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Campagne
Wanneer je dit editoriaal leest, zijn
de resultaten van de stuververkiezingen reeds bekendgemaakt, maar op
het moment van schrijven is de verkiezingsweek nog volop aan de gang.
Studenten kunnen deze week hun stem
uitbrengen, jammer genoeg zullen velen dat doen zonder te weten op wie —
en vooral: op wat — ze stemmen.
De campagne van de GSR (Gentse
StudentenRaad) is er in vergelijking
met twee jaar geleden zeker op verbeterd. Maar nog steeds volgen zeer
weinig studenten actief de verkiezingscampagnes van de verscheidene
kandidaten, wat ook een onheuse verwachting is. Op het stuverdebat van 18
maart was nog geen honderd man aanwezig en zij die er toch op afkwamen,
waren vaak zelf een studentenvertegenwoordiger van soort.
Daarbij komt dat het verschil tussen
de kandidaten bijna niet op te merken
is wanneer je niet dieper graaft dan

Hannah Demol
de oppervlakkige slogans op posters
en pamfletten. Van liberaal tot links,
allemaal willen ze betere infrastructuur, meer en betere begeleiding voor
Erasmus-studenten en vooral hogere
onderwijskwaliteit. Het verschil tussen de kandidaten ligt dus vooral in de
manier waarop ze hun tweejarige ambt
benaderen. Of ze gemotiveerd en ervaren zijn. Of ze de grote stapels dossiers
aankunnen en of ze over de nodige onderhandelingstechnieken beschikken.
Zaken die je niet kunt afleiden uit een
voorstellingstekstje dat de kandidaat
zelf schreef.
Als gevolg van de onwetendheid van
de gemiddelde student en de inhoudelijk vaak zwak uitgewerkte standpunten
van kandidaten, komen de verkiezingen neer op een politieke vleeskeuring
waarbij de zichtbaarheid van de kandidaat en een sympathieke foto al te vaak
de doorslag geven.

De campagne van Pieter Nobels en
Laura Verhelle is hier een mooi voorbeeld van. Op het debat was Nobels zo
goed als onzichtbaar, maar zijn gigantische kleurenposters en halfgeplastificeerde pamfletten werden over heel
Gent verspreid. Het is dinsdagavond en
er zijn geen exitpolls, maar ik durf bijna
met zekerheid zeggen dat Nobels verkozen zal worden.
De vraag dringt zich dan ook op of
de onkosten voor de verkiezingscampagnes niet gelimiteerd moeten worden. Zal een student zich daardoor
meer bezighouden met de inhoud van
het programma van de kandidaten?
Hoogst waarschijnlijk niet. Maar wel
zal de verkiezingsstrijd een pak eerlijker
verlopen als er al niet op voorhand geweten is wie het meest campagne kan
voeren dankzij een grotere financiële
steun van familie en achterban. ¶
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Unief

Zigeuners hebben geen zittend gat

De beroemde Gentse filosoof Herman Brusselmans wist al langer dat het stoten
van onze kleine teen ons meer zorgen baart dan het leed van duizenden van
onze broeders. En zeker meer dan het leed van vijftig Roemeense Roma, die
onlangs moegetergd wegtrokken uit Gent.
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Natuurrampen
The Van Jets

Tenzij dat leed mooi in beeld gebracht is.
Met dramatische voice-over van André
Vermeulen, als het even kan.
Diezelfde André Vermeulen tipt The
Van Jets trouwens als winnaars van het
Eurovisiesongfestival.
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Ouverture GUHO (01/04)
Op maandagavond durven er wel eens muzikale klanken te weerklinken in de gangen van de
Therminal. Schuldigen van dienst zijn de muzikanten van het Gents Universitair Harmonie Orkest, die
als bezeten repeteren voor hun eerste openbaar
concert sinds hun oprichting aan het begin van
het academiejaar. Het resultaat van hun bloed,
zweet, tranen, kapotgeslagen handen en moegeblazen longen is op 1 april te bewonderen in de
Parnassuskerk. Studenten kunnen voor 5 euro een
kaart in voorverkoop bemachtigen. Onverwachte
bonus: Star Trek staat op de setlist.

»

×× Streekbierenweek, Home
Boudewijn, 28/03-01/04, Bar Home
Boudewijn, 21 uur.
×× Filotoneel: Zoals Gebruikelijk, 2930/03, Arca Theater, 20 uur.
×× Sushi-avond, Tomo No Kai, 30/03,
Therminal, 20 uur.
×× Schamperfuif, Schamper, 31/03,
Sioux, 21 uur.
×× Comedy-avond, Chemica, 01/04,
Therminal, 20 uur.
×× Concert: The Van Jets, Geologica,
01/04, Minnemeers, 20 uur.
×× Ouverture, GUHO, 01/04,
Parnassuskerk, 20 uur.
×× Galabal der Wetenschappen,
Geografica, 02/04, Le Bateau, 22 uur.

×× Uitstap Gallo-Romeins museum,
Archeologische Werkgroep, 19/04,
Tongeren, 8 uur.
×× Cocktailavond, Kunsthistorische
Kring, 20/04, Amber, 20 uur.
×× 12-urenloop, iedereen, 21/04, SintPietersplein, 12 uur.
×× Paasontbijt, Klassieke Kring, 21/04,
Blandijn, 8 uur.
×× Parkpop, Vlaamse Technische
Kring, 22/04, Amfitheater Citadelpark,
16 uur.

«

FA Oh, wat zijn ze sociaal voelend in Antwerpen. Het Instituut
voor Tropische Geneeskunde aldaar heeft namelijk bedacht hoe
ze in Peru met de iPhone kunnen studeren: via een online leerplatform dat toegankelijk is voor smartphones. Daar is hoge nood
aan, aangezien het land een tekort heeft aan getraind personeel
en kampt met een gebrekkige infrastructuur. Leuk idee. Maar hoe
krijg je die iPhones dan die bergen op?
Ook in Nederland hebben ze last van een sociaal geweten. Twee
Amsterdamse studenten bedachten een middel tegen knoflookadem, genaamd AfterGarlic, dat nu ook in de supermarkt ligt. En in
Eindhoven houden 150 studenten van de Fontys Hogeschool een
lesmarathon van 24 uur, startend op 22 april. De opbrengst gaat
naar een onderwijs- en sportinstituut van kinderhulporganisatie
Terre des Hommes in Bangalore, India. We vermoeden dat de studenten er zelf niet rijker van worden.
Dat studeren best aangenamer kan, wisten we al. Met het educatieve PSP-spel Second Sight van Sony bijvoorbeeld. De slimme
Japanner Shigeru Miyamoto wil nu ook de Nintendo Wii en DS
onderdeel maken van het onderwijssysteem. Hoe en wat? Daarover
houdt de Japanner zijn lippen voorlopig angstvallig op elkaar.
Minder sociaal zijn de anders best gezellige Schotten. De universiteit van Edinburgh wordt namelijk uitgemaakt voor xenofoob,
omdat ze voorrang geeft aan leerlingen van Schotse scholen, boven die van Engelse scholen. Vorig jaar liet de universiteit slechts
38 procent van de Engelse aanvragers toe. Hoewel Engelse scholen en universiteiten verontwaardigd zijn, haalt Edinburgh haar
schouders op. Ze beweren enkel lokale studenten aan te moedigen om lokaal te studeren. Ach, na bijna acht eeuwen Engelse
overheersing mogen de Schotten best eens terugpesten. ¶

www.schamper.ugent.be

UGent triomfeert
(een beetje) op WorldMUN
Harvard WorldMUN, ‘s werelds grootste karavaan voor toekomstige diplomaten,
hield dit jaar halt in Taipei. Naar goede gewoonte vaardigde ook de UGent een
delegatie af, en die gooide op zijn minst één maal hoge ogen.
door Roeland Termote
Rechtenstudent Patrick Ngirimana rijfde namelijk de Delegate Award binnen als
vertegenwoordiger van Niger in het African
Union-comité. Wij spraken met de prijswinnaar en met delegatieleider Ruben Van
Coile.

PN: “Dat ik van Afrikaanse afkomst ben
en een grondige voorkennis had over de onderwerpen die op tafel lagen, heeft me in elk
geval sterk geholpen. En ik heb een geweldige ondersteuning van de andere delegatieleden gekregen.”

Ruben, hoe heeft je team het er vanaf
gebracht?

Je studeert in Gent als politiek vluchteling?

RVC: “Zeer goed, vind ik. Ik hoor positieve opmerkingen van andere delegaties en
iedereen binnen de delegatie is eveneens opgetogen. Het wordt moeilijk om een sterkere
groep af te vaardigen in de toekomst.”

PN: “Ja, na de gebeurtenissen van 1994
is er veel veranderd in Rwanda. Wie zich
niet wou onderwerpen aan de bevelen van
de nieuwe machthebbers in Kigali was er
niet meer welkom. Wij kregen dus de keuze:
vluchten of vervolgd worden.”

Jij bent in Den Haag én Taipei geweest. Was
de atmosfeer sterk verschillend?

Was je vluchtelingenstatus een belemmering
om in Taipei te geraken?

RVC: “Wat vooral opviel, is dat er veel
meer Aziatische deelnemers waren dan vorig jaar. En terwijl er in Den Haag nogal veel
gefeest werd, kregen de avondactiviteiten
hier een meer culturele invulling.
Taipei zelf is ook indrukwekkend natuurlijk: kraaknet, modern en gedisciplineerd.
Maar iedereen was wel bijzonder vriendelijk.
Wildvreemden belden taxi’s voor ons of namen ons zomaar mee op hun scooters.”
PN: “Inderdaad. Iedereen neemt gewoon
de tijd om je te helpen als je een vraag hebt.
Dat vind ik persoonlijk nogal frappant in vergelijking met het Westen. Zelfs in Afrika zijn
de mensen niet zo vriendelijk, denk ik.”

PN: “Voor mijn visumaanvraag hadden
we een aanbevelingsbrief van de rector en
één van WorldMUN nodig. Dat is vrij vlot

verlopen. Maar blijkbaar had mijn visum een
code voor Rwandese onderdanen zodat er in
de luchthaven van Taipei plots problemen
met de douane rezen.”
RVC: “Patrick heeft toen zijn onderhandelingstalent al voor een eerste keer bovengehaald. Een halfuurtje later mocht hij toch
het land binnen.”
Hoe hard moet er gewerkt worden voor en tijdens zo’n MUN?

RVC: “Wel, er waren een zestal oefensessies waarin de procedureregels ingeoefend
werden. Tijdens zo’n sessie vertegenwoordigt elke deelnemer een land of ngo en wordt
een belangrijk internationaal thema besproken. De bedoeling is om tot een compromis
te komen. Uiteraard gaat dat niet eenvoudig
en moet iedereen over dossierkennis beschikken. En tijdens de MUN dient er niet alleen in de officiële vergaderingen overlegd te
worden, maar wordt er tussendoor ook informeel gelobbyd, geschreven en gestudeerd.”
Tot slot, wat is het profiel van een goed
delegatielid?

