” niet opgeven.
Terugkruipen in je niche onder de vorm van
gespecialiseerde cultuurmagazines is lekker
gezellig, maar aldus verliest de cultuurkritiek zijn maatschappelijk belang.
Moet cultuurjournalistiek bovendien wel
oppervlakkig toegankelijk zijn? Het is misschien een klassieke vergelijking, maar om
sport- of economieberichtgeving te lezen
heb je ook enige kennis van zaken nodig.
Reugebrink: “Voor wie maak je een boekenbijlage? Voor iedereen? Nee, voor wie dat wil
lezen. Ik lees de economische bijlage ook
nooit, want het interesseert me niet en ik
snap het niet. Mocht het me wel interesseren,
zoek ik wel op wat ik niet begrijp. Maar bij literatuur en kunst moet iedereen het kunnen
begrijpen. Bullshit. Als je wil, kan het.”
Misschien nog een laatste, ietwat cynisch
woord ter verdediging van “de strijd in de
openbaarheid” van Wouter Hillaert: “Het
is heel raar dat er niet in het gat wordt gesprongen van kwaliteitsvolle cultuurberichtgeving. Volgens mij is dat een commerciële
bom op dit moment.” ¶
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Ex-Schamper, ex-De Morgen, ex-Jezus-imitator: Tim F. Van der Mensbrugghe

foto Joost Vanderdeelen

“Als je iedereen vree pissed kan
maken, dan ben je goed bezig”

16
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Tim F. Van der Mensbrugghe rolde als angry young man bij De Morgen binnen en
rolde er zo mogelijk nog bozer weer buiten. Wij besproken met hem de toestand in
medialand.

door Rini Vyncke en Bram Bombeek

Je bent nog hoofdredacteur bij Schamper geweest. Hoe ben je dan van de studentenpers in
de grote journalistiek terechtgekomen?

“In Schamper was ik begonnen met een
satirische rubriek, de Liegende Reporter, die
ik heb opgestuurd naar de baas van De Mix,
de vroegere jongerenbijlage van De Morgen.
Dat viel goed in de smaak en ze wilden mij er
zelfs voor betalen om dat wekelijks te schrijven tijdens mijn studies Germaanse. Nadien
kreeg ik een vast contract.”
De meest geredde krant ter wereld
Bij De Morgen werkte je als eindredacteur,
maar je kreeg je C4 bij de recente ontslagenronde. Vertel eens.

“Meteen bij het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur Klaus Van Isacker
was er geen wederzijds vertrouwen tussen de redactie en de hoofdredactie. Van
Isacker werd onmiddellijk de grote baas bij
De Morgen, nadat hij door Van Thillo (baas
van De Persgroep, n.v.d.r.) van VTM naar De
Tijd was overgeplaatst, om ook daar enkele
herstructureringen door te voeren. Hans
Vandeweghe kreeg nog voor de aanstelling
van Van Isacker een sms dat hij ontslagen
zou worden, terwijl Van Isacker wel zijn eigen vriendjes bij De Morgen binnenbracht.
Mensen zonder ervaring in de journalistiek wilde hij plots hoofdredacteur maken.
Volgens de statuten moet daar een advies
over komen van de redactieraad, maar Van
Isacker dreef zijn wil door.
Het grote verhaal van het collectief ontslag was natuurlijk de economische crisis en
ik geloof ook wel dat De Morgen in slechte
papieren zat. De vakbond heeft dat ook aanvaard. Alleen is het wel tekenend dat het pas
slecht is beginnen te gaan toen Van Isacker
en zijn vriendjes het roer in handen namen.
Wat moesten wij ook van hem aannemen,
terwijl hij zelf vanuit journalistiek oogpunt
nooit iets bewezen heeft?”
Tijdens die woelige periode hield je een populaire blog bij. Wat was daar je bedoeling mee?
www.schamper.ugent.be

“Ik was al met die blog begonnen voor ik
ontslagen werd. Er was mij steeds beloofd
dat ik na twee jaar eindredactie weer zelf
mocht schrijven. Na die twee jaar deden ze
echter alsof hun neus bloedde. Het collectief ontslag kon dus een opportuniteit zijn
voor mij. Bij mijn ontslag kreeg ik een gouden handdruk en dan kon ik rustig op zoek
naar een mogelijkheid om zelf weer te schrijven. De eindredactie was een dood spoor: ik
werd er voorbijgestoken door mensen die
nog niets bewezen hadden en de chefs beschouwden ons als een bende onnozelaars.
Ik had het gevoel dat ik er gewoon mijn tijd
zat te verdoen. De blog was op dat moment
een middel om wel te kunnen schrijven en
mijn eigen ideeën te kunnen verwoorden.”

“Ik maakte van de gelegenheid gebruik om nog
eens stevig in te gaan
tegen de hoge pieten.
Wat konden ze mij nog
maken? Mij ontslaan
misschien?”
Zoals over de gang van zaken na het collectief
ontslag?

“Tijdens het weekend zouden we tussen elf en twaalf uur opgebeld worden als
we ontslagen werden. Ik kreeg telefoon en
deed een dansje om mijn herwonnen vrijheid te vieren. Toen heb ik dat ook op mijn
blog geschreven. De maandag daarop was
er nog een redactievergadering waarop wij
aanwezig moesten zijn. Onze badge was al
gedeactiveerd en we moesten wachten tot
iemand ons in de gebouwen binnenliet. Hoe
dan ook, ik had toch al voor mezelf besloten
dat ik van die vergadering een grote grap zou
maken. Gekleed in een gescheurde jeans en
een marcelleke, liep ik daar binnen met een
carrefourzak vol pintjes en mijn camera. Ik

maakte van de gelegenheid gebruik om nog
eens stevig in te gaan tegen de hoge pieten.
Wat konden ze mij nog maken? Mij ontslaan
misschien? Ik heb die vergadering ook vrij
subtiel vastgelegd op foto, want de kans was
groot dat alles stilgezwegen zou worden. Ik
wou the fly on the wall zijn die de primeur
over zijn eigen krant naar buiten bracht.”
Heb je daar veel reactie op gekregen? En van
wie?

“Van veel verontwaardigde lezers die
daarna hun abonnement hebben opgezegd.
Ook van collega’s die blij waren dat wat niet
in de krant werd gezegd, zo wel aan het licht
kwam. In De Morgen zelf werd dat weggemoffeld en werden de gepubliceerde lezersbrieven zorgvuldig gescreend. Wat ook wel veel
ophef heeft gemaakt is het verhaal van mijn
frigo. Tijdens de onderhandelingen heb ik
mij in de Blokker een frigo gekocht om onder
mijn bureau te zetten. Ik vulde die met trappisten en elke avond om half negen dronk ik
er één van op. Iedereen wist dat, zelfs Walter
Pauli vond dat grappig. Behalve Van Isacker,
die het pas een week of drie voor het collectief ontslag ontdekt heeft. Uiteindelijk ben ik
er een half jaar mee weggekomen, maar drie
weken later lag ik wel buiten.”
Als lezers hun abonnement opzeggen, waar
kunnen ze dan wel naartoe?

“Inderdaad, dat is een probleem, er is
nood aan een serieuze krant die zijn redacteurs de tijd geeft om met een verhaal bezig
te zijn. Wat Klaus Van Isacker geïnstalleerd
heeft bij De Morgen is een CNA (Central News
Agency): een aantal bureaus waar Belga’s ingeblikt worden, met hoogstens eens een telefoontje als fact check. Het moet allemaal
veel rapper gaan en met minder mensen,
om gewoon maar die krant gevuld te krijgen.
Bijvoorbeeld met die kleine Younes, AFP had
inderdaad zijn bron moeten checken, maar
alle kranten hebben het evengoed overgenomen zonder hun bronnen te checken, gewoon om de eerste te zijn.
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Aan echt nieuws wordt er niet meer
gedaan, op enkele uitzonderingen zoals
Douglas De Coninck na. Buiten de nationale politiek is het gros van het nieuws in de
krant een herwerking van Belgaberichten,
van wat er in andere kranten, zoals The
Independent, al verschenen is en van wat
er al op het journaal geweest is. Wie de late
shift heeft, zit te zappen en te zoeken naar
iets nieuws dat nog in de krant moet komen,
zonder er veel duiding bij te geven. Waarom
zou je dan een krant kopen als je de avond
tevoren hetzelfde nieuws toch al op het journaal gezien hebt? Welke journalistieke capaciteiten komen er bij die mensen trouwens
nog aan bod? Vaak bevatten enkel de drie
eerste paragrafen van een groot artikel nog
nieuws, al de rest is een overzicht van wat
de voorbije dagen al verschenen is. De lezer
haalt daar nauwelijks iets uit.
Ook na het collectief ontslag zijn er nog
mensen vrijwillig opgestapt om die reden,
zelfs uit de politieke redactie. Zij zijn momenteel nog met zo weinig dat ze al het
werk onmogelijk kunnen bolwerken. Vooral
omdat mensen zoals Liesbeth Van Impe en
Fabian Lefebvre echt wel veel primeurs gebracht hebben, wat ze nu dan doen bij Het
Nieuwsblad. Die onvrede bij De Morgen zit er
nog altijd, hoor.”
De Werktitel
Je werkt mee aan een nieuw project, het journalistieke experiment De Werktitel. Jullie willen tegen die trend ingaan?