RVC: “Je moet zeer geboeid zijn door internationale betrekkingen, bereidheid tonen
om heel wat tijd in het project te stoppen en
een passie voor discussie en welsprekendheid aan de dag leggen. Ik wil trouwens even
benadrukken dat onze delegatie dit jaar zestien mensen uit acht verschillende faculteiten telde. UGentMUN is dus zeker niet alleen
een aangelegenheid voor rechtenstudenten
of pol&soccers.” ¶

Jij hebt een prijs gewonnen voor je prestatie in het African Union-comité. Hoe heb je dat
klaargespeeld?
De UGentMun-delegatie & de Taipei 101.
www.schamper.ugent.be
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Roma verlaten Gent
De Roma hebben de gebouwen van de UGent in de De Pintelaan verlaten. Na
enkele dagen zoeken in Gent, zijn ze uiteindelijk naar het buitenland vertrokken.

De groep van vijftig Roemeense Roma die
begin maart hun intrek hadden genomen in
de lege gebouwen van de UGent aan de De
Pintelaan (zie foto), hebben deze op zondagavond 21 maart verlaten. Volgens rector
Paul Van Cauwenberge waren die gebouwen niet veilig, in de vorige Schamper verklaarde hij nog: “Elke dag dat ze daar zitten,
is een gevaarlijke dag.” De UGent besloot
dan ook om gerechtelijke stappen te ondernemen. Een rechterlijk bevel werd verkregen
waardoor de Roma desnoods manu militari
uit de gebouwen gezet konden worden. De
universiteit had maandag 22 maart als ultimatum vooropgesteld, de avond ervoor namen de Roma uiteindelijk de benen.
Op aanwijzing van de politie kampeerden
ze een nacht onder het viaduct van de E17
in Gentbrugge. Maandagavond namen ze
hun intrek in enkele verlaten panden aan de
Hundelgemsesteenweg in Ledeberg. De gebouwen zijn eigendom van het OCMW, dat
ze wil slopen om er een welzijnsknooppunt
te bouwen. Op bevel van de burgemeester
verlieten ze deze gebouwen op woensdagavond 24 maart. Dit was voor hen de druppel die de emmer deed overlopen. Een deel
van hen nam de trein naar Parijs, een ander
deel vertrok met de camionette terug naar
Roemenië. Een tiental overblijvers maakten
op woensdagavond — net voor het ter perse
gaan van deze editie — nog gebruik van de
nachtopvang, maar het is ook hun bedoeling
om terug naar Roemenië te keren.
De Pintelaan

Maar was het wel echt nodig om de groep
te verjagen? Enkele dagen voor de ontruiming gingen we nog een kijkje nemen in de
De Pintelaan. De leefomstandigheden waren er, zeker naar onze normen, uitermate
armzalig. In een van de barakken hadden ze
enkele kleine huisjes gebouwd. Verwarmen
6
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deden ze met geïmproviseerde houtkachels,
sanitaire voorzieningen ontbraken. De gebouwen werden al meer dan tien jaar niet
meer gebruikt, maar ze staan allesbehalve
op instorten. Dat het te gevaarlijk zou zijn,
lijkt vooral een goed excuus te zijn om de
groep buiten te kunnen werken. De universiteit is vooral bang dat ze aansprakelijk gesteld zou kunnen worden als er dan toch iets
zou gebeuren op het terrein.

Advocaat van de Roma:

“Deze situatie is vooral
te wijten aan de onwil
van de rector. Dit is een
falen van de universiteit
om haar maatschappelijke rol te vervullen.”
De groep leefde in de eerste plaats om te
overleven. Elke dag trokken ze de stad in om
voldoende geld bij elkaar te schrapen, hetzij
als bedelaar, hetzij als straatmuzikant, om
op het einde van de dag brood op de plank te
hebben. Daarnaast konden ze nog rekenen
op de hulp van enkele vrijwilligers, die af en
toe wat eten of gas toestaken.
“We vragen geen hulp, het enige wat we
willen is hier te kunnen blijven. Het is hier
nog altijd stukken beter dan in Roemenië,
daar hebben we helemaal niets”, stelde één
van de Roma. Een vrijwilliger begreep ook
niet waarom ze niet gewoon gedoogd konden worden. “Ze komen niet naar hier om
steun te zoeken bij het OCMW, het enige wat
ze willen is met rust gelaten worden. Het
probleem is dat de autoriteiten dat maar
moeilijk kunnen vatten, ze willen iets hebben dat ze kunnen controleren. Zo’n manier
van leven past niet meer in onze manier van

denken en dat is spijtig, waarom kunnen we
dat niet gewoon aanvaarden? Ze lopen toch
niemand in de weg?”
Open brief

Op woensdagochtend 24 maart, de dag
van hun uiteindelijke vertrek, stuurden de
Roma nog een open brief aan de universiteit om te vragen om terug te mogen keren naar de gebouwen in de De Pintelaan.
Ze benadrukten de urgentie van hun situatie en hun bereidheid om afspraken te maken over het gebruik van het terrein. Deze
open brief is integraal terug te vinden op de
Schamperwebsite.
De reactie van de rector was echter onverbiddelijk. “Ik heb hen geantwoord dat ik
ze al wat respijt had gegeven, zodat ze de tijd
hadden om iets anders te zoeken, maar ik
kan niet toestaan dat ze terug zouden keren.
Het feit dat ze bereid zijn om afspraken te
maken verandert op zich niets aan de zaak.
Als ik mijn toestemming zou geven, handel
ik als een soort verhuurder en ben ik verantwoordelijk. Ik hoop echt dat er iemand
anders is die zich over hen kan ontfermen.
Maar het zal alleszins niet gemakkelijk zijn.
Roma-zigeuners zijn ook anders dan gewone daklozen: ze hebben hun eigen filosofie,
en het is moeilijk om ze te laten settelen. Als
de stad Gent, de Vlaamse Gemeenschap, de
provincie en het OCMW hen niet kunnen
helpen, wat kunnen wij dan doen om hen te
helpen?”
Advocaat Bart Vantieghem die opkwam
voor de rechten van de Roma, reageert verslagen op het nieuws dat de de groep Gent
uiteindelijk verlaten heeft. “De groep werd
opgejaagd, ze konden nergens meer rust
vinden. Daarom besloten ze uiteindelijk om
naar huis te gaan, ook al wacht hen daar
geen toekomst. Deze situatie is vooral te wijten aan de onwil van de rector om begrip »
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

door Laurens Lavrysen

foto Joost Vanderdeelen

Achtergrond:

Roma in Gent

LL Sinds eind jaren negentig vinden
Roma de weg naar Gent. Door de uitbreiding van de Europese Unie naar
Oost-Europa, neemt die migratiestroom
enorm toe. Landen met een traditioneel
grote Roma-minderheid zoals Slovakije
en Tsjechië enerzijds en Roemenië en
Bulgarije anderzijds, kunnen zich immers
sinds respectievelijk 1 mei 2004 en 1 januari 2007 EU-lidstaten noemen. Uit een
rapport van de European Union Agency
for Fundamental Rights van 2009 blijkt
dat de Roma de twijfelachtige eer hebben
om zich de meest gediscrimineerde minderheid van Europa te mogen noemen.
Organisaties als Amnesty International
veroordelen keer op keer hun toestand in
die landen. Het wekt dan ook geen verwondering dat Oost-Europese Roma massaal de benen te nemen naar het Westen.
In Gent vind je vooral Slovaakse en
Bulgaarse Roma. Daarnaast is er nog een
kleinere groep Tsjechen en — zoals de groep
die in de De Pintelaan zat — Roemenen.
Volgens cijfers van de stadsdiensten van
eind 2009 zouden er zich ondertussen
naar schatting 4.300 à 5.000 Roma in Gent
bevinden, waarvan 1.000 à 2.000 onregelmatig. Velen verblijven noodgedwongen
in kraakpanden of moeten een beroep

doen op huisjesmelkers. De stad kaartte
die situatie aan in een brief gericht aan
de Europese Commissie en aan verschillende Europese Parlementsleden. Schepen
van Sociale Zaken Tom Balthazar: “We
vroegen hen twee zaken. Enerzijds dat er
in de landen van herkomst harder wordt
opgetreden tegen discriminatie, racisme
en kansarmoede. Anderzijds dat wij meer
steun zouden krijgen voor de hulp die wij
hier daadwerkelijk geven op gebied van
onderwijs, dringende medische zorgen
en andere sociale diensten. Een verenigd
Europa zorgt voor forse migratiegolven,
maar daarbij is er veel te weinig begeleiding, noch voor die mensen, noch voor de
steden die hen moeten opvangen.”
Als EU-burgers kunnen de OostEuropese Roma zich beroepen op het
recht op vrij verkeer. In elk geval kunnen
zij daardoor tot drie maanden als toerist
in een bepaald land verblijven. Voor een
verblijf van meer dan drie maanden komen ze onder meer in aanmerking als ze
zich vestigen als zelfstandige, als werknemer of als werkzoekende met een reële
kans op tewerkstelling.
De toegang tot de arbeidsmarkt
van Roemenen en Bulgaren wordt echter tot 31 december 2011 beperkt tot

knelpuntberoepen. Sinds 1 mei 2009 hebben de andere nieuwe EU-burgers wel toegang tot de arbeidsmarkt, maar de meeste
Roma geraken door een gebrek aan opleiding, ervaring en talenkennis moeilijk aan
een job, zeker in tijden van economische
crisis. Hierdoor kiezen veel Roma ervoor
om zich in te schrijven als zelfstandige.
In de praktijk weten ze zo echter zelden
voldoende geld te verdienen om in hun
bestaan te voorzien. Velen werken ook als
schijnzelfstandige. Anderen verblijven hier
dan weer onregelmatig. Wie onregelmatig
verblijft, heeft evenwel geen toegang tot de
arbeidsmarkt en kan bij het OCMW slechts
rekenen op dringende medische zorg. Wie
dan weer wel over werk beschikt maar dat
later verliest, heeft vaak te weinig dagen
gewerkt om aanspraak te kunnen maken
op een vervangingsinkomen.
Naast problemen op de arbeidsmarkt
vallen ze ook binnen het onderwijs snel
uit de boot, zijn ze vaak gehuisvest in de
meest problematische omstandigheden
en door taal- en culturele barrières vinden ze zelden de weg naar hulpverlening.
Dat alles samen maakt de Roma een van
de kwetsbaarste groepen in onze samenleving. ¶

U
te tonen voor deze mensen hun situatie.
Dit is een falen van de universiteit om haar
maatschappelijke, humane rol te vervullen.”
Reactie stad

Maar was Stad Gent dan echt zo machteloos om deze mensen te helpen? Enkele
dagen voor hun afreis, vroegen we het aan
Schepen van Sociale Zaken Tom Balthazar
(sp.a). “De Roma hebben voorlopig altijd geweigerd gebruik te maken van de nachtopvang. Voor een permanente verblijfplaats
hebben we echter plaats noch middelen, ze
kunnen natuurlijk zoals iedereen iets zoeken
op de huurmarkt. We hebben hen ook duidelijk gemaakt dat wij hen geen vaste woning kunnen aanbieden. Momenteel staan
er bijna 4000 mensen op de wachtlijst voor
sociale woningen, er is geen enkele reden
om voorrang te bieden aan mensen die hier
nog maar een paar maand geleden zijn toegekomen.” De Roma willen daarentegen zelf
gewoon op zo’n verlaten terrein met rust gelaten worden. Schepen Balthazar: “We hebben hun aanwezigheid altijd gedoogd. Maar
dat mensen ergens op dat soort terreinen in
onze stad kamperen, is niet iets wat we als
stad willen stimuleren.”
Gemeenteraadslid Elke Decruynaere
(Groen!) neemt echter geen vrede met die
kritiek. “Het is bijna cynisch om hen door te
verwijzen naar de gewone huurmarkt, het
aantal betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen voor gezinnen is immers in Gent
zeer beperkt. De Roma zijn dan ook vogels
voor de kat voor huisjesmelkers. Ze hoeven
geen voorrang te krijgen op de wachtlijst
voor de sociale woningen, maar het stadsbestuur moet wel eens serieus werk beginnen
te maken van de duizenden extra huurwoningen die er nodig zijn. Het kraken en de
sloppenwijk zijn de resultaten van het gevoerde woonbeleid.”
Noch de universiteit, noch de stad bleek
ruimte te hebben voor deze mensen. Na een
stop in de Wondelgemse Meersen, op de terreinen van de universiteit in de De Pintelaan,
onder de E17 en in Ledeberg was de vijfde
verhuis er teveel aan. Hiermee komt een
einde aan een troosteloze, maandenlange
zoektocht naar plaats en begrip doorheen
het Gentse. Zolang de Roma geen reële toekomstperspectieven krijgen in Oost-Europa,
zullen er echter groepen blijven komen … ¶
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UGent Race:
Route du Soleil
Ofte Gumball van den Aldi