“Inderdaad, het is een simpele Wordpresssite, maar de stukken die erop komen, kunnen wel zo de krant in. De Werktitel is in mei
beginnen te vergaderen met hoofdzakelijk
enkele ex-De Morgen mensen, zowel mensen uit het collectief ontslag, als mensen die
reeds eerder met de idee rondliepen om terug te keren naar de basis. We zouden graag
een stoere site uitbouwen met eigen software en daar ook echt een businessmodel
achter steken. Goeie journalistiek heeft nu
eenmaal een prijs. We hebben met veel mensen gepraat die het wereldje kennen en met
de commerciële kant te maken hebben. We
weten wel zelf niet hoe we er ooit iets van
kunnen maken dat rendabel is, vandaar de
naam De Werktitel.”
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Is het de bedoeling dat jullie je redactie gaan
uitbreiden?

“Ja, dat is wel de bedoeling. Als je een
volwaardig alternatief wil zijn voor De
Standaard of De Morgen moet je ook wel een
volledig nieuwsaanbod brengen. Nu streven
we naar één stuk per dag, maar dagelijks
vijf stukken nieuws zou al heel mooi zijn. Er
zijn voorlopig nog veel onderwerpen waar
we nog niets over geschreven hebben, zoals
cultuur bijvoorbeeld. We zouden ook mensen moeten vinden die het voor niets willen
doen. Zeker als we ook beginnen met ‘link
journalism’ kan je een zeer groot aanbod bieden, maar dan moet er iemand zot genoeg
zijn om bij het krieken van de dag achter zijn
computer te kruipen en 20-30 sites af te surfen om het interessante nieuws te bundelen
met een link erbij.”

“We weten wel zelf niet
hoe we er ooit iets van
kunnen maken dat
rendabel is, vandaar de
naam De Werktitel.”
Zit de toekomst van de journalistiek er niet
meer in om heel gespecialiseerd te worden in één
bepaald onderwerp?

“Nieuws uit de mainstream is meestal herhaling, in principe moet je gewoon de namen
veranderen. Op gespecialiseerde sites kan je
inderdaad echt nieuws vinden dat niemand
anders brengt, omdat zij wel de tijd hebben
om dieper te graven, juist door die specialisatie. Ik ken iemand die met zo’n stuk naar
de hoofdredacteur ging en haar idee werd
daar afgeschoten; een maand later komt
dat onderwerp dan op het VTM-nieuws en
vraagt de hoofdredacteur haar waarom ze
daar niets over geschreven heeft.”
Toch hoor je van televisiejournalisten dat zij
zich laten leiden door wat in de kranten staat.
Zijn het dan niet twee honden die achter elkaars
staart aanlopen?

“Ja, dat is een schone omschrijving.”
Een andere veel gehoorde kritiek is dat de media niet alleen achter elkaars staart lopen, maar
ook achter het gat van de politiek.

“Dat werd van De Morgen gezegd tijdens
de paarse jaren. Enerzijds zijn dat de waarden van De Morgen, anderzijds is regimepers een te groot woord. Establishmentpers
lijkt me beter, want de regering wordt niet
constant opgehemeld. Journalisten zitten
wel onder de stolp van de Wetstraat, waardoor het heel moeilijk wordt om afstand te
nemen. Al is het natuurlijk ook een manier
om aan nieuws te komen. Het is een kwestie
van evenwicht: als je tegen iedereen ingaat,
dan kom je ook snel geïsoleerd te staan.
Misschien moet het toch wel eens geprobeerd worden om geen persoonlijk contact
meer te onderhouden met politici, niet meer
samen op café te kruipen, niet meer naar elkaars trouwfeesten te gaan en toch te proberen om nieuws los te krijgen. In ieder geval
denk ik wel dat politieke journalisten nog
kritischer zijn dan gewone journalisten, omdat ze nog meer tijd krijgen om zelf op zoek
te gaan naar nieuws.”
Denk je zelf dat het nog te redden valt?

“Ik denk wel dat het te redden valt. Het
zou al een heel eind opschieten mocht gewoon nog maar de bron vermeld worden
van een nieuwsitem. En verder moeten er
gewoon opnieuw tijd en middelen geïnvesteerd worden in de journalistiek.”
Als je vandaag student was, zou je dan nog
kiezen voor een carrière in de journalistiek?

“Ja, ’t is een rotte wereld, maar ’t is wel
wijs om er in rond te lopen en af en toe een
shot te geven tegen dingen die rot zijn. Dat
maakt het interessant: zelf vuil worden. Wij
willen bij De Werktitel dan ook helemaal
geen witte ridders spelen. Je moet de journalistiek in met de zeer archaïsche ambitie
om de waarheid boven te brengen, er moet
wat verontwaardiging inzitten en wat fuck
you. Mensen die in de journalistiek willen
gaan omdat het hip en leuk is en “iets in de
media”, die moeten maar een belspelletje
presenteren. Je moet het heilig vuur hebben.
Ik zou ook iedereen aanraden om de strip
“TransMetropolitan” te lezen. Die gaat over
een gonzo-journalist, een kerel die te pas en
te onpas zijn wapen bovenhaalt, dingen kapot gooit, maar toch op zoek blijft gaan naar
de waarheid. Zijn subjectieve kijk op feiten
die hij zelf bovenspit. Iedereen zou die strip
gelezen moeten hebben. Als je iedereen vree
pissed kan maken, dan ben je goed bezig.” ¶
www.schamper.ugent.be

Wat een Blad van Papier lijden kan
Een korte Schampergeschiedenis

Het is een slechte tijd om boekjes te maken. Nog steeds een eindeloze race tegen
deadlines en schuldeisers, maar de eerbare strijd om het Vrije Woord is grotendeels gestreden. Een terugblik op de gloriejaren.
door Bram Bombeek
Censuur

Haar subjectieve journalistiek had
Schamper een aantal maal in frontale botsing gebracht met de bekrompen tijdgeest.
Tussen ‘76 en ‘82 werd via Schamper een
voorlichtingsbrochure verspreid, omdat de
officiële informatie vooral de nadruk legde
op de kwalijke gevolgen van geslachtsziekten. In 1977 werd ook propaganda van een
holebi-groep gepubliceerd. Zoveel “seksuele misgroei” bracht een stroom boze lezersbrieven op gang, niet alleen van ouders,
maar ook van studenten.
In 1978 ging men al helemaal over tot heiligschennis. In Schamper 51 werd een vurig
pro-choice betoog gehouden en er werden
de adressen gepubliceerd van een aantal
Hollandse abortusklinieken. De volledige
oplage werd in beslag genomen. Ook met
de paus mocht begrijpelijkerwijze niet gelachen worden. Naar aanleiding van het pausbezoek in ‘85 verscheen een column waarin
de Klokken van Rome ofte het Kruis van de
Paus werden beschimpt. De toenmalige rector sprak van een “kaakslag aan de roomskatholieke geloofsgemeenschap”. En
vervolgens namen de kaakslagkatholieken de subsidies af.

kandidaat-studentenvertegenwoordigers
carrièristische zwijnen werden genoemd.
Schamper kreeg het ook geregeld aan
de stok met rechtse groeperingen als het
Apartheidsminnende Protea en de NSV. Ze
hadden er een handje van weg om hele oplages van Schamper te verdonkeremanen of
om propaganda tussen de pagina’s te schuiven. De rechtse mannen waren echter niet
altijd kwaad gezind op Schamper. Vlaams
Belanger Johan Deckmyn stelde een parlementaire vraag naar aanleiding van ons
artikel over de studentenmoskee. Zijn partijgenoot Francis van den Eynde wou er in
1997 één stellen over een Schamperartikel
waarin beschreven werd hoe de staatsveiligheid geïnfiltreerd was bij het Anarchistisch
Kollektief. Het artikel bleek echter satire.
Dan had Joods Actueel-voorman Michael
Freilich de bronnenkritiek beter begrepen:
hij belde braaf eer hij een foto uit de satirerubriek via zijn Joods Actueel verspreidde.
Hoe al deze louche types hun weg vonden
naar Schamper? Allicht via de zoekterm “negersperma”, als we Google Analytics mogen
geloven. ¶
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jaar geleden.