Stuver Charles Van den Bossche heeft een
nieuw project op poten gezet om UGent-gevoel
te smeden: een zesdaagse liftrace van Gent
naar Barcelona voor het goede doel.
bb
Stemmenkanon Van den
Bossche had zijn schouders onder
het Internationaal StudentenForum
gezet, het initiatief dat de Rogge’s en
Barroso’s van deze wereld naar de
Aula haalt. Hij liet zich echter bij het
pietje nemen door Dirk Verhofstadt,
broer van. VDB had hem gevraagd of
hij Ayaan Hirsi Ali kon regelen, maar
kreeg nul op dat rekwest. Vervolgens
haalde Verhofstadt Hirsi Ali op eigen
initiatief naar België.
Aangezien iedere serieuze stuver toch tenminste één pet project
moet hebben en er nog heel wat
duiten in het Bijzonder Fonds voor
Studentenvoorzieningen zitten, is
Van den Bossche met de “UGent Race
– Route du soleil” op de proppen gekomen. Dat is een liftwedstrijd waarbij studenten in een achttal dagen en
zes etappes van Gent in Barcelona
moeten raken. ’s Avonds wordt er gebarbecued en gefeest in tentenkampen en er zijn prijzen voorzien voor
de etappewinnaars, maar het is ook
de bedoeling dat de deelnemers centen verdienen voor een goed doel in
de vierde wereld.
De race start donderdagmorgen 8
juli en eindigt donderdagavond 15 juli.
Daags voordien wordt er een kennismakingsfeest georganiseerd voor de
deelnemers die dan met een reusachtige kater kunnen vertrekken. Er zijn
drie klassementen: een puntenklassement voor de opdrachten onderweg,
een tijdsklassement voor het snelste
liftende team en een klassement voor

het team met het grootste strijdershart, respectievelijk beloond met een
groen, geel en een bolletjes marcelleken. Het winnende team krijgt een
vliegticket rond de wereld voor twee
personen.
Onderweg is er een stadsspel,
gaan de deelnemers naar de Tour de
France, wordt er gevoet- en gevolleybald op de stranden van de Côte
d’Azur en gekayakt in de Provence.
Van den Bossche wil naar eigen zeggen het UGent-gevoel ook buiten het
academiejaar aanwakkeren. Hij hoopt
dat een zo groot mogelijke groep studenten zich gezamenlijk wil ontspannen na de examens, dat ze zich
amuseren, wat geld inzamelen voor
het goede doel en zo de UGent in een
positief daglicht stellen. ¶

Inschrijven kan op:
www.routedusoleil.org
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“We doen echt massa’s”
De beleidscel Diversiteit en Gender, vanaf heden een beetje bekender

Fervente Brugbezoekers hebben het vanuit hun ooghoeken vast al eens
opgemerkt: rechts van de Brug zijn er een aantal bureaus. Daar vind je noch
de toegangsweg naar de oude Schamperredactie, noch de vertrekken van Rita
Mostaert, maar wel de beleidscel Diversiteit en Gender.
door Floor en Lise Eelbode
De beleidscel Diversiteit en Gender werd
in oktober 2008 opgericht om de in-, dooren uitstroom van kansengroepen te bevorderen. Ondertussen draait ze al twee jaar op
volle toeren, werden er een handvol projectmedewerkers aangenomen en werden de
eerste projecten en beleidsacties op de rails
gezet. Bovendien verzamelde de cel voor het
eerst cijfers over de kansengroepen die zich
in 2009 inschreven aan de Universiteit Gent.
Hoog tijd voor een kennismaking dus.
De cijfers
Jullie verzamelden voor de eerste keer cijfers
over de kansengroepen aan de UGent. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“Wel, eerst is het misschien interessant
om te vertellen wie wij als kansengroepen beschouwen. We volgen hierin eigenlijk de definitie van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad,
n.v.d.r.). Onder kansengroepen vallen dan
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allochtone studenten, studenten ‘nieuwkomers’, anderstalige studenten, studenten
met een functiebeperking, vluchtelingenstudenten, beursstudenten, werkstudenten,
studenten met een niet-traditionele vooropleiding, studenten uit een kortgeschoold
milieu, herintreders en studenten met een
gezinslast. Het is niet zo dat we op dit moment voor al die groepen evenveel doen,
maar we wilden wel van alle groepen de cijfers hebben.
Om te checken of studenten tot die kansengroepen behoren, hebben we een aantal
nieuwe vragen toegevoegd aan het inschrijvingsformulier. Dat waren bijvoorbeeld
vragen naar de nationaliteit van ouders
of grootouders, waardoor we nu alle groepen kunnen tellen. Zo’n vragen peilen natuurlijk naar gevoelige informatie. Daarom
hebben we een privacyclausule ingebouwd.
Studenten konden dus kiezen of ze bepaalde informatie wilden vrijgeven of niet. En

97 procent van de studenten had daar geen
problemen mee.”
En wat blijkt uit de cijfers?

“Volgens ons onderzoek heeft 6% van
de nieuw ingeschreven studenten aan de
UGent een functiebeperking. De UGent telt
eveneens 6% allochtone studenten, 3,5% internationale studenten, 0,8% nieuwkomers
en 0,3% vluchtelingen. Werkstudenten maken 1,2% van de studentenpopulatie uit. Ten
slotte waren er in 2009 3% herintreders.
Er zijn ook verschillen per faculteit. Voor
allochtonen bijvoorbeeld blijken vooral de
faculteit Rechtsgeleerdheid (9%) en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
(7%) populair te zijn.
De cijfers die we nu hebben behandelen
enkel de instroom. Van de doorstroom weten
we voorlopig niets, daarvan gaan we volgend
jaar een analyse maken. Dan zullen we echt
kunnen kijken hoe de groepen het gedaan »
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hebben in het eerste jaar en pas daarna zullen we eigenlijk iets meer weten.
Het is wel belangrijk om voorzichtig om
te gaan met die cijfers. Ten eerste moet je in
het achterhoofd houden dat er overlapping
mogelijk is tussen de verschillende groepen.
Iemand kan een nieuwkomer zijn én een gezinslast én een functiebeperking hebben. Je
kan dus niet zomaar de percentages optellen, omdat sommige mensen tot verschillende groepen behoren. Daarnaast is het ook
pas de eerste keer dat we deze cijfers verzamelen. Je moet ook onthouden dat sommige
mensen die vragen namelijk gewoon niet invullen of zelfs liegen. Het is dus altijd maar
een schatting.”
Hebben jullie ook een onderscheid gemaakt
op basis van geslacht?

“Uiteraard, want we zijn de beleidscel
Diversiteit en Gender. Het is typisch voor
de UGent, maar ook voor alle andere universiteiten, dat vrouwelijke studenten in
de meerderheid zijn. Er zijn natuurlijk
weer verschillen per faculteit. Zo heb je op
de faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen tachtig procent vrouwen,
maar in de Ingenieurswetenschappen slechts
twintig procent. In de kansengroepen zie je
dat de verdeling tussen mannen en vrouwen
altijd min of meer dezelfde is aan die van de
UGent. Het is dus niet zo dat er bijvoorbeeld
opvallend meer vrouwelijke vluchtelingenstudenten zijn dan mannelijke.”
Workshops en projecten
Wat doen jullie precies?

“Wel, we doen echt massa’s. (lacht) Aan
de ene kant hebben we een aantal projecten, maar daarnaast doen we nog heel veel
beleidsmatig onderzoek en zijn we ook met
beleidsmatige thema’s bezig. Zo herbekijken
we bijvoorbeeld de anti-discriminatieverklaring. Daarnaast organiseren we ook vorming
voor het personeel van de UGent, en dan
meer bepaald de monitoraten.
Ook screenen we alle documenten van
de UGent op gender en diversiteit. In informatieve folders komt vaak een beeld naar
voren van een mannelijke, blanke prof die
een baard heeft en een witte schort draagt.
Wij proberen dat aan te pakken. Het is niet
zo dat we de diversiteitspolitie zijn, maar we
willen gewoon dat er in de brochures van de

De cel D&G. Boven, v.l.n.r.: Sibo Kanobana, Hanneke Pyck, Marysa Demoor, Marieken De
Munter en Katrien De Bruyn. Onder, v.l.n.r.: Bart Deygers, Sigried Lievens en Sünbül Karakaya.

UGent niet enkel mannen staan in de sectie
over Informatica, en meisjes bij informatie
over de studie Psychologie. Want zo bevestig
je enkel de clichés.
Verder hebben we een onderzoek lopen
met interviews en focusgroepsgesprekken
met allochtone studenten. Ten slotte ondersteunen we ook verschillende faculteiten.
We hebben vorig jaar een projectoproep gelanceerd waarbij er een grote pot geld te verdienen was. Faculteiten konden kandideren
om een project rond diversiteit in de faculteit uit te werken. Momenteel zijn acht faculteiten bezig met een dergelijk project.”

“Het is nu ook
niet zo dat we de
diversiteitspolitie zijn.”
Jullie hebben ook afzonderlijke projecten voor
de verschillende kansengroepen. Wat houden die
precies in, bijvoorbeeld voor studenten met een
functiebeperking?

“Voor studenten met een functiebeperking richten wij ons vooral op twee
groepen: enerzijds op studenten met een auditieve beperking, dus dove of slechthorende

studenten, en anderzijds op studenten met
dyslexie.
Voor studenten met dyslexie werken wij
vooral met kortetermijnoplossingen. We
stellen bijvoorbeeld blanco computers ter
beschikking tijdens de examens. Daarnaast
hebben de studenten ook gratis toegang tot
een Sprint Plus pakket (een soort spraaktechnologie, n.v.d.r.) dat ze kunnen inschakelen
op hun laptop en dat hen teksten voorleest.
Hieraan gekoppeld werken we ook aan een
digitaliseringsproject. Studenten kunnen
cursussen afgeven die vervolgens ingescand
worden op de computers, zodat ze ook kunnen worden voorgelezen.
Verder hebben wij nu ook een audiovisueel project. Er zal een kortfilm gemaakt
worden waarin we een aantal mensen interviewen, bijvoorbeeld studenten met dyslexie.
Zij kunnen dan vertellen welke struikelblokken ze eventueel ervaren en hoe het is om te
studeren aan de UGent.
Voor de studenten met een auditieve beperking organiseren we een zomercursus
waarin ze wegwijs worden gemaakt aan de
universiteit. Daarnaast komen we ook tussen in een aantal tolkenkosten. Er zijn wel
maar acht dove of slechthorende studenten
aan de UGent en geen van hen gebruikt een
tolk Vlaamse gebarentaal. Maar er zijn er wel
www.schamper.ugent.be

een vijftal die een schrijftolk hebben. Dat is
iemand die in de les naast hen zit en op de
laptop meeschrijft wat er gezegd wordt.
Verder bieden we een workshop gebarentaal aan voor de personeelsleden van
de UGent en komen we ook tegemoet in de
kosten van ad-hocproblemen. Zo hebben we
bijvoorbeeld een leesloupe aangekocht voor
de faculteit Rechtsgeleerdheid omdat daar
iemand met een visuele beperking zit.”
Studenten met een kleurtje
En hoe zit het project voor allochtone studenten in elkaar?

“Bij allochtone studenten werken we rond
in-, door- en uitstroom. Voor instroom hebben we drie acties uitgeschreven. Ten eerste
organiseren we groepsgesprekken met rolmodellen in secundaire scholen. De rolmodellen zijn allemaal allochtone studenten en
zij krijgen via rondetafelgesprekken de kans
om hun verhaal te vertellen. Ze vertellen
dan over hun eigen ervaring, hoe zij een keuze gemaakt hebben, hoeveel hen dat gekost
heeft, enzovoort. Via die rolmodellen proberen we studenten dan aan te moedigen om
op voorhand cursussen in te kijken of naar
de infodagen te komen.
Een tweede actie is de studiebegeleiding.
Hiervoor werken we samen met de lerarenopleiding van de Psychologie en Pedagogie.
Studenten kunnen dan tien uur stage lopen
in een secundaire school en moeten daar
studiebegeleiding geven aan vooral allochtone en kansarme leerlingen. Ze moeten ook
minstens vijf buitenschoolse activiteiten
ondernemen, bijvoorbeeld samen naar infomomenten gaan of eens eten in de Brug.
Een derde actie betreft de ouderbetrokkenheid. We hebben vorig jaar acht groepsgesprekken georganiseerd in buurtcentra
en moskeeverenigingen om ouders te informeren over de mogelijkheden in het hoger
onderwijs. Uit die gesprekken bleek dat de
ouders weinig weten over het onderwijssysteem in Vlaanderen. Ze kennen vaak het
verschil niet tussen ASO, BSO en TSO en weten niet wat het takenpakket van het CLB is.
Daarom hebben wij nu een module uitgewerkt met het Intercultureel Netwerk Gent
vzw om opvoedingsondersteuning te geven.
Bij doorstroom hebben we één actie, namelijk het tutoring project. Dat is eigenlijk vakinhoudelijke begeleiding in groepsverband.
www.schamper.ugent.be

We zijn daar in oktober al in vier faculteiten
mee gestart. De tutors zijn studenten uit de
master die begeleiding geven aan eerstejaarsstudenten over een bepaald vak.
Bij uitstroom hebben we geen actie uitgeschreven, maar we zitten wel bij Eminenta
(een project van Stad Gent, Stad in Werking,
n.v.d.r.) en zij coachen allochtone jongeren
en nieuwkomers om werk op maat te vinden.”

“Er zijn maar acht
dove en slechthorende
studenten aan de unief.”
Jullie hebben ook een goed uitgebouwd taalbeleid. Wat houdt dit precies in?

“Wij geven onder meer intensieve workshops voor studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands. Die workshops
zijn zoveel mogelijk op maat. Op maandag
en dinsdag kunnen studenten langskomen
en dan geven wij ze feedback rond relevante thema’s zoals lesnotities maken, formele
mails schrijven en dat soort dingen.
Naast workshops geven we ook individuele begeleiding. Iedereen is welkom en dat is
op afspraak. Studenten komen dan met concrete problemen, bijvoorbeeld met een bepaalde paper waarbij ze problemen hebben
met taal. Dan kunnen ze bij ons terecht om
ondersteuning te krijgen.
En dan hebben we ook nog de faculteitspecifieke sessies. Op vraag van de faculteit
kunnen wij een klassikale sessie geven over
hoe je een paper moet schrijven of over de
veiligheidsvoorschriften in een lab.”

Iedere vluchteling een mentor
Ten slotte: sinds begin dit jaar is het mentorproject voor vluchtelingen van start gegaan.
Heeft het succes?

“Het mentorproject is een doorstroomproject in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Hierdoor
kunnen op dit moment 45 vluchtelingenstudenten rekenen op de steun van een ouderejaarsstudent. Die maakt hen aan de ene kant
wegwijs aan de universiteit, bijvoorbeeld
door de weg te tonen naar het restaurant of
de bibliotheek, door Minerva uit te leggen of
door tips te geven voor de examens. Aan de
andere kant helpt de mentor ook via sociaalemotionele ondersteuning. Dat klinkt een
beetje zwaar, maar eigenlijk is het gewoon
samen iets leuks doen. Zo zijn we bijvoorbeeld laatst allemaal samen naar het theater
gegaan voor één euro, want we werden gesubsidieerd door de Stad Gent.
We zullen in juli bij de examens zien of
het hebben van een mentor iets heeft opgeleverd, of de slaagkansen zijn verbeterd. Maar
het is in elk geval een heel positief verhaal.
Er zijn 127 kandidaturen binnengekomen
van ouderejaarsstudenten die zich wilden
engageren, terwijl we er maar een dertigtal
verwacht hadden. Ik denk ook dat het typerend is voor de UGent. In Antwerpen is er
eveneens een proefproject van start gegaan,
maar daar had het minder succes. De Gentse
studenten zijn dus echt wel geëngageerd.” ¶

Meer info op:
ugent.be/diversiteitengender
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Waarom we (niet) wakker hoeven te
liggen van dierproeven op de unief
Bij dierproeven denken we aan weerloze muisjes die worden opengesneden,
ratten die worden ingespoten met gevaarlijke stoffen, of nog erger, hondjes die
geëlektrocuteerd worden. Valt het allemaal wel mee, of gebeuren er nog
gruwelijkere dingen met dieren in de donkerste krochten van de universiteit?
door Hannes Maertens
Het staat in elk geval vast dat er heel wat
dierproeven gebeuren op de universiteit.
Ze vinden plaats op vier faculteiten: de faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Bio-ingenieurswetenschappen. Daarbij worden allerlei soorten
dieren gebruikt: muizen, honden, paarden,
maar ook varkens, reptielen en kippen. De
doeleinden en onderzoeken zijn divers: er
kan bijvoorbeeld hormonaal, bacteriologisch
of virologisch onderzoek worden gedaan.
Obesitas en hongerhormonen

Wat die proeven precies inhouden, daarover houdt men de lippen stijf op mekaar. Die
gegevens zijn namelijk confidentieel. Maar
waar wel zekerheid over is, is dat er op de
faculteit Diergeneeskunde onderzoek naar
obesitas is gedaan bij beagles (u weet wel, die
schattige
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hondjes met een hoge aaibaarheidsfactor).
Onderzoek naar obesitas houdt in dat de
proefdieren dik moeten zijn “We kiezen zoveel mogelijk dieren die al zwaarlijvig zijn”,
zegt professor dierproefkunde Katleen
Hermans. Maar het gaat dus niet enkel om
dieren die al dik waren. Terwijl er een zonneklaar middel is tegen obesitas: niet zoveel
boefen.
Iets gelijkaardigs gebeurt overigens met
muizen bij het onderzoek naar Leptine
(ook wel “het hormoon van de honger” genoemd) op de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen, waarbij men
zo hard met de genen van de muizen rammelt dat ze blijven eten tot ze dood zijn.

Je gaat mij toch
niet doodmaken?

Klokkenluiders

De Anti Dierproeven Coalitie beschikt
over haar eigen informatie. Zo heeft de vzw
enkele wetenschappelijke publicaties (ongeveer de enige onrechtstreekse officiële bron
over dierproeven) van de UGent laten nalezen door wetenschappelijke adviseurs. Die
adviseurs leidden uit een van die publicaties
af dat excessieve doseringen groeihormoon
werden toegediend aan vijf beaglehonden.
Het groeihormoon zou acromegalie veroorzaken, waardoor grote huidplooien en
ademhalingsproblemen ontstaan.
Uit een andere publicatie leidden de adviseurs af dat bij beagleteefjes de rechterbaarmoederhoorn, rechtereierstok en de
rechterborst werden geamputeerd. Na die
operatie werd een jaar hetzelfde groeihormoon toegediend, wat resulteerde in een
ongecontroleerde celdood van het baarmoederslijmvlies van alle geteste honden.
“Maar we halen ook informatie van insiders”, zegt Danny Flies, voorzitter van de
ADC. “Zo zijn we via een medewerker aan
de faculteit Diergeneeskunde te weten gekomen dat men experimenten deed waarbij
zes hondjes elektroden kregen geplaatst. Ze
kregen onder verdoving elektrische schokken toegediend, die de spieren en zenuwen
in beweging brengen. Een andere insider
vertelde ons dat op de afdeling Psychiatrie
en Medische Fysiologie het antipsychoticum
Pipamperon werd ingespoten bij beagles. Wij
vermoeden dat de faculteit Diergeneeskunde
veel te verbergen heeft. Decaan Hubert De
Brabandere verzweeg in een mail naar zijn
studenten de meest ingrijpende experimenten, en zei dat er in totaal vijftien honden
www.schamper.ugent.be

waren verbonden aan een bepaalde
onderzoeksgroep. Maar gezien het
aantal experimenten en het feit dat
sommige experimenten in dezelfde
periode plaatsvonden, lijkt het onwaarschijnlijk dat het er zo weinig
waren.”
Kosten-batenanalyse