Het was niet de eerste keer dat men
Schamper had proberen droog te leggen.
In ’82 had de Sociale Raad een vacature
laten uitschrijven om de hoofdredacteur te laten vervangen. Die had te veel
op de tenen van het Faculteitenkonvent
getrapt. Ook de Gentse StudentenRaad
(GSR) kneep de subsidieader meermaals
dicht. Een keer was een artikel over de
wantoestanden van de “linke linkse soep”
van het PFK de steen des aanstoots, een
andere keer pikten ze het niet dat enkele

5
hamper, exact

De cover van Sc

Vroeger was alles anders. De Vlaamse
soixante-huitards hadden net al wat vals en
wals is uit Leuven verjaagd onder leiding
van Paul Goossens, preses van het KVHV. In
Gent liet Koen Raes, een andere progressieve jongen en vandaag prof in de Rechten, zich
door De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik
Conscience inspireren voor de titel van het
door hem gestichte blad. “Schamper” lachten de machteloze Brugse vrouwen met de
Franse edeldames die armoediger gekleed
gingen. Een onvertaalbaar woord dat de
Vlaming ten gronde typeert.
Het waren de jaren ’70. Raes en zijn redacteurs noemden zich ondubbelzinnig links.
Ze schreven hun maatschappijkritiek voor
urbi et orbi. De kranten zaten in die tijd nog
stevig vast aan hun zuil. De gevestigde orde
probeerde ook het maagdelijke Schamper te
recupereren. Het LVSV bijvoorbeeld. Voor
de uitvinding van de GSM typte toenmalig voorzitter Guy Verhofstadt zijn legendarische woede-uitbarstingen nog netjes
uit en stuurde hij ze als lezersbrief in. Ook
de studentenkoepel VVS, dat destijds een
sektarisch links clubje was en dat tot op de
dag van vandaag is gebleven, poogde van
Schamper zijn spreekbuis te maken.
In alle onafhankelijkheid werkte
Schamper wel gretig mee aan de studentencontestatie. Tijdens de protesten tegen
besparingen in 1979 hielp het blad betogers
mobiliseren en werd hun piraatzender geholpen. De redactie werd uitgekamd door
de rijkswacht en de telefoon werd afgetapt.
Het was een grimmige periode met rellen,
de bezetting van het rectoraat en de belegering van de Blandijn, die dat jaar gebeurden.
Maar net zoals de “grote” bladen ontzuilden,
zo evolueerde Schamper weg van het kritische activisme. Het blad plooide terug op de
microkosmos van de universiteit. Vanaf de
jaren negentig werd objectieve journalistiek
het streefdoel.

.

www.schamper.ugent.be

Wetenschap
foto Raven3k

Taal met rekenmachine
Taal en wiskunde, yin en yang, olie en water. Giet ze op elkaar en de een drijft
boven op de ander, maar in het dunne scheidingsvlak bevindt zich een wereld van
taalkundigen met een rekenmachine, een wereld van corpuslinguïstiek en computationele taalkunde.

door Jonas Fahy

Geeft Jan een Schamper aan Piet of geeft
Jan Piet een Schamper? U ligt er waarschijnlijk niet wakker van, maar Timothy
Colleman (doctor-assistent in de vakgroep
Nederlandse Taalkunde) heeft al menige
nachten liggen tobben over die verscheurende kwestie. Grof gesteld telt hij het aantal
keer dat Yves zijn ziel aan de duivel verkoopt
ten opzichte van het aantal keer dat Yves
aan de duivel zijn ziel verkoopt, om maar
iets te zeggen. Dat tellen gebeurt door een
computer en dat is maar goed ook. In deze
kwantitatieve vorm van taalkunde maakt
men gebruik van zogenoemde corpora, dat
zijn enorme brokken tekst, gesproken of
geschreven, die verschillende tientallen
miljoenen woorden tellen. Telkens als een
bepaalde woordvolgorde voorkomt, wordt
die geïnventariseerd op basis van een aantal parameters. De statistische evaluatie
leert ons veel over de grammaticale en lexicale eigenschappen van werkwoorden en
20
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constructies. Sprekers weten namelijk dat
de ene constructie in bepaalde omstandigheden waarschijnlijker is dan de andere.

“Elk jaar zijn er wel een
vijftal moedigen die voor
hun bachelor- of masterscriptie een volwaardig
corpusonderzoek
aanpakken.”
Er wordt reeds vanaf de jaren 1990 veel
empirisch werk verricht via corpora. Vroeger
was men al tevreden met de absolute en relatieve frequenties, maar algauw voelde men
de nood aan ‘inferentiële statistiek’. Daarbij
gaat men bijvoorbeeld na wat de kans is
dat een bepaalde woordvolgorde te wijten
is aan het toeval, aan de situatie, of aan de

herkomst van de spreker. Dat impliceert het
gebruik van complexere wiskunde. Wat begon met een eenvoudige chikwadraattest
wordt steeds meer vervangen door methodes als logistische regressie.
Linguisten met schrik van wiskunde

Gezien de wat geavanceerde wiskundige
en statistische technieken staan veel studenten Nederlands enigszins huiverachtig
tegenover corpuslinguïstiek. Een echt opleidingsonderdeel dat er volledig aan gewijd is,
bestaat niet. Wel krijgen de studenten er af
en toe iets over te horen. Colleman: “Elk jaar
zijn er wel een vijftal moedigen die voor hun
bachelor- of masterscriptie een volwaardig
corpusonderzoek aanpakken.” Ook bij de
meer klassieke collega-taalkundigen heerst
enig onbegrip, zeker als het statistisch geavanceerder wordt. Reacties in de stijl van
“Wat leert ons dat eigenlijk nog over de taal
www.schamper.ugent.be

foto Raven3k

zelf ?” of “Ja, maar dat wist ik al lang, daar
had ik die cijfertjes niet voor nodig” zijn niet
zelden onderdeel van de methodologische
discussie die zo eigen is aan de academische wereld. Toch raak je als taalkundige dezer dagen niet ver zonder op zijn minst een
basiskennis statistiek. De UGent Doctoral
School speelt daar goed op in en organiseert
geregeld cursussen statistiek voor taalkundigen. Bij vele taalkundigen heerst echter
nog steeds koudwatervrees: zij voelen zich
bij voorbaat al verloren, vanuit het waanidee
dat taalkunde en wiskunde tegengestelde
polen zijn.
Natuurlijk is het ook mogelijk om statistici aan te werven, maar dan is het absoluut
noodzakelijk dat die mensen voeling hebben
met de problemen waar alfawetenschappers
mee te kampen hebben en die zijn dungezaaid. In Leuven staat men al verder op dat
vlak: daar zijn vele vakgroepen al gepokt en
gemazeld in de kwantitatieve linguïstiek.
In Gent is men minder kwantitatief ingesteld, temeer omdat hier een belangrijk deel
van de onderzoeksactiviteit in de vakgroep
Nederlandse Taalkunde naar bijvoorbeeld
dialectwoordenboeken gaat en daar heb je
nu eenmaal geen statistiek of informatica
voor nodig. Denk overigens niet dat de corpuslinguïstiek met de rekenkracht van de
UGent supercomputer gaat lopen, wel integendeel: de meeste berekeningen kunnen
uitgevoerd worden met een gewone huis-,
tuin- en keukencomputer, al kan dat in de
toekomst gaan veranderen.

Blijkt dat de keuze voor de ene of de andere volgorde afhangt van een 13-tal factoren waaronder regionale afkomst, de aard
van de communicatiesituatie, maar ook van
het ritme van de zin, de betekenis van het
werkwoord en de ervaring uit het verleden.
Die dertien parameters en hun invloed op
de woordvolgorde zijn onzichtbaar voor ‘het
blote oor’ maar dankzij statistische verwerking van kwantitatief corpusonderzoek krijgen we nu een goed beeld op de rol van die
parameters in de zinsopbouw.

Onzichtbaar voor het blote oor

Computers met taalgevoel

Dat de keuze voor een bepaalde woordvolgorde op meer dan zuivere willekeur
berust, besefte ook Gert De Sutter, docent Nederlands aan de Hogeschool Gent
Vertaalkunde. Hij onderzocht onder meer
wanneer we het deelwoord voor of na het
hulpwerkwoord plaatsen als deze naast elkaar op het einde van een zin voorkomen.
Een voorbeeldje: “Ik geloof dat hij hier gisteren geweest is” (= groene volgorde) versus
“Ik geloof dat hij hier gisteren is geweest” (=
rode volgorde).