Is de faculteit Diergeneeskunde
dan een macabere freakshow waar
Mary Shelley een puntje aan kan zuigen? Er is een Ethische Commissie
die erover waakt dat de dierproeven niet disproportioneel veel leed
veroorzaken. Zij moeten de proeven
goedkeuren. Die commissie bestaat
uit 22 leden, waarvan een deel externen. In de commissie zetelen onder
andere studenten, professoren en
wetenschappers van buiten de universiteit. Een van de externe leden
is afgevaardigde van het ministerie
van Volksgezondheid. Men zorgt
ook dat in de commissie leden zitten met elk eigen specialisaties in
onderwerpen.
We vroegen Frank Gasthuys,
voorzitter van de Ethische Commissie
bij de faculteit Diergeneeskunde, of
de verhalen over de amputaties bij
beagles kloppen. “Dat kan ik bevestigen noch ontkrachten. Het zijn uw
zaken niet. Wij hebben trouwens
volgens de wet de plicht om te zwijgen over wat er wordt beslist binnen de Ethische Commissie. Ik wil
er bovendien op wijzen dat het gevaarlijk kan zijn uitspraken te doen.
Kijk maar naar Engeland, waar betrokkenen bij dierproeven werden
bedreigd met bommen onder hun
auto.”
Ook bij andere leden van de
Ethische Commissie vangen we bot,
of blijft het bij wat speculatie. We
vroegen ons af welke voorwaarden
www.schamper.ugent.be

er gelden om een proef op dieren te
laten goedkeuren. Op de website van
de faculteit Diergeneeskunde staan
enkele criteria. Er wordt rekening gehouden met drie V’s. Vermindering,
wat inhoudt dat men het aantal dieren voor een proef zo laag mogelijk
moet houden. Vervanging: dierproeven moeten zoveel mogelijk worden
vervangen door diervrije proeven,
wanneer mogelijk. En ten slotte
Verfijning, men houdt het leed zo
laag mogelijk. Er wordt daarnaast
nagegaan of de ‘kosten’ opwegen tegen de ‘baten’. Daarbij zijn de kosten
het leed van het dier en de baten de
humane belangen of voordelen. Hoe
hoger het voordeel, hoe groter het
leed mag zijn.
Hoe soepel en relatief de Ethische
Commissie die voorwaarden interpreteert, is moeilijk te bepalen. De
enige informatie aan de buitenwereld over wat er precies gebeurt met
de dieren, gaat via de wetenschappelijke publicaties. En dan zijn er ook
nog experimenten die geen resultaat
opleveren en waarvan er dus geen
publicatie verschijnt. Of er zijn deelonderzoeken waarover slechts één
en dezelfde publicatie verschijnt.
In de praktijk neemt men
het blijkbaar niet altijd zo nauw
met de regels over het ondernemen van dierproeven, althans
op de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen.
Zo
vernamen we uit goede bron dat
een thesisstudent aan een niet nader genoemde vakgroep een muis
mocht opensnijden die maar half
verdoofd was in het kader van zijn
thesis. Nochtans moeten de studenten een papier ondertekenen waarin staat dat ze niet zullen testen op
dieren. Wat er in de praktijk nu echt
gebeurt met de dieren, zal voorlopig
een raadsel blijven. ¶

brengt onder de
noemer Schamper Daily ook
dagelijks online nieuws over
alles wat met de unief
te maken heeft.
Je vraagt je bijvoorbeeld af
wie de studentenverkiezingen
gewonnen heeft?
www.schamper.ugent.be
heeft het antwoord!
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“If you’ll be my bodyguard, I can be your
long lost pal.” Wie ooit een openingszin zocht
om een buitenwipper aan de haak te slaan,
kwam vast automatisch op deze dooddoener
uit. Dronkaards die dergelijke onzin uitkramen, zijn echter niet het enige waar veiligheidsmensen mee te maken krijgen. Ook
minderjarige snotneuzen, agressieve junkies
en zatlappen die auto’s met springkastelen
verwarren, passeren de revue.

aan de deur van het danscafé. Een job als
deurbewaker is blijkbaar geen excuus om
lukraak tanden uit te slaan.

Voorwaarden om gorilla te mogen
spelen

De minimumleeftijd om als portier te mogen werken, is negentien jaar. Zowel mannen als vrouwen mogen solliciteren voor
de job, al valt het wel op dat vooral mannelijke buitenwippers het straatbeeld kleuren.
Angsthazen of mensen met een minderwaardigheidscomplex zoeken overigens wel best
een andere bijverdienste. Dit eerst en vooral
omdat een buitenwipper zijn handen vuil
moet durven maken en echte lastposten uit
het café kegelen. Wanneer een klant agressief wordt, kan een buitenwipper het zich
niet veroorloven om huilend in een hoekje
te kruipen. Ten tweede kan een buitenwipper een behoorlijke lading beledigingen over
zich heen krijgen wanneer hij mensen de
toegang weigert. Het is dus belangrijk dat
de kleerkast aan de deur een sterke ruggengraat heeft.
Verder mag niet iedereen solliciteren
naar een werkplaatsje aan de deur van een
Overpoortcafé. Bij massa-evenementen
raak je als onervaren jobstudent wel
binnen, maar officiële buitenwippers
zijn verplicht om een opleiding te volgen. Mensen die aan de deur staan,
moeten een badge hebben die door
de stadsveiligheid is goedgekeurd.
Je mag dan nog wel een lichaam
als een blok graniet hebben en
deuren kunnen versperren als de
beste, zonder opleiding en badge
sta je als buitenwipper nergens.

De taak van een buitenwipper lijkt simpel:
mensen die er agressief of dronken uitzien,
de toegang weigeren. Dit komt overigens
niet neer op even met je spierballen rollen of
je tanden laten zien. Even belangrijk is dat je
goed op mensen kan inpraten en dat je zoveel
mogelijk je kalmte bewaart. De buitenwipper van de A Pro Po zal het in 2006 geweten
hebben, toen hij veroordeeld werd tot een
gevangenisstraf
wegens
herhaaldelijke
vechtpartijen
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De kleerkast aan de
deur moet een sterke
ruggengraat hebben.

best betaalde

Dresscode en loonbriefje

Hoeveel uur een ‘gorilla’ moet werken,
hangt vaak af van nacht tot nacht. De Culture
Club noemt alvast een gemiddelde van zes
uur per avond, andere buitenwippers hebben het eerder over negen uur per avond.
Een echte dresscode is er bij de meeste cafés
niet, al moeten buitenwippers toch zorgen
dat ze ‘goed voor de dag komen’. Zwart blijkt
ook een geprefereerde kledingskleur te zijn.
Wie liever security speelt op grootschalige
evenementen zoals massafuiven, moet zich
van een stijlvolle kledingstijl niets aantrekken. Daar krijg je namelijk vaak gewoon een
T-shirt van de organisatie.
Buitenwippers verdienen gemiddeld 25
à 32 euro per uur, extraatjes niet meegerekend. De Culture Club doorprikt echter onze
droom om als buitenwipper gigantische fooien te oogsten aan een deurpost. Wettelijk gezien mag de kleerkast aan de deur namelijk
geen fooien aannemen. Wat uiteraard niet
wil zeggen dat buitenwippers daar nooit hun
voeten aan vegen. In een druk studentencafé
als de π-nuts kan de bewaking waarschijnlijk
op haar kin kloppen wat die fooien betreft,
maar bij iets exclusievere aangelegenheden
kan een buitenwipper per avond een 70 euro
extra binnenrijven. ¶

Tour
de France
Schamperredacteur Ruben De Winne
studeert dit academiejaar aan de
Sorbonne in Parijs. En dat doet
wat met een kleine Belg.
Parijs is ondertussen al zes maanden de
stad waar ik leef en studeer, en de laatste
weken begin ik haar ook eindelijk te ervaren als mijn stad. Toegegeven, dat heeft wat
voeten in de aarde gehad. Als de allereerste
dagen nog bol stonden van toeristische verwondering op de fiets, genieten van le beau
français van de proffen en de kleine geneugten van het kotleven, dan was de daaropvolgende confrontatie met de beslotenheid
van de stad, haar anonimiteit en armoede
navenant. Het gevoel vast te zitten in deze
vervuilde, volgebouwde metropool deed
mij verlangen naar het platteland, terwijl
ik dat thuis, in een groene Gentse randgemeente, nooit zou hebben. Er was dan ook
een effectieve exodus op de fiets nodig om
mij de ogen te doen openen. Je springt zo
op de fiets, zet koers naar het zuiden, haast
je de banlieues door (waar je je soms in een
zuiders provinciestadje waant, althans tot
een schreeuwlelijk woonblok opduikt van
achter het charmante kerkje). La campagne
blijkt helemaal niet ver van Parijs te liggen.
De drukke invalswegen naar la capitale
dooraderen de weilanden wel, maar selectief genieten brengt soelaas. Schoonheid en
lelijkheid houden elkaar in en rond Parijs
perfect in evenwicht.
Sinds die ontsnappingen naar buiten
voel ik mij in de stad weer als een vis in het
water, en kan ik met volle teugen genieten
van het stedelijke leven dat geen moment
stil ligt, dat altijd en overal wel iets te bieden heeft.
Als student, en dan zeker als Erasmusstudent, heeft het mij hier dan weer nooit
aan iets gemankeerd, of het zouden degelijke notities moeten zijn. De bovengenoemde professoren houden er hier immers aan
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niet te onderwijzen, maar dictee te geven. Dan gaat het van:
“Grand A, Section 1, premièrement, petit premièrement“. En wij
maar schrijven, alsof ons leven ervan afhangt. Onnodig te zeggen:
echt begeesterend werkt het niet,
en makkelijk is het evenmin. Zelfs
Franse collega’s hebben moeite
met sommige proffen. Wegens ontbreken van handboeken zal een
betrouwbare cursus samenstellen
dan ook de voornaamste bezigheid
worden in de maand mei.
Al zou de teneur tot hiertoe niet
eenduidig positief kunnen lijken,
het mag toch duidelijk zijn dat ik besef dat dit jaar, waarvan al twee derden achter de rug zijn, zéér snel om
zal zijn en dat ik deze ervaring nog
lang zal koesteren. ‘t Is immers niet
alleen de omgeving die het ‘m doet,
maar minstens zo veel de — opgepast,
Erasmusdooddoener — internationale
ervaring. Het overkomt me vaak dat ik
mensen die ik hier ontmoet regelrecht
benijd. Terwijl de Vlaamse zoon die op
Erasmus trekt op het thuisfront nog wat
aanzien mag genieten, voel ik mij hier
vaak le petit Belge en kan ik mij alleen
gelukkig prijzen dat ik in de schaduw
mag staan van Argentijnen die in Parijs
komen acteren, Zwitsers die een postdoc doen in Neurowetenschappen, ex-US
Army-soldaten die zich nu op vreedzame
wijze op de studie van internationale relaties toeleggen, anderen die vlot viertalig
Frans-Engels-Spaans-Chinees zijn en ga
zo maar door. Het mag zo nog even doorgaan. ¶

achter
k lap
UGent-nieuwtjes, heet van de naald

Exacte lengte Watersportbaan bekend

Sinds het begin der tijden gaan alle sportievelingen ervan uit dat een rondje Watersportbaan
gelijk staat aan vijf kilometer. Toen gisteren de
exacte lengte van Gents favoriete looptraject
bekend werd gemaakt, bleek dat echter niet
het geval. Daarvoor komt de Watersportbaan
33 meter tekort, aangezien haar precieze
lengte slechts 4.967 meter blijkt te zijn. De
bekendmaking ging ook gepaard met een
aantal vernieuwingen aan de baan.
Stad Gent tegen wildplakken

Wildplakken is een groot zeer voor Stad
Gent. Half maart begonnen ze dan ook met
een onverwachte actie, die erin bestond om
grote stickers met “AFGELAST” te plakken
over posters van fuiven of concerten die
op een illegale plaats hingen. Stad Gent
is het beu om verscheidene organisatoren telkens enkel op de vingers te kunnen
tikken en hoopt dat deze actie echt effect
zal hebben. Gelukkig dat we de posters
voor de Schamperfuif (31 maart in de
Sioux, be there or be square!) niet eender waar hebben geplakt in Gent.
Cogen ziekjes. Of is hij?

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid
gonst het wederom van de geruchten
over prof. Marc Cogen. Maandag 22
maart kwam hij niet opdagen in de
les Rechtsgeleerdheid en hij liet zich
toen ook ziek melden tot 2 april. Veel
studenten denken dat er meer aan de
hand is, de onderwijsevaluatieperikelen van enkele weken geleden in het
achterhoofd. “Vooral dat Cogen de
exacte datum van zijn ‘ziekte’ kent,
is vreemd”, zegt een eerstejaars ons.
Enkele studenten vonden het ook
raar dat Cogen op het moment dat
hij normaal les moest geven, doodleuk op Facebook foto’s postte. Alsof
zieke studenten nooit op Facebook
zitten. ¶

Wetenschap
foto kjtittle84

Ramp in de kijker (of niet)
De goddelijke interventies pieken in de pers. Te midden van een climactische
vlucht van aardbevingen, tsunami’s en Cohen-covers, legt Stijn Joye uit wat dat
met de media doet.
door Dietmar Hertsen
Stijn Joye is een onderzoeker verbonden aan het Centre for Cinema
and Media Studies van de vakgroep
Communicatiewetenschappen. In zijn onderzoek probeert hij onder meer te verklaren
waarom bepaalde natuurrampen nieuwswaarde hebben, en andere net niet.
Navelstaarderij
Haïti en zijn aardbeving ebben stilaan weg uit
de kranten. Wat voor gevoel heeft het mediagedruis in u opgewekt?

“Vooral één van bevestiging. De normale
patronen in de berichtgeving zijn naar voren gekomen en dat is geen verrassing. Een
buitenlandse ramp wordt vertaald naar een
Belgische context opdat lezers en kijkers
zich meer betrokken zouden voelen. Het
B-Fast-team, de Belgen die ter plaatse wonen: ze passeerden allemaal de revue.”
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In welke mate is die navelstaarderij symptomatisch voor de berichtgeving over natuurrampen?

“Laten we er geen doekjes om winden:
binnenlandse relevantie is zeer belangrijk.
Langs de ene kant dient die als aanhechtingspunt voor het publiek. Vereenzelviging
is een glijmiddel. Langs de andere kant bepaalt de band tussen het getroffen land en
België of er überhaupt aandacht geschonken
wordt aan een gebeurtenis.
Elke dag grijpen er rampen plaats waarvan het bestaan uitsluitend bekend is bij
de getroffenen. Het overgrote deel daarvan vindt plaats in ontwikkelingslanden.
Sommige rapporten schatten dat meer dan
negentig procent van alle slachtoffers van
natuurrampen in minder ontwikkelde gebieden valt.”
Kunt u een voorbeeld geven van zo’n stille
ramp?

“Na wat onderzoek bleek er geen enkel
krantenbericht te bestaan over een zware
meningitisepidemie die in 1988 in Ethiopië
woedde. Die maakte op enkele maanden tijd
meer dan 7.400 dodelijke slachtoffers.
Vergeet ook niet dat de media soms belemmerd worden in hun berichtgeving. Ik
denk hierbij aan een reeks modderstromen
en overstromingen die in 2008 in Myanmar
plaatsgrepen, waarbij de militaire junta geen
pottenkijkers duldde. In dezelfde periode
was er de aardbeving in Sichuan, waar zeer
veel aandacht aan werd besteed. Een aantal
hulporganisaties hebben toen expliciet gevraagd om Myanmar niet te vergeten.”
Welke factoren maken een natuurramp
mediageniek?

“Ruchtbaarheid geven aan distant suffering is een keuze op basis van verschillende
criteria. Op de eerste plaats is er de nabijheid
www.schamper.ugent.be
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die je op verschillende manieren kunt interpreteren: geografische afstand, culturele affiniteit, psychologische nabijheid, enzovoort.
Zo zorgen populaire vakantiebestemmingen
voor heet nieuws. Daarnaast is de omvang
van de ramp een bepalende factor.
De tsunami van 2004 wordt vaak voorgesteld als het voorbeeld van de ‘perfecte’
mediaramp: Vlaamse ooggetuigen, een
vakantieoord, grote impact op mens en
natuur, overvloedig veel en spectaculair
beeldmateriaal. Bovendien maakte de komkommersfeer van de kerstperiode maximale
berichtgeving mogelijk.
Sommige onderzoekers spreken van een
ramp als een mediaconstructie. Niet verwonderlijk: voor de doorsnee-Belg bestaan
rampen enkel als ze in de media komen.
Reken daarbij al die doorslaggevende factoren en je ziet een geografische vertekening in
de berichtgeving.”
Naast ruimte is er ook nog tijd: aandacht piekt
en deint verder op de achtergrond. Hoe staat u
daar tegenover?

“Onderzoek stelt inderdaad vast dat
nieuwsmedia zich vooral focussen op de gebeurtenissen zelf en de eerste dagen erna.
Daarna ebt de aandacht weg en blijft er weinig
meer over voor de langetermijngevolgen.
Een aantal rampen worden sporadisch
opgevolgd. Zo hebben de meeste media bij
de vijfde ‘verjaardag’ van de tsunami uitvoerig bericht over heropbouw. Daarnaast zijn
er ook een aantal kanalen als IPS die het grotere plaatje als missie hebben. Zij bieden een
volwaardig en relevant alternatief voor de
mainstreammedia.”
Verantwoordelijkheid
Welke functies vervullen de media als het gaat
over natuurrampen?

“Ten eerste: onder de aandacht brengen.
Welke invloeden ook spelen, uit ons onderzoek blijkt dat voor de periode tussen 1986
en 2006 ongeveer zeventig procent van alle
rampen niet geselecteerd werd door de
kranten.
Ten tweede: sensibilisering. Het beïnvloeden van het beleid kan voortvloeien uit media-aandacht, al zijn de meningen daarover
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nogal verdeeld. Over fondsenwerving bestaat een grotere consensus: aandacht helpt.
Anekdotisch hiervoor is een recent studiogesprek in het VRT-journaal waarin Goedele
Wachters letterlijk aan Erik Todts, woordvoerder van het noodhulpconsortium, vroeg:
‘Droomt u stilletjes weer van een grote show
om fondsen te werven?’
Ten derde: informeren. Naast het aanbrengen van objectieve informatie, zijn er
natuurlijk ook de telefoonnummers van de
crisiscentra, enzovoort.
Een vierde rol, die op het eerste gezicht
niet voor de hand ligt, is het aanbieden van
een forum. Daarop kunnen mensen hun
medeleven uiten of troost vinden, denk
maar aan de Facebook-groepen die ontstaan zijn in de nasleep van de moorden in
Dendermonde of de treinramp in Buizingen.
Sommige onderzoekers stellen zelfs dat bepaalde media kunnen helpen bij het verwerken van een collectief trauma. Vietnamfilms
zijn het voorbeeld bij uitstek.”

“Zeventig procent van
alle rampen wordt
niet geselecteerd.”
Kwijt iedereen zich met verve van zijn
opdracht?

“De zoektocht naar dé perfecte verslaggeving is een heel normatieve discussie. Een
bijkomend en belangrijk aspect is de integriteit van het verslag. Hoe ver kunnen de media gaan bij de berichtgeving over bepaalde
gebeurtenissen? Was het geoorloofd om helikopters in te zetten bij het uitspitten van de
zaak-Ronald Janssen? De debatten zijn nog
vers.
Redacties denken hier goed over na. In
het VRT-redactiestatuut staat letterlijk dat
schokkende taferelen niet worden weggelaten, maar zo beperkt worden dat ze functioneel zijn. Met de identiteit van slachtoffers
wordt al even omzichtig omgesprongen.”
Is er voldoende aandacht voor natuurrampen
in de Vlaamse pers?

“Als de nieuwswaarde groot is, is de te besteden tijd en ruimte evenredig. We stellen
trouwens een klein verschil vast tussen de
Vlaamse media. Kwaliteitskranten verslaan
een groter geografisch spectrum en durven
stukken te brengen die minder ‘nabijheid’ in
zich dragen. Populaire media besteden dan
weer meer tijd aan rampen.”
Kassa
Is het verstandig om fondsenwerving af te laten hangen van de media?

“Dat is een moeilijke vraag. Langs de ene
kant bereik je er het grote publiek mee. Het
aanzuigeffect van Music for Life is weinigen
vreemd. Aan de andere kant is het gevaarlijk
om van de media een spelverdeler te maken. De ngo’s hebben dat begrepen en proberen hun donoren via meerdere kanalen te
bereiken.”
En de zelfkant van hun optreden in de pers is?

“Wie verschijnt in de media past zich
aan hun wetten aan. De boodschap die ngo’s
brengen is vaak gelaagd en die complexiteit
vervaagt soms. De nuance dreigt met andere
woorden te verdwijnen. Er moet dus een afweging gebeuren tussen bereik en verhaal.”
Wie geld in het laatje wil brengen, denkt aan
spektakel en publieksopwarmers. Wat te doen als
die lui vooral de eigen kas willen spijzen?

“Uiteraard stelt er zich een probleem als
een zanger een benefietsingle opneemt louter om zichzelf te verrijken. Dat is teren op
andermans miserie. Laten we dan ook de
hoop koesteren dat zoiets een fictief voorbeeld is.
Een collega van mij heeft onderzoek gedaan naar het sociale engagement van BV’s,
waaruit bleek dat de meesten oprecht zijn.
Al dien je natuurlijk de sociale wenselijkheid
van dat soort antwoorden in het achterhoofd
te houden. De meesten beseffen ook wel dat
hun imago er niet zal onder lijden.
Overigens maken niet alleen de media,
maar ook de ngo’s vaak gebruik van BV’s.
Daarmee hopen ze vooral hun boodschap
aan meer populaire bladen te slijten. De
driehoeksverhouding tussen BV, media en
ngo betekent nemen én geven.” ¶
Schamper 488
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Flower Power, Inc.
11.11.11, 12-12 … Maar hoe zit het met hulp voor crisissen aanwezig 24/7?

Na rampen in Haïti en Chili geraken de ontwikkelingslanden af en toe wat in de
vergetelheid. Gelukkig zijn er kleine onbekenden als Luc Bonte, maatschappelijk
ondernemer in hart en nieren, die steeds de neiging voelen om hun steentje bij te
dragen.

door Anemoon Soete

Je naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Toch ben je één van ons door UGent
je Alma Mater te noemen. Je woonst te midden
onze studentenstad doet ons vermoeden dat de
Overpoort en omstreken nooit meer hun greep op
je loslieten.

“Natuurlijk
niet!
Ik
studeerde
hier Toegepaste Wetenschappen (nu
Ingenieurswetenschappen, n.v.d.r.), meer bepaald Elektronica, en daarna kon je me een
jaar in de kelders van het natuurkundiglabo
in de Plateaustraat terugvinden. Ik vertoefde er in het gezelschap van de legendarische, helaas reeds overleden prof. Mortier.
Erna heb ik als gewetensbezwaarde toch
eens mijn opties bekeken in het buitenland,
maar in elke land waar ik mijn oog op liet
vallen scheen er oorlog aan de orde te zijn.
In Chili zaten ze met Pinochet opgescheept,
in Rwanda zwaaide Idi Amin de plak. Ook
Zuid-Afrika was mogelijk, maar daar zaten
ze nog tot aan hun nek in het apartheidsysteem. En als het dat niet was, bleken de locaties geen echte ontwikkelingslanden. En
dáár ging ik net voor!”
Liever een wit tentje dan een groengevlekt als
behuizing dus? Het was als gewetensbezwaarde
precies niet het moment om de internationale
vleugels uit te slaan. Wat werd het dan uiteindelijk wel?

“Met de neus op de feiten gedrukt begon
ik in België rond te neuzen. Ik informeerde
me bij professor Vanwormhoudt in het
labo Elektronica hier in Gent. Die wist me
trouwens nog te vertellen: ‘Allez, ga je dat
nu doen? Het leger is goed voor u!’ (lacht)
Gelukkig kon ik er toch aan de slag binnen
een groep die zich bezig hield met zonneenergie. Weer wat later, na mijn doctoraat
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hier, begon ik aan een nieuwe zoektocht …
naar werk deze keer. Ik wou met zonne-energie verdergaan. Tot mijn grote verbazing
waren alle jobaanbiedingen voor militaire
doeleinden … Dat was nu niet de richting die
ik wenste uit te gaan. Ik kwam terecht in het
Brusselse bedrijf ADB (Adrien De Bakker),
dat gestart was met het produceren van
kippenbatterijen.