Colleman en De Sutter voeren vooral
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,
maar de LT3-groep rond Veronique Hoste
heeft heel duidelijk een toegepast doel.
Mevrouw Hoste is docent Taaltechnologie
aan de Hogeschool Gent en haar onderzoek
situeert zich op het gebied van de computationele taalkunde. Dat onderzoeksdomein situeert zich op het grensvlak van taalkunde
en informatica. De belangrijkste partner bevindt zich dan ook niet bij de Letteren, maar
wel bij de faculteit Toegepaste Wiskunde
Informatie.

www.schamper.ugent.be

“In Leuven staat men al
verder op dat vlak, daar
zijn vele vakgroepen
al gepokt en gemazeld
in de kwantitatieve
linguïstiek.”
Dat fenomeen, waarbij de keuze van de
woordvolgorde bepaald wordt door een
heel aantal erg verschillende factoren, zie
je trouwens niet enkel in het Nederlands
maar ook in het Engels, het Duits en tal van
andere talen. Dit sterkt de onderzoekers in
hun overtuiging dat taalgebruikers over een
indrukwekkend grammaticamodel beschikken dat in de loop der jaren constant verandert door invloeden van buitenaf.

De expertise op gebied van taaltechnologie zit niet aan de UGent, maar
vooral aan de Hogeschool Gent. Aan de universiteit zijn er wel een aantal mensen binnen de Ingenieurswetenschappen, het VIB
en Toegepaste Wiskunde & Informatica die
onderzoek verrichten naar zoeksystemen,
biomedische informatie-extractie en dergelijke, maar het ontwerp van systemen die
een diepe syntactische en semantische analyse van tekst nastreven, is vooral expertise
van de Hogeschool. In de computationele
taalkunde ontwikkelt men systemen die natuurlijke taal proberen te modelleren met
als ultiem streefdoel artificieel tekstbegrip.
Toepassingen zijn onder meer het ontwikkelen van grote corpora en tools voor automatische vertaling. Cruciaal voor dit laatste
is de automatische desambiguering tussen
verschillende woordbetekenissen. De meeste woorden hebben namelijk meerdere betekenissen, bijvoorbeeld vorst, bank of kraan.
Mensen zien relatief eenvoudig in welke betekenis precies bedoeld wordt, maar voor
computers is dat meestal problematisch.
Men probeert het probleem op te lossen
door aan elk woord enkele parallelle (meertalige) teksten te koppelen waaruit dan automatisch de juiste betekenis van het woord
kan worden afgeleid.
Een andere toepassing is de ontwikkeling
van het eerste systeem voor Nederlandse
coreferentieresolutie. Bijvoorbeeld, in “Ik
heb net Sprakeloos van Lanoye gelezen. Ik
vond het een schitterend boek.” wordt automatisch bepaald dat de “ik” uit de tweede
zin naar dezelfde entiteit in de werkelijkheid verwijst als de “ik” uit de eerste zin.
Hetzelfde geldt voor “Sprakeloos”, “het” en
“een schitterend boek”. Dergelijke systemen
zijn van groot belang voor onder meer automatisch vertalen, informatie-extractie en
sentiment-detectie.
Het foutloos vertalen van een tekst door
een computer is nog toekomstmuziek, maar
het is duidelijk dat de basis hiervoor gelegd
wordt in de computationele taalkunde, waar
taal- en wiskundigen de handen in elkaar
slaan om zo tot automatische vertaalsystemen te komen die tolken nog slapeloze
nachten zullen bezorgen. ¶
Schamper 483
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DH Hoezo is fantasy geen literatuur?
Volgens onderzoekers van het Stony Brook
University Medical Center in New York zijn
hobbits mensen. Met hun artikel The geometry of hobbits: Homo floresiensis and human
evolution proberen ze licht te scheppen in de
duisternis rondom Flor de hobbit.
In 2003 vonden Australische en
Indonesische onderzoekers op het eiland
Flores een groot deel van het skelet van een
onidentificeerbare primaat. Little Lady of
Flores, kortweg Flor, was een vrouw van 106
cm, met korte scheen- en heupbeenderen en
een kleine schedel.
Heel wat onderzoekers gingen ervan uit
dat zij het werk was van evolutionaire regressie. Lees: het terugdraaien van de evolutionaire klok. Aanhangers van die theorie
zien in Flor een afstammeling van hogere

primaten met microcefalie. Dat is een aandoening waarbij de schedel veel kleiner is
dan normaal.
William Jungers en Karen Baab hechten daar weinig geloof aan. Statistisch toonden ze aan dat Homo floresiensis met recht
en reden een soort kan worden genoemd.
“Alle pogingen om hobbits af te schilderen
als aangetaste mensen zijn op niets uitgedraaid. Dwergsyndromen en microcefalie
kunnen de anatomie van Homo floresiensis
niet verklaren”, aldus Jungers.
Hoe je hoofd er ook uitziet, een blauwtje
lopen wil niemand. Dus voer je als masterstudent gedwee uit wat je promotor je opdraagt.
Je stopt wat indium, yttrium- en mangaanoxide in de oven en hoopt dat er geen evacuatie van komt. Tot plots: een nieuwe, blauwe
kleurstof. Het overkwam een student in het

laboratorium van Mas Subramanian en een
professor materiaalkunde aan Oregon State
University. Na heel wat tests werd het nieuwe
pigment veilig en kleurvast bevonden. Door
de aanwezigheid van indium is de kostprijs
hoog, maar de onderzoekers zijn druk in de
weer om een goedkoper oxide te vinden dat
de klus kan klaren. Serendipiteit heet zoiets
dan.
Van kleur naar geur: haal je neus eens op
voor liefdadigheid. Katie Liljenquist van
Brigham Young University heeft aangetoond
dat ethiek en geur samengaan. Voor haar artikel in Psychological Science ensceneerde ze
enkele klassieke rollenspellen. Daaruit bleek
dat personen die zich in een kamer behandeld met Windex bevonden, eerlijker en vrijgeviger zijn. De diabolisering van het waste
management lijkt ingezet. ¶

Slapend leren:
mythe of wetenschap?
Neurologen kibbelen erover en studenten dromen ervan. Is slapend leren pseudowetenschap of
is het echt (en onvatbaar)? door Dietmar Hertsen
Studeren en slapen is de trade-off van
de student. Er is altijd een punt tijdens die
januarinachten waarop verder studeren
écht niet meer loont. Je mijmert: zou het
niet prachtig zijn om in je slaap te leren?
De vraag blijft: kan het? Tot nu toe is er
nog niemand die de vraag met ja of neen
heeft beantwoord. Er zijn dan ook nog
geen bewijzen gevonden dat het helpt zoals we zouden willen, integendeel. Het zou
in de pseudowetenschappelijke canon astrologie kunnen vervangen.
Dat is onterecht. Er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat de informatie die we
overdag opnemen, ‘s nachts wordt verwerkt tot herinneringen. Onderzoekers
van de Northwestern University bijvoorbeeld, hebben geprobeerd met geluiden

tijdens de slaap het ruimtelijke geheugen
te stimuleren.
In hun onderzoek kregen vijfentwintig
personen een aantal objecten te zien op
een computerscherm. Al de voorwerpen
verschenen op een andere plaats en de
deelnemers kregen tijd om die in te studeren. Bij elk voorwerp werd ook een geluid
afgespeeld.
Drie kwartier na de leerfase moest iedereen gaan slapen. De ene helft van de
ondervraagden kreeg tijdens zijn slaap
de geluiden te horen, de andere niet. De
volgende ochtend kreeg iedereen de voorwerpen opnieuw te zien, maar deze keer
ongeordend. En ja hoor: zij die wat te horen kregen, slaagden beter in de opdracht
om alles weer op de juiste plaats te zetten.

Een groot verschil met eerder onderzoek is dat hier niet de rol van de REM,
maar die van de diepe slaap onderzocht
wordt. REM-slaap (rapid eye movement
sleep) is de fase die zorgt voor dromen die
je achteraf kunt beschrijven. Tijdens de
diepe slaap kun je slaapwandelen, bedwateren of praten.
Cruciaal is ook dat het hier gaat om
de verwerking van herinneringen en niet
om de opname van nieuwe informatie.
Plannen om over te schakelen op walkmandutjes zijn dus nog altijd pseudo. Al is
het natuurlijk nog niet bewezen dat je leerstof op tape baat, als je die wél hebt verwerkt. Dat blijft een raadsel en voer voor
hilariteit. ¶
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Ook zin om te gaan schaatsen?
Mail dan schamper@schamper.ugent.be want Schamper geeft 5 duotickets weg!

Live Dj’s
Woensdag 09/12 / 20u00 - 23u00

Allstars Urgent.fm
Donderdag 10/12 / 20u00 - 23u00

The Jama Brothers
Woensdag 16/12 / 20u00 - 23u00

Allstars Urgent.fm

gent overwintert!

Donderdag 17/12 / 20u00 - 23u00

Seba Loop

DE 12DE GENTSE OPENLUCHT

IJSPISTE

Happy Hour / 20u30 - 21u30
1 student betaalt, de 2e schaatst gratis
(op vertoon van studentenkaart)
Van 07 > 11/12/2009, van 14 > 18/12/2009
en van 04 > 08/01/2010

EMILE BRAUNPLEIN / 04.12.2009 > 10.01.2010
TICKETS IN VOORVERKOOP:
WWW.UITBUREAU.BE - T. 09 233 77 88

THE JAMA BROTHERS

(gratis toegang voor JOVO- en VDK-kaarthouders op vertoon bankkaart)

JAn Gabriels & MAthieu Verheyden, two young, rising dj’s, both born in the most musical city of the world, GHENT! Jan,
who’s been spinning records since he was 13 years old, met Mathieu 2 years ago. Meeting Mathieu provided him with new inspiration and since that day,
/ Sint-Baafsplein / 04.12 > 25.12.2009
they have been working hard to get where they are today. Wondering what type of music they play? Electro, house & club music!

KERSTMARKT
KOOPZONDAGEN
/ 13, 20 & 27.12.2009
DJ URGENT.FM ALLSTARS Menig gevestigd
radiopresentator of dj is zijn/haar carrière gestart bij Urgent.fm. In de Urgent.fm Allstars vinden

www.gentverwent.be
wij huidig dj-personeel van Cocktail, het dagelijks
namiddag programma op Urgent.fm. Deze Gentse stadsradio voor jongeren is een niet aﬂatende voedingsbodem voor radio- en muziektalent en een belangrijk uithangbord voor pop en cultuur in Gent. Dit alles resulteert in straﬀe radioprogramma’s die de
vinger aan de pols houden op het vlak van (pop/rock)muziek, cultuur, stedelijk leven, actualiteit, etc...

the beauties of electronic dance music. A little later he started to play at a local radio station, called ‘c-dance Ghent’ where his sound became more melodic
and tranzy. Nowadays Seba’s sound is more groovy, more electronic and he’s constantly searching to mix the right ingredients for a perfect night of music.

RIJ GRATIS MET DE LIJN
OP VERTOON VAN UW SCHAATSTICKET *

* schaatsticket vvk:
GRATIS MET DE LIJN HEEN EN TERUG
aan de kassa:
GRATIS MET DE LIJN TERUG

t / Kammerstraat 19 / 9000 Gent // Concept: James & Co

SEBA LOOP is a Resident DJ at Tijuana, Poplife, Maison Rouge and a Guest DJ at Culture Club and Decadance. At the age of 15, he started to explore

foto Raymond Huber
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Honingraten van driehonderd miljoen
Schamper gaat op zoek naar mensen die ook nog ná hun studentenleven aan de universiteit vertoeven
en laat hen aan het woord over hun dagdagelijks onderzoek. door Dietmar Hertsen
De Sterre is het huis van een soort mensen dat in de tabel van Mendelejev een Bijbel
ziet. Chemicus Mathias Ide legt uit waarom
de scheikunde zo aanstekelijk werkt.
Voor welk onderzoek laten chemici van uw
vakgroep de slaap?

“Voor zoveel verschillende dingen dat
de term ‘vakgroep’ eigenlijk achterhaald is.
In het verleden heeft men ervoor gekozen
de fysische en de anorganische chemie onder te brengen in één gebouw. Ondertussen
zijn beide takken zo gegroeid dat het bed begint te kraken. COMOC (Centre for Ordered
Materials, Organometallics and Catalysis,
n.v.d.r.), waartoe ik behoor, maakt deel uit
van het anorganische deel.
Ons onderzoek spitst zich toe op materialen met geordende porositeit. Die hebben een enorme inwendige oppervlakte,
net zoals een spons. De stof die ik ontwikkel bijvoorbeeld, heeft een oppervlakte van
duizend tot duizend vijfhonderd vierkante
meter per gram product. Bovendien zijn de
gaatjes in onze ‘sponzen’ zeer regelmatig.
Vergelijk het met minihoningraten.”
Wat is de toegevoegde waarde van zo’n
oppervlaktevergroting?

“De interactie tussen twee stoffen grijpt
meestal plaats ter hoogte van hun oppervlak. Een vergroting daarvan betekent dan
ook meer plaats voor wisselwerking. Op die
24
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manier kunnen onder andere nieuwe katalysatoren ontwikkeld worden. Zulke stoffen
verhogen de snelheid van een chemische reactie zonder er zelf aan deel te nemen, een
beetje zoals een coach dat doet.
Mijn werk focust zich op chromatografie. Dat is een proces waarbij men vloeibare
mengsels scheidt in afzonderlijke fracties.
Daarbij brengt men het mengsel in in een
buis die gevuld is met een vaste stof, de pakking. De fracties ondergaan elk op zich een
andere interactie met de vaste fase, waardoor ze op verschillende tijdstippen de kolom verlaten.
In mijn doctoraat maak ik werk van poreuzere pakkingen. Die geven aanleiding tot
efficiëntere scheidingen.”

“Assistenten kauwen
taaie brokken voor
en dat kan niet de
bedoeling zijn.”
Is daar dan vraag naar?

“Zeker. Efficiëntie is niet de enige verdienste van deze materialen. Ze lossen ook
minder snel op in de stromende vloeistof
en zijn beter bestand tegen warmte. U moet

weten dat een normale pakking duizend tot
tweeduizend euro kost en al na tweeduizend
scheidingen afgeschreven is.
Daarbij komt nog dat de mengsels in veel
gevallen geen water mogen bevatten. Alleen
speciale producten zijn geschikt als oplosmiddel, met een hoge aankoopprijs en verwerkingskost tot gevolg. Bedrijven als Pfizer
kunnen tot driehonderd miljoen euro per
jaar besparen, gewoonweg door te kiezen
voor betere pakkingen.”
De meeste dromen zijn bedrog
Chemie als kinderdroom is een zeldzaam iets.
Is uw liefde gerijpt op eiken vaten of is een coup
de foudre een betere omschrijving?

“Twee passies hebben mijn leven vormgegeven: tekenen en scheikunde. Toen ze mij
in de lagere school vroegen wat ik later wou
worden, zei ik: doctor in de wetenschappen.
Wellicht was ik toen de enige die wist wat
dat betekende. Kent u een betere omschrijving van liefde op het eerste gezicht?”
Linea recta van de schoolbank naar het labo.
Vanwaar die vurigheid?

“Iets met een appel en een boom. Mijn
beide ouders zijn scheikundigen: de ene
geeft les in het secundaire onderwijs, de andere is zelf doctor. Een betere springplank
kan ik me echt niet indenken.
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Heeft de passie het pad geëffend of was studeren een hordeloop?

“De maagdelijke start waarop ik gehoopt
had, is er nooit gekomen. In het middelbaar
onderwijs was studeren een luxe. Toetsen en
examens waren lachertjes, achteraf bekeken. Een inspanning heb ik daar nooit echt
moeten leveren.
Toen ik hier door de grote poort binnentrad, was dat een confrontatie. In het eerste jaar had ik negen herexamens. Een deel
ervan heb ik noodgedwongen tijdens mijn
tweede jaar afgelegd. Voor mezelf heb ik ondertussen uitgemaakt dat lessen bijwonen
cruciaal is. Cursussen zijn samenvattingen,
hoorcolleges funderingswerk.
Sinds dat debacle heb ik wel een paar herkansingen nodig gehad, maar het eindresultaat is altijd in zicht gebleven. En hier zit ik
nu, als doctoraalstudent. Er zijn dromen die
veel slechter kunnen aflopen.”

Toegegeven: mocht dat niet zo zijn, dan zou
ik hetzelfde doen. Mijn motivatie is groter
dan die quasi-verplichting.
Gepromoveerde chemici komen vaak
terecht in managementfuncties. Daarvoor
treden ze in competitie met burgerlijk ingenieurs. Noem dat gerust moeilijke concurrentie: ingenieurs studeren vijf jaar, chemici
met een doctoraat minstens negen jaar. En
aangezien oudjes hogere lonen krijgen, zijn
wij niet echt goedkope wetenschappers.
Daarnaast is ook onderzoek en ontwikkeling
een toevluchtsoord voor chemici.
Iedereen die hier afstudeert, vindt werk,
al gaat dat soms gepaard met zoekwerk. De
economische malaise herwaardeert praktijkervaring. Dat is niet altijd in ons voordeel, spijtig genoeg.”
Op naar de academische wereld?

“In ieder geval niet als een van die karikaturen. Ik ben enkele jaren actief lid geweest
van Chemica, de vereniging van chemiestudenten. Daar heb ik dingen geleerd die geen
boek bevat: uit een financiële put klimmen,
saneren en toch nog fuiven organiseren. Lid
van een praesidium zijn, het verrijkt, zolang
het maar met mate gebeurt.”