“Hoe lang moeten we
boeten voor de zonden
van onze vaderen?”
Dat was een heel simpel systeem, in die
tijd was een gloeilamp in een kiekenkot spitstechnologie. (lacht) Maar goed, dat bedrijf
had zich verder ontwikkeld. Toch was het
daar een gekkenwerk met momenten, lang
bleef ik er niet. Bovendien vond ik Brussel zó
ver van Gent. Ik keerde terug om te solliciteren bij Sidmar en daar kon ik gelukkig mijn
kamp voor langere tijd opslaan.”
Je sprong van je dagen in de branche van
zonne-energie naar de zware industrie. Dat is
geen te verwaarlozen stap.

“Correct, maar in mijn vrije tijd bleef ik
over onderzoeksprojecten mijmeren. Eén
van mijn hobby’s was fotografie en daar
droomde ik van. Hoe moet ik het zeggen,
alles wat te maken had met zien en horen
fascineerde me! Toen ontdekte ik de stereofoto’s, een uitvinding van de jaren 1800,
ware Viewmasters avant la lettre. Ik dacht,
goh, moest ik nu eens iets maken om driedimensionale beelden op de pc te kunnen

bekijken. Achter mijn uren zette ik mij vanaf
dan telkens achter een klein Commodereke,
een duurder systeem was niet aan de orde.
Het lukte me een primitieve techniek uit te
denken toen bleek dat daar eigenlijk geen interesse voor was … Nu lijkt 3D met toepassingen als Avatar niet meer weg te denken
uit ons leven!”
(Don’t) stick it to the man!
Als studenten kunnen wij niet anders dan de
experimenterende geest toejuichen. Op dit moment ben je niet alleen actief binnen Sidmar,
tevens zetel je als voorzitter in CFP (Corporate
Funding Program), een instelling die zich toespitst
op projecten in ontwikkelingslanden. Schuilt er
een barmhartige Samaritaan in jou?

“Wel, ik ontdekte na jaren bij Sidmar dat
het bedrijf een stichtend lid was van CFP en
ik voelde me meteen thuis in hun doelstellingen. Het idee was eenvoudig, we wilden
vooral een platform creëren waar bedrijven
en ngo’s elkaar konden ontmoeten, want, zeker toen, keken bedrijven argwanend naar
ngo’s en vice versa. Verder wilden we ngo’s
steunen door aan fondsenverwerving te
doen bij de bedrijven.”
CFP werkt niet als doorsnee hulporganisatie,
maar als tussenschakel. Vroeger konden jullie
Oxfam tot het team rekenen, maar ze sloegen
een andere weg in omwille van de ethiek van
ettelijke bedrijven. Vinden we binnen ontwikkelingshulp bedrijven terug die zich uit eigenbelang
naar het publiek toe willen profileren als een soort
van Superman?

“Dat was in het begin eigenlijk wel een
van de grote struikelblokken bij de samenwerking. Sommige ngo’s waren bij de start »
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geïnteresseerd om samen te werken maar
hebben echter uiteindelijk afgehaakt. Dit alles ligt echter in het verre verleden en ondertussen staat de samenwerking en onderlinge
verstandhouding op punt. Zowel binnen de
ngo’s als de bedrijven tref je een brede waaier politieke strekkingen aan, maar het is net
een van mijn uitdagingen om beide partijen
met elkaar te laten spreken. Dit lukt nu veel
beter dan in de prille beginjaren.
Ik ontken niet dat sommige bedrijven
wellicht uit publicitaire redenen handelen,
maar toch geloof ik dat anderen het echt
doen uit overtuiging. Dit is zeker het geval
voor de bedrijven die bij CFP zijn aangesloten. Ik vertrouw erop dat bedrijven meer zijn
dan economische entiteiten. Mensen zijn
nog steeds de drijvende kracht. Bovendien
zit mijn generatie, de kinderen van de jaren zestig, nu vaak in posities die de nodige
kracht verlenen waardoor we althans sommige van onze ideeën, onze idealen kunnen verwezenlijken. Kijk naar Leysen van
Umicore, vroeger Union Minière (een bedrijf
toegespitst op mijnbouwactiviteiten, n.v.d.r.).
Dat bedrijf had toch wel een koloniaal verleden, maar het werkte zich bij. Hoe lang
moeten we boeten voor de zonden van onze
vaderen?
Toch negeren we het probleem omtrent
de beweegredenen niet, daarom stellen we
nu criteria op om toetreding tot CFP in de
hand te houden. Op budgettair vlak is dit
zeker geen onnodige luxe. Hoewel we in het
crisisjaar van 2008 een topbudget bereikten
van 500.000 euro blijft dat een druppel op
een hete plaat als je dat zou verdelen over
honderden ngo’s.”

Wij leggen ons toe op het bevorderen van
welvaart via economische activiteit. Ook het
creëren van de nodige infrastructuur om die
economische ontwikkeling mogelijk te maken
is deel van onze activiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan watervoorziening, onderwijs, …”

“Er wordt nu teveel
naast elkaar gewerkt in
plaats van mét elkaar.”
Voor jullie dus geen pleister op een houten
been. Samenwerking begint wel te bloeien tussen
verschillende instellingen, maar hoe zit het met
de behandeling op overheidsvlak? Als we kijken
in de richting van Zuid-Afrika zien we een land,
langs de ene kant bevrijd van apartheid, langs
de andere kant ontdaan van status als ontwikkelingsland waardoor ze nu naar EU-subsidies kunnen fluiten. Doet het niet denken aan de ocmw’er
die teveel werkt en zijn uitkering verliest?

“Ook CFP is zich bewust van dit heikel
punt, maar het is net op dit vlak dat je als
gegroepeerde individuen het gapende gat
probeert op te vullen van die verloren overheidshulp. Met CFP, dat tweejaarlijks inleefreizen organiseert, bezoeken we initiatieven
in de derdewereldlanden zelf. De laatste,
waar ook Frieda Van Wijck ons bij vervoegde, bracht ons naar Zuid-Afrika. In het begin twijfelde ze over ons aanbod maar finaal

Ontwikkelingsorganisaties tot in het
oneindige (en verder)?
Er lijkt zich een kluwen aan ontwikkelingshulp
aan te bieden in de wereld. Efficiënt hulp bieden
treft ons überhaupt als een project op zich. Raakt
CFP niet verloren in de massa?

“Er zijn inderdaad veel organisaties, die
allemaal wel wat verschillen. Mijn droom
is om die verenigingen samen te brengen in
een gemeenschappelijk platform. Er wordt
nu teveel naast elkaar gewerkt in plaats van
mét elkaar. Verder onderscheidt CFP zich
omdat het enkel projecten steunt in de derde wereld waarbij niet puur aan financiële
steun wordt gedaan.
Luc Bonte op bezoek bij SOS Kinderdorpen.
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besliste ze mee te gaan. Op het einde van de
rit was ze helemaal gewonnen voor de CFPprojecten. (Deze mening bevestigde Frieda
onlangs enthousiast in de CFP jubileumbrochure en in een interview samen met Bonte op
Phara, n.v.d.r.)
Maar om concreet terug te komen op
Zuid-Afrika, kan ik mijn standpunt niet beter
illustreren dan met een schets van een initiatief ter plekke. In Kaapstad startten de paters
Salesianen er het YES (Youth Employment
System) project. Men probeert kinderen van
de straten te plukken en achter een schoolbank te plaatsen. Vanaf zestien jaar krijgen
zij een vakopleiding en kunnen dan heel snel
werk vinden op de arbeidsmarkt. Nu is er
een boom in de bouw van Zuid-Afrika met
de nakende aanwezigheid van voetbalkampioenschappen. Leer ze het vak van schrijnwerker en een jonge gast heeft daar meteen
werk, zelfs aan een deftig loon. Het is geen eitje om dat traject te vervolledigen hoor. Die
kinderen, met grote leerachterstand, zitten
dikwijls aan de drugs en je kan ze tenslotte
niet verplichten om telkens op te dagen. De
projectleidster wist ons te vertellen dat de
bres die geslagen was in hun budget door de
verloren EU-bijdragen gedicht werd door de
medewerking van CFP. Dus hoewel wij een
relatief kleine organisatie zijn, was dat een
concreet voorbeeld van succes. Daar hebben
we het verschil gemaakt tussen verder werken en falen. En dát doet een flower powerkind deugd.” ¶
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Wetenscha
JV Terwijl de Gentse Watersportbaan
treurt om haar verloren status — net als
Prince gewoon iets te kort — draait de
wereld onvermijdelijk door. In het CERN
in Genève, zowat de Watersportbaan voor
elementaire deeltjes, heeft de befaamde
deeltjesversneller alweer een wereldrecord
gebroken. Het wereldrecord energie opwekken in een deeltjesversneller nog wel! Daar
is iedereen natuurlijk heel tevreden mee. Nu
is het wachten tot de deeltjesversneller weer
enkele maanden in panne ligt.
Een Schotse studente genetica heeft
dan weer ontdekt wat iedereen eigenlijk al
wel in de mot had. Vanuit het besef dat in
Schotland zo’n acht procent van de mensen
rood haar heeft, terwijl dat in Afrika makkelijk acht procent minder is, legde ze de link

tussen rood haar en slecht weer. Rood haar
ontstond pas 20.000 jaar geleden, en met een
beetje tegenslag zingt het Venetiaanse blond
het niet lang meer uit. In een zonnige omgeving zouden roodharigen simpelweg uitsterven. Die wetenschap geeft het rosse deel van
onze samenleving alvast een extra stimulans
om zich in te zetten tegen de opwarming van
de aarde. En dat is mooi!
Minder fraai was de aardbeving in Chili.
Na de plaatselijke bevolking zitten nu ook
cartografen met de handen in het haar. De
krachtige aardschok verplaatste enkele steden aanzienlijk. Concepcíon, de zwaarst getroffen stad, is maar liefst drie meter naar
het westen verschoven. En zelfs een trip
naar Buenos Aires is iets korter geworden.
Zo’n vier centimeter.

Eerder was al bekend dat Britse scholieren niet bijster veel kennis hebben over
de wereldoorlogen. Knap weliswaar dat bij
driekwart van hen de naam Adolf Hitler een
belletje deed rinkelen. Dat vijf procent dacht
dat hij bondscoach was van het Duitse voetbalelftal is dan weer pijnlijk. Hoeft het dan
nog te verbazen dat ook de wetenschappelijke kennis van de Britse scholieren niet je dat
is? Tien procent denkt dat de sympathieke
astronaut Buzz Lightyear de eerste man op
de maan was.
Op zich misschien niet eens zó erg,
het is tenminste een astronaut. Op de
Schamperredactie denkt namelijk alvast één
ruimtevaartadept dat die eer was weggelegd
voor Louis Armstrong. ¶

Seks & asymmetrie
Met azijn vangt men geen vliegen, met een scheve muil geen wijven. door Bert Dobbelaere
De link tussen symmetrie en seksuele
aantrekkelijkheid is al langer duidelijk.
Mensen met meer symmetrische gezichten en lichamen worden doorgaans knapper gevonden door het andere geslacht, en
ze gaan dan ook vaker van bil. Recent onderzoek aan de UGent en de Universiteit
Antwerpen bevestigt die hypothese: de
wetenschappers vonden een significante
correlatie tussen symmetrie en seksuele
activiteit bij mensen.
Symmetrie is natuurlijk niet de enige determinant voor aantrekkelijkheid,
maar ze lijkt wel een van de belangrijkste.
Overdreven grote monden of ogen die ver
uit elkaar staan worden al snel vergeven,
zolang het gezicht maar symmetrisch is.
Wie daarentegen een scheve neus heeft, is
shit out of luck.