“Daar ziet het er niet veel rooskleuriger
uit. Onze gangen zijn gevuld met een jong
professorenkorps. Wie op zoek is naar een
vaste baan, zal dus nog jaren moeten wachten vooraleer er een plaats vrijkomt. Aan de
universiteit is die kloof onoverbrugbaar: niemand kan zo lang in onzekerheid leven.
Bovendien ligt mijn hart bij de bedrijfswereld. Ik denk niet dat ik zou aarden als
academicus pur sang. Het is een keuze die
iedereen vroeg of laat moet maken. Op dit
moment val ik tussen twee stoelen, maar de
balans neigt slechts naar één kant. Een deel
van de vakken die ik nu volg, is trouwens bedrijfskundig georiënteerd.
Mijn promotor is wel van purisme doordrongen. Hij onderzoekt zonder daar commerciële belangen aan te koppelen. Mijn
copromotor doet net het tegenovergestelde.
Zijn spin-off maakt dat hij maar één dag per
week op de faculteit rondloopt.”

Doctoreren verplicht

Studenten toch

Heeft u die tijd van studeren beleefd als kluizenaar of als wildebras?

Waarom heeft u uiteindelijk gekozen voor een
doctoraat?

“Een master in de chemie kan maar één
kant op: het onderwijs. De industrie en de
academische wereld bekommeren zich enkel om doctoraten. Werk of onderzoek staan
gelijk met doctoreren. Bij de keuze voor een
academische graad is vrije wil dus schijn.
www.schamper.ugent.be

Is het niet vervelend daarvoor het echte werk
te doorbreken?

“Soms wel. Als vorderingen uitblijven en
tijd te duur wordt, is elke afleiding er een te
veel. Dan worden die practica en hoorcolleges lastig. Maar over het algemeen heb ik er
geen problemen mee. Het geeft voldoening
om bachelors te helpen bij hun eerste stappen in de wetenschap. Mijn halve familie zit
in het onderwijs, misschien heeft dat er wat
mee te maken.
Een thesis begeleiden is andere koek. Het
onderwerp ervan is zo gekozen, dat het volledig binnen mijn proefschrift valt. De kwaliteit van de studenten bepaalt dus ook de
snelheid waarmee ik vooruitkom. Tot nog
toe heb ik daar veel geluk mee gehad.”
Tot slot: hoe aanschouwt u de troepen, terugdenkend aan uw eerste stappen?

“Met gemengde gevoelens. Ik ben geen
doemdenker die prevelt dat de gemiddelde
intelligentie afneemt. Wel denk ik dat de universiteit te veel pampert. Zelfwerkzaamheid
is een modewoord geworden, maar minder dan ooit aanwezig. Assistenten kauwen
taaie brokken voor en dat kan niet de bedoeling zijn.” ¶

Bent u betrokken bij het onderwijs?

“Als doctoraalstudent met een IWT-beurs
mag ik daar maar vijf procent van mijn tijd
aan besteden. In die spaarzame uren begeleid ik practica en geef ik hoorcolleges.
Daarnaast is er een masterstudent die zijn
thesis bij mij afwerkt.”

foto Pieter-Jan Volders

foto Raymond Huber

De tekendrang heb ik geërfd van mijn
grootvader. In mijn vrije tijd maak ik schetsen en ontwerp ik websites. Het logo van
onze onderzoeksgroep is een ontwerp van
mijn hand en nogal wat illustraties in de
publicaties die hier buitenrollen, heb ik getekend. Mijn hersenkronkels hebben hun gemene deler gevonden, zo lijkt het wel.”

Mathias Ide, heden doctoraalstudent:
“In het eerste jaar had ik 9 herexamens.”

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Podium

Wie zijn nieuwjaarsgeld al eerder heeft
gekregen, kan op 6 december The Mars
Volta in de Vooruit gaan bewonderen. De
stem van Cedric Bixler Zavala zal je al vlug
naar hogere sferen brengen, en het wonderlijke gitaarspel van Omar Rodriguez-Lopez
zal je doen wensen dat jouw vingers even
vlug waren als de zijne. Voor de lege portemonnee raden we A Mountain of One aan,
ook in de Vooruit, maar ter compensatie
gratis in het café (10 december). Een mix van
psychedelische seventiesrock en bombastische melodieën die je zullen meevoeren
naar de weelderige wereld van het spirituele. Wie nog steeds gelooft in de kunst van
het Vlaamse lied, kan op 10 december afzakken naar de Handelsbeurs. Daar zal Frank
Vander Linden zijn intieme “menselijke”
liedjes of enkele onschuldige covers spelen.
Blijkbaar onmisbaar. Voor echte winterliedjes moet je op 7 december in de Video zijn,
want dan komt Dan Mangan langs. Bestel
een warme chocomelk en laat je verleiden
door zijn zeemzoet klinkende songs.

Op 11 en 12 december speelt De
Naamlozen in theater Tinnenpot, een stuk
waarbij vier acteurs verschillende personages neerzetten in alledaagse situaties. Met
de typische Vlaamse taal en figuren willen
ze de poëzie van het achterland voorstellen.
Wat begint met een onschuldig vertelsel eindigt via een surrealistisch relaas in een nietszeggende leegte. Met een duizelingwekkend
tempo sleuren de acteurs je mee in dit mysterie. In Theater De Waanzin (Nieuwe Vaart
118) wordt op 5 december de raadselachtige
dood van Edgar Allan Poe uitgediept. Auteur
Edgard Eeckman bestudeerde de parallellen
tussen Poe’s werk en diens persoonlijke leven,
en voegde hier eigen fictieve elementen aan
toe. Het resultaat is een nieuw verhaal over
deze 19e-eeuwse uitvinder van het rillinggevende kortverhaal en de psychologische detective: The Murder(s) of Edgar Allan Poe.
Hierin wordt Poe zelf verdacht van moord en
krijgt hij te maken met achtervolgingen van
rechercheur Auguste Dupin. Vanaf 9 december speelt in de Vooruit de voorstelling Het

foto Derek Perez

Concert

Lichaam. Hierbij stelt Eric De Volder zijn
acteurs voor de ultieme uitdaging: tijdens
het stuk moeten ze improviseren en zelf zoeken naar hun personage. Dit gebeurt met
tekst- en beeldmateriaal als inspiratiebron.
Uitgaande van het lichaam gaat toneelgroep
Ceremonia dan op zoek naar de littekens van
deze nieuwe personages, om hen een geloofwaardig bestaan te schenken. Wie ten slotte
zijn Shakespeare-citaten wil uitbreiden en
meer wil onthouden dan enkel het algemeen
gekende ‘to be or not to be‘, kan nog tot 5 december Macbeth Infected gaan bekijken in
het Multatulitheater (St-Bernadettestraat
258).
Expo

In het SMAK komen er heel wat interessante voorstellingen aan: tussen 4 en 7 december zal Ben Benaouisse de Bic-Art Room
van Jan Fabre overdoen, een kwarteeuw nadat dit de eerste keer gebeurde. Gedurende
72 uur zal deze man met behulp van een
blauwe bic-balpen zijn creativiteit de vrije
loop laten op blanco muren en meubels,
waarbij het schrijven zal dienen als overlevingsstrategie. Vanaf 3 december kan je een
tentoonstelling bezoeken van het internationaal kunstenaarsmagazine Gagarin The
Artists In Their Own Words. Geïnspireerd
door het citaat van John Baldessari (”Talking
about art simply is not art. Talk can be art, but
then it’s not talking about art.”) willen schrijvers van over de hele wereld zoeken naar
het historische en artistieke. Deze expositie
brengt hun teksten, in hun oorspronkelijke
taal en vertaald in het Engels, samen met
de rest van de museumcollectie en speciale bruiklenen. Heb je nog niet de kans gehad om de tentoonstelling van Stephan
Vanfleteren te bezoeken? Dan heb je nog
tot 3 december de kans om in Wintercircus
Mahy (Lammerstraat 11) te gaan kwijlen
bij de portretten van Mauro Pawlowski en
Ramsey Nasr. ¶

The Mars Volta. Op Sinterklaas’ verjaardag in de Vooruit.
www.schamper.ugent.be

Bits
«

My Sister’s Keeper

film

postsecret.blogspot.com

De wintermaanden en
hun vrieskou luiden het naderende blokverlof reeds
in. Maar voor je jezelf verkleumd terugvindt achter torenhoge stapels
boeken, maken de Gentse cinema’s je
nog even warm voor de nieuwe mustsee films.
Eén daarvan is Moon, het opmerkelijke regiedebuut van Duncan Jones.
Het verhaal dat draait rond de paranoïde astronaut Sam Bell voelt vertrouwd aan en doet terugdenken aan
films zoals Solaris en 2001. Verwacht
je niet meteen aan een verfrissing voor
het sciencefictiongenre, maar ontegensprekelijk staat Moon, net als zijn
equivalenten, garant voor een avondje amusement. U wilt meer van dat?
Ook Pandorum vertelt het bizarre verhaal van twee astronauten die na het
ontwaken elk besef van tijd, ruimte en
identiteit kwijt blijken te zijn. Om het
geheel van ruimteschepen, uitzonderlijke missies en existentiële vragen
nog een tikje geloofwaardiger te maken, werd ook gezorgd voor een buitenaardse vijand met als grote doel:
het vernietigen van de mensheid. Als
je ondertussen de appetijt nog niet
NV
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verloren hebt, kan je de honger vanaf
2 december stillen in een bioscoop
near you.
Meer genuanceerde personages
vind je in het drama My sister’s keeper
, geregisseerd door Nick Cassavetes
die we reeds kennen van kaskrakers
als The Notebook. In zijn nieuwste
film treft hartverscheurend nieuws
een gelukkig gezin. Wanneer de dokters leukemie vaststellen bij hun jonge dochter moet mama Sara, een rol
voor Cameron Diaz, een moeilijke
keuze maken. Net zoals het gelijknamige boek dat in 2004 verscheen,
belooft My sister’s keeper ook in de
bioscoop aan te zetten tot het stellen van ethische en morele vragen.
Amusement van eigen bodem wordt
verzorgd door Jan Verheyen. Dossier
K, de langverwachte opvolger van
De zaak Alzheimer, speelt zich af tegen het decor van de Albanese maffia in Antwerpen. De cast bestaat uit
de spilfiguren van elke andere grote
Vlaamse prent –met uitzondering
van Jan Decleir– en ook de plot is
weinig verrassend. Ideaal dus om nog
even hersendood bij weg te zakken alvorens je de boeken open slaat. ¶

FE Sleur je al jaren een geheim mee
dat je met niemand kan delen? Je bent
niet alleen! Op PostSecret verzamelt de
Amerikaan Frank Warren al jarenlang
allerhande geheimen. Wat begon als een
experiment waarbij Warren duizenden
postkaarten op willekeurige plaatsen
achterliet met de vraag om er een geheim
op te schrijven en naar hem terug te sturen, is ondertussen uitgegroeid tot een
succesvol kunstproject. Iedereen die wil
kan een kaart opsturen, de enige voorwaarde is dat er een echt geheim opstaat
dat niemand anders weet. Sommige geheimen zijn grappig (“I love my ipod because I can listen to Christmas music all
year and no one can judge me for it.”), andere zijn eerder tragisch (“The morning
after you hit our 10-year old daughter, we
all stood there and watched as a fan asked
for your autograph.”). Warren ontvangt
dagelijks prachtig versierde kaarten vanuit de hele wereld en een selectie hiervan
wordt elke zondag op zijn site geplaatst.
Vind je Engels maar voor sissy’s? Niet getreurd, PostSecret heeft namelijk ook al
opvolging gekregen in het Frans (postsecretfrance.blogspot.com), Duits (postsecretdeutsch.blogspot.com) en Nederlands
(www.briefgeheimen.be). ¶

foto’s Jelle Verherstraeten
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Van de jongerenfoon tot kroonprins bij de Rodenburg familie

Mathias Sercu buiten de zone
Onze generatie kent Mathias Sercu van bij het begin: Buiten De Zone is pure
jeugdnostalgie. Momenteel is hij te zien op tv in De Rodenburgs en binnenkort op
het grote scherm in Zot van A.
door Rini Vyncke en Marieke Vandenhende
Naast de algemeen gekende series Team
Spirit en Flikken, zagen we hem ook als stereotype sterreporter in de film Iedereen
Beroemd. Sinds hij Steracteur Sterartiest
won, weten we dat hij eigenlijk kan zingen
ook. Enkel zijn theatercarrière is publiekelijk
heel wat minder prominent aanwezig.
Je bent in Ardooie opgegroeid en studeerde
in Brussel. Hoe ben jij uiteindelijk in Gent terecht
gekomen?
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“Toevallig of niet, ik ben geboren in Gent
omdat mijn moeder vroedvrouw was in
Maria Middelares, maar ik ben in Ardooie
opgegroeid. Na mijn acteursopleiding in
Brussel had ik drie opties: Gent, Antwerpen
of Brussel. Al mijn vrienden hadden stilaan
Brussel verlaten en Antwerpen associeerde ik met dikke nekken, daarom was Gent
voor mij de logische keuze. Alles is op drie
kwartier bereikbaar: mijn ouders, Brussel,
Antwerpen, Kortrijk… Ik woon er nu 17 jaar

en ik vind dat er geen betere Belgische stad
is dan deze.”
Wie is jouw grote voorbeeld op professioneel
vlak?

“Josse De Pauw is één van mijn goden.
Toen ik op het Conservatorium in Brussel zat,
ben ik vier keer gaan kijken naar een monoloog van hem in de Beursschouwburg: Ward
Comblez, he do the life in different voices. Hij
stond daar alleen op de scène, met een klein
tafeltje en een cassetterecorderke, dat was
www.schamper.ugent.be

alles. Ik was daar zo van onder de indruk.
Toevallig ben ik nu zelf ook met een monoloog bezig, samen met Pascal Michiels en
Bert Verschueren. Het wordt een heel intieme voorstelling met nummers en tekst, bijna
een poëtisch iets. Daarnaast is het ook een
leuke afwisseling voor mijn televisiewerk.”
Acteren als drug

iedereen daar plots een mening over. In het
theater speel ik al zo lang verschillende rollen, het ene moment ben ik een halve autistische nerd en het andere moment speel je
in Macbeth een man die koelbloedig de mensen om hem heen vermoordt. Pas wanneer
je verward geraakt in je rollen en jezelf verliest, loopt het mis, want het blijft uiteindelijk maar spel.”

Inderdaad, De Rodenburgs is recent gestart op
VTM. Hoe ervaar je dat?

Een Steracteur of Sterartiest

“Ik amuseer mij eigenlijk te pletter en
denk dat ik toch wel de leukste rol heb. Je kan
met die Fred eigenlijk alle kanten uit. Dat is
een verwend kind dat denkt dat hij met geld
alles kan oplossen. Ik hou er wel van om een
personage te spelen dat eigenlijk een soort
domheid in zich heeft, maar dat echt niet inziet. Het is niet zomaar de klootzak om de
klootzak te zijn. Het is het ondanks zichzelf.
Fred is het slachtoffer van zijn eigen opvoeding en gebrek aan emotionele intelligentie.
Eigenlijk is hij een heel tragische figuur.”

Je bent bezig met film, theater en televisie.
Hoe past dat allemaal bij elkaar?

Ze zeggen soms dat als je acteert, je jezelf
moet vergeten.

“Ik heb het altijd interessant gevonden om
me ergens in in te leven. Als kind speelden
wij de Rode Ridder en dat was echt bloody
serious man. Ik was dan echt de Rode Ridder
totdat moeder riep om te komen eten. Als je
acteert, bestaat al de rest niet meer. Dat was
als kind met de Rode Ridder het geval en dat
is nu nog altijd zo: tijdens een stuk ga je 300%
voor de emotie of het personage. Als het op
een goede manier gebeurt, denk ik dat het
zelfs verslavend is. Het is een ongelofelijke
uitlaatklep en eigenlijk ook zeer leerrijk
doordat het een vorm is van mensenkennis
opdoen.
Je moet daarom niet goedkeuren wat je
speelt, maar je moet het wel kunnen begrijpen. Eigenlijk kan je iedereen begrijpen, zelfs
iemand die hier plots rechtstaat en iedereen
neermaait. Met een beetje moeite kan je inzien waar dat vandaan komt, wie die mens is
en wat hem zo ver gebracht heeft. De mens is
een bodemloos vat vol inspiratie. Er schuilt
vanalles in iedereen.
Josse De Pauw zei ooit: ‘Het personage is
80% wie je bent en 20% personage.’ Je bent
wie je bent. Toch vind ik het geweldig om
veel verschillende rollen te kunnen spelen.
Het gekke is, als je iets doet voor tv, dan heeft
www.schamper.ugent.be

“Eigenlijk is het gewoon niet te vergelijken. Het leukste vind ik dat ik nu eenmaal
die afwisseling heb. Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor theater kiezen omwille van
het live-aspect. Het probleem met theater is
echter dat er geen werk is, tenzij je het zelf
doet. Niemand zit daar op jou te wachten,
hoor. Daarom start iedereen nu zelf projecten en dat doen wij dus ook. Het feit dat ik
die Fred Rodenburg-job heb, is eigenlijk een
enorme luxe, want daardoor kan ik het mij
permitteren om met theater bezig te zijn.

“Eigenlijk kan je
iedereen begrijpen,
zelfs iemand die hier
plots rechtstaat en
iedereen neermaait.”
Veel mensen hebben ook moeite met
theater omdat het zo elitair is. Dat is ergens
wel terecht. Je zit soms inderdaad theater te
maken voor theatermakers. Maar het is niet
de bedoeling om je zaal te vullen met collega’s die nieuwsgierig zijn naar jouw werk.
In dat opzicht heb je misschien wel wat tvbekendheid nodig om mensen naar de zaal
te lokken. Al is dat ook geen ideale situatie
natuurlijk, want je publiek komt dan kijken
naar een bekende kop in plaats van naar een
verhaal. Het is een tweesnijdend zwaard.”
Heb je door Steracteur Sterartiest meer muzikale kansen gekregen?

“Steracteur Sterartiest, dat is iets dat
echt not done is in de theaterwereld. Maar

waarom zou ik het niet doen? Voor de happy
few die daarop neerkijken? Het was bovendien ook voor het goede doel. Ik heb een
broer met autisme en op die manier kon ik
zijn school, vzw Het Anker, meer naambekendheid geven. Ik had wel gedacht dat het
na enkele rondes al gedaan zou zijn, maar
het is blijkbaar anders uitgedraaid. Dat heeft
nu echt wel mijn gevoel versterkt dat ik mij
allemaal niets van die hokjes moet aantrekken, want het leven is gewoon veel te kort.
Eigenlijk geniet ik nu een ongelofelijke luxe, wat dat betreft. Door Steracteur
Sterartiest heb ik zoveel muzikanten leren
kennen dat het mogelijk zou zijn mensen te
vinden als ik een eigen projectje uit de grond
zou willen stampen. Vroeger zou mij dat niet
gelukt zijn, want niemand wist dat ik eigenlijk ook kan zingen. Nu heb ik bijvoorbeeld
ook meegedaan aan een eenmalig project
van Jan Hautekiet, Smart. We gaan dat in
februari zelfs nog eens doen. Met een bende
artiesten zoals Frank Verlinden en
Mauro Pawlovski – mannen waarvan
je niet zou verwachten dat ze zoiets doen –
brengen we allemaal smartlappen. Dat was
geweldig, vooral met Triggerfinger, dat is
onmiddellijk een bom er onder. Nu vragen ze
of we dat nog eens gaan doen. Maar vroeger
zou Hautekiet nooit aan mij gedacht hebben. Dan denk ik: ‘zie je wel dat Steracteur
Sterartiest voor iets goed was’.”
Een portie alles aub!
Je bent een enorm veelzijdig persoon, acteur,
regisseur, muzikant, scenarioschrijver. Heb je dat
allemaal nodig als een soort innerlijk moeten of is
het toch vooral leven met wat er op je afkomt en
alles eens proberen?

“Ik denk dat ik mij stilletjes bij het laatste
moet aansluiten. Ik ben lang jaloers geweest
op anderen die in één genre echt uitblinken.
Mijn oudste broer, bijvoorbeeld, is een ongelofelijk muzikaal talent, maar hij heeft niet
de neiging om daarmee naar buiten te komen. Hij speelt piano, contrabas, gitaar, alles, maar alleen maar in zijn woonkamer. Ik
kan van alles een beetje en wil dat dan onmiddellijk tonen.
Er zal ongetwijfeld wel een psychologische uitleg zijn voor die nood aan publiek.
Vroeger kon ik mij gefrustreerd voelen omdat ik niet wist welke kant ik nu eigenlijk
uit wilde. Nu denk ik dat die veelzijdigheid
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precies is wat ik wil. Als je in alles wat je
doet je hart en je ziel probeert te leggen, dan
maakt het uiteindelijk niet meer uit met welke tak je bezig bent.”
Is die veelzijdigheid ook een financiële noodzaak om als artiest rond te kunnen komen?

“Nee, want eigenlijk zou ik het mijzelf veel
gemakkelijker maken als ik zou beslissen om
mijn boterham met De Rodenburgs te verdienen en voor de rest mijn bv-schap uit te
buiten. Ik verschijn dan op pensenkermissen
en openingen van nieuwe Volvo-garages. Dat
is een way of life die sommigen hanteren. Ik
laat mij sponsoren in mijn kleding en ik koop
een auto aan de helft van de prijs omdat ik
dan op de opendeurdag handtekeningen
kom uitdelen.
Ik zou gerust veel minder kunnen doen
en meer geld verdienen. Maar dat gaat niet,
want dan word ik zot. Ik merk ook dat als ik
te lang met tv bezig ben, ik er nood aan heb

om andere dingen te doen. Ik heb nog zoveel
projecten in mijn hoofd zitten die ik zou willen doen, maar ik weet niet wanneer. Een
dag heeft ook maar 24 uren.”
To be continued…
Zot van A., de nieuwste film van Jan Verheyen,
wordt een Vlaamse romantische komedie. Wat
mogen we verwachten?

“Ik heb het scenario van Kim Van Kooten
gelezen zonder dat Jan eigenlijk had gezegd
voor welke rol het was. Na de lezing zei ik
hem: ‘Als ik Arno mag spelen, dan doe ik
het.’ Ik vind Arno vooral een heel tragische
figuur, hij geraakt zijn job kwijt en snapt het
allemaal niet goed. Het is eigenlijk een beetje
een loser. Het is een goede cast en het kan
een heel goede film worden. Ik vind het een
ontroerend scenario. Ik zou een beetje hopen dat het een gevoelig ding wordt waar je
ook wel mee moet lachen, niet bulderlachen
natuurlijk. Het heeft ook niet de pretentie
om kunst te zijn en daar hou ik wel van. We
zullen wel zien wat het wordt. Het is altijd zo
moeilijk: je krijgt een scenario en dan zeg je
ja of nee en als je ja zegt, kan je alleen maar
afwachten. Het hangt allemaal af van hoe
het in beeld wordt gebracht, hoe de montage gebeurt, welke muziek er achter wordt
geplakt. Het resultaat wacht ik net als jullie
nog af.” ¶

Dagelijks zetten tientallen studentenvertegenwoordigers
zich in voor hun medestudenten. Want 30.000 studenten,
dat betekent heel wat problemen. In maart kiezen al die
studenten hun vertegenwoordigers voor de komende twee
jaar. Misschien ben jij wel de persoon die ze zoeken?
Indienen kandidaturen van 22 tot 26 februari.
Meer info op www.gsr.ugent.be
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Liegende Reporter
“Dat kan toch iedereen overkomen?”
Universiteit Gent ontkent beschuldigingen van piraterij niet,
maar schrijft ze toe aan ‘puur toeval’

GB De misdrijven kunnen immers vrij onschuldig verklaard worden: het was helemaal
niet de bedoeling om schepen te kapen, het
gebeurde gewoon vanzelf. De Universiteit
Gent wordt de laatste tijd nogal vaak op
het verkeerde pad geleid door het noodlot.
Zo betaalde ze vorig jaar per toeval een half
miljoen euro zwijggeld aan de weduwe van
een man die tijdens een medisch experiment
om het leven kwam. En begin oktober werd
een auditorium vol studenten politieke wetenschappen vergast, wat volgens de universiteit gewoon aan “dikke vette pech” moest
toegeschreven worden.
En nu zou de universiteit dus haar eigen
piratenschuit in de Somalische wateren hebben. Volgens verslagen van ooggetuigen die
wisten te ontsnappen zouden de kapers wel
luidkeels “voor Amber en Hof van Beroep,
voor Paul en Luc!” gedeclameerd hebben
voor ze de schepen enterden. De piraten
zouden hun toekomstige slachtoffers daarna ook gemoond hebben, maar dat kon de
ooggetuige niet bevestigen. “Ik was toen net
gaan schijten.”
De kapers zouden de bemanning bovendien na het enteren van het schip tot een
“potje bakken” uitgedaagd hebben. Alweer
volgens ooggetuigen zou de piratenploeg
met 7-2 achtergestaan hebben tot één van
de piraten de tafel onklaar maakte met
zijn AK-47. Daarna werd de kapitein onder
schot gedwongen om een paar “vree zotte
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foto Nigel Hallworth & HJD

Kleine skiffs met het logo van de Universiteit Gent duidelijk zichtbaar op de boeg
kaapten vorige week een Italiaanse olietanker. Geen reden tot paniek noch
verontwaardiging, volgens de Universiteit Gent.

manoeuvres” uit te voeren, wat de man pertinent weigerde. De piraten zouden dan aan
het bakkeleien geslagen zijn over wie de kapitein nu moest executeren, tot ze uiteindelijk besloten dat “die janet niet eens een
kogel waard was,” en hem naakt aan de radarmast vastbonden.
“Allemaal bijzonder laakbare feiten,”
geeft rector Van Cauwenberghe toe, “maar

ik begrijp niet waarom u hiermee naar mij
komt. Het is gewoon het beste bewijs dat
Vrouwe Fortuna, God zegene haar, een ongelofelijke pik op ons heeft. Al een tijdje zet ze
ons tot allerlei smeerlapperij aan. Ik zou er
niet van verschieten mochten we volgende
week bejaardenluiers stelen, kleine huisdieren vermoorden of trapliften saboteren. Nee,
dat zou mij bijzonder weinig verbazen.” ¶
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Omdat film
Onze passie is
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