Die voorkeur zou volgens de meeste
theorieën evolutionair bepaald zijn: symmetrie wordt geïnterpreteerd als een teken van gezondheid en kracht, wat de
paarbereidheid van potentiële partners
verhoogt. Bij de vruchtbaarheidscyclus
van de vrouw vinden we verdere aanwijzingen voor de hypothese dat de voorkeur
voor symmetrie geworteld is in het onbewuste verlangen om zich voort te planten
met een fitte partner. Vrouwen blijken immers tijdens hun vruchtbare periodes nóg
meer dan anders de voorkeur te geven aan
symmetrische partners.
Een alternatieve verklaring is een ‘inherente’ voorkeur voor symmetrie (als een
soort van sensory bias). Die voorkeur is
zowel bij mensen als bij chimpansees aanwezig en geldt niet alleen bij het selecteren
van partners. Zo zouden mensen ook bij

het evalueren van kunst de voorkeur geven
aan symmetrische vormen en landschappen. De discussie gaat dus over de richting
van het causaal verband: kiezen we overal voor symmetrie omdat we daar bij de
voortplanting de voorkeur aan geven? Of
geven we bij de voortplanting de voorkeur
aan symmetrie omdat we daar om een andere reden overal de voorkeur aan geven?
De voorkeur voor symmetrie bij partners lijkt alleszins te correleren met feitelijke gegevens. Uit Brits onderzoek blijkt
dat symmetrische mannen niet alleen
aantrekkelijker bevonden worden, ze
hebben ook een hoger IQ, kunnen sneller lopen en produceren meer bewegende
zaadcellen. Bovendien signaleren vrouwen
meer orgasmes bij seks met symmetrische
mannen en vinden ze hun lichaamsgeuren
doorgaans aantrekkelijker. ¶

Cultuur

agenda
door Ine De Jonge

Stel je voor: je bent een kameleon en kan
zelf bepalen welk alter ego je aanneemt. Je
staat voor je kleerkast en beslist wie of wat je
zal zijn. ‘s Avonds trek je de voordeur van je
kotgebouw open en je snuift de Gentse lucht
in. Duchtig ga je op zoek naar een evenement om je culturele dorst te lessen.
Muziek

The Van Jets en godheid Mauro
Pawlowski staan op 1 april in de Vooruit.
Totally glamrock, met glittermake-up en
plateauschoenen trek je naar deze zaal om
helemaal uit de bol te gaan op het beste dat
de Belgische muziek te bieden heeft. Zes dagen later verkleed je je in een viking, want
de Noorse frontman van Madrugada Sivert
Höyem speelt in de Vooruit op 7 april. Zijn
diepe stem raakt je tot in de diepste vezels
van je lijf.
Hot Club de Gand biedt zowat elke dag
live-optredens aan. Strak in het pak bestel
je een whiskey (het mag wel eens wat meer
classy dan een pintje zijn) en ga je hevig knikkend met het hoofd aan een tafeltje zitten. Je
jazzfingers zien het alvast zitten.

Op 15, 16 en 17 april doe je een hippe
bandana om het hoofd en trek je een bloemenjurkje aan. Helemaal Woodstock-proof
vertrek je richting Once Upon a Festival
(Kasteel Laarne). De wietgeur verlamt je
hersencellen en al meteen zweef je tussen de melodieën van onder andere Under
Byen, Tomàn, DAAU en Sukilove. Door de
overvloed aan verschillende genres begint je
hoofd te tollen en voel je allerlei alter ego’s
door je lichaam razen. Helemaal uitgeput
verschijn je de volgende maandag als doodgewone student op school.
Podium

Je vrouwelijke kant neemt de bovenhand
als je leest over de voorstelling Was Will Das
Weib? (30 maart, NTGent). Deze muzikale
beleving viert het vrouw-zijn over de verschillende generaties heen. Els Dottermans
riep de hulp in van auteur Connie Palmer
om enkele klassieke liedjes van het nodige
commentaar te voorzien. Bij het horen van
deze krachtige nummers voel je je plots gegrepen door een enorme kracht. Je denkt
eraan lesbisch te worden voor een nacht en

legt meteen een altaar aan voor Yasmine en
Ellen DeGeneres in je kamer.
Op 1 en 2 april word je een rasechte gangster à la Antonio Montana na het zien
van Arsène in Theater Tinnenpot. Hendrik
Lebon creëerde een verhaal om zijn fascinatie over de gure onderwereld en goot deze in
een combinatie van zang, dans en muziek.
Vanaf nu draag je steevast een revolver aan
je riem, teken je een vals litteken diagonaal
over je wang en schreeuw je naar elke persoon: “Whatchoo lookin’ at?!”
De avond van 12 april trek je een maillot en balletschoenen aan, want in Capitole
speelt Het Zwanenmeer. Het verhaal van
Odette spreekt je zodanig aan, dat je beslist
de rest van de avond als betoverde zwaan
door te brengen. Je koert en nijpt nijdig naar
iedereen die te dicht in de buurt durft te
komen.
Expo

Tussen 27 maart en 9 april tranformeer je
in een rockster. Skinny jeans: check. Zwarte
leren jas: check. Zwarte Ray-Ban zonnebril:
check. Arrogante attitude: double check. De
tentoonstelling Rock Art Lab van Malleus,
een kunstenaarsvereniging uit Italië, loopt in
de concertzaal van Minnemeers. De concentratie ligt op concertposters waarvan ze een
gelimiteerde zeefdruk maakten. Zo creëerden ze ook al artwork voor Iggy Pop, Sonic
Youth en Dresden Dolls.
Een week later verschijn je op de expo van
Gustave Van De Woestyne (Museum van
Schone Kunsten, van 27 maart tot 27 juni),
onze belangrijkste vertegenwoordiger van
het symbolisme en expressionisme. Met een
penseel achter het oor en een doek onder de
arm bekijk je bewonderend de schilderijen.
Tot 16 mei nog loopt de collectietentoonstelling FAKE in het SMAK. Kan een afbeelding ooit de werkelijkheid weergeven? Je alter
ego’s raken helemaal verward door de illusies
die naar je hoofd worden gegooid. Een voor
een verlaten ze je lichaam en blijf je helemaal
alleen achter. Eenzaamheid is een bitch. ¶

Under Byen: op 16 april op Once Upon a Festival in Laarne.
www.schamper.ugent.be

Bits
FA Roman
Polanski heeft
weer eens een nieuwe film uit, maar er echt van genieten
kan hij deze keer niet. De regisseur
wordt sinds september namelijk vastgehouden in een chalet Zwitserland,
op verdenking van seks met een dertienjarig meisje in 1977. Gelukkig waren de opnames van The Ghost Writer
dan al achter de rug, waardoor we
Polanski’s nieuwe politieke thriller
vanaf deze week in de zalen kunnen
gaan bekijken.
We krijgen goed acteerwerk, een
meeslepende opbouw en grootse, politieke intriges. Geen slechte basis. Het
verhaal draait om een naamloze beroepsschrijver, de fijne en rijpe Ewan
McGregor, die als ghostwriter de politieke memoires schrijft van voormalig
Brits premier Adam Lang, gespeeld
door de nog rijpere, maar uiterst charmante Pierce Brosnan. Maar, zoals
het een goed staatshoofd betaamt, is
deze Lang lang niet zo onschuldig als
hij lijkt. De eerste hint is het aangespoelde lijk van de eerdere ghostwriter
van Langs memoires. Daarna ontspint
zich een duister spoor vol verborgen
documenten, verbanden en afspraken
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«

The Ghost Writer

film

tussen regeringen, multinationals en
geheime diensten. Klinkt misschien
als een aaneenrijging van thrillerclichés, maar onderschat Polanski
nooit. Ook hier zien we zijn meesterschap in prachtige magische shots, en
een wollig deken van grimmigheid. In
de licht ironische ondertoon verwijst
Polanski zelfs naar zijn eigen ballingschap. Maar het kersje op de taart is
de vergelijking tussen de neppe Adam
Lang en de echte Tony Blair, die eveneens gezegend is met een charmant
voorkomen en beschuldigd wordt van
oorlogsmisdaden. Klinkt interessant?
Jazeker!
Everybody’s Fine valt daarentegen
onder de noemer “als ik About Schmidt
nog een keer wil zien, ga ik wel naar
de videotheek”. Robert De Niro probeert in deze film wanhopig contact
te krijgen met zijn kinderen. Dit keer
geen aanspreking van je empathisch
vermogen, maar van je uithoudingsvermogen. Wel de moeite waard zijn
Persécution, een haat-liefdesverhaal
met Charlotte Gainsbourg, en
Nowhere Boy, een film die in de jeugd
van Beatles-legende John Lennon
duikt, waarbij ook vriendje Paul
McCartney om de hoek komt kijken. ¶

ham DBNL, de digitale bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren, is in één zin een
databank van en over literatuur. Op www.
dbnl.org vind je vrij veel: van informatie
omtrent auteurs over een digitale atlas
van de literaire Nederlanden tot een enorme hoeveelheid uittreksels uit romans,
toneelstukken en interviews. Er is ook een
verloren gelopen sectie over Surinaamse
literatuur. Verder kun je lopen over de
tijdschriftenladder, een lange lijst met
aan te raden literaire tijdschriften.
DBNL streeft volledigheid na in tijd en
ruimte, en slaagt daar behoorlijk in. Soms
is de inhoud minder toegankelijk, maar ze
is altijd ter zake. De teksten zijn soms vrij
lang en zwaar om van het scherm te lezen, maar gelukkig is de site niet druk en
schreeuwerig. En uiteindelijk bestaat er
nog altijd iets als printen, ah ja! Wat de navigatie betreft moet je soms de tijd nemen.
Daarenboven doen sommige links het niet.
DBNL is een ideale tool voor wie zich
serieus met literatuur bezighoudt, al
hoeft dat geen probleem te zijn voor wie
geen die hard is. Een Pieter Aspe of Jef
Vermassen zal je er echter niet vinden. ¶

foto’s Jelle Verherstraetten

“Wij zijn niet de Technotronic
van onze generatie”
The Van Jets leverden met hun nieuwe plaat Cat Fit Fury een rake rock ‘n rollklap in het gezicht af. Fris, ruig en totally glam, zo zien we het graag.
door John Verhaest en Ine De Jonge
In de Vooruit spreken we af met de broers
Michael (drums) en Johannes Verschaeve
(zang/gitaar). Even gaat het gesprek over de
nieuwe Amadeus die aan de overkant van de
straat zal opengaan, en hoe dat Worldshakevruchtensapje lijkt op een potje verfwater.
Maar gingen we het niet over hun muziek
hebben? In onovertroffen Oostends praten
ze over het tweede-plaat-syndroom, over jezelf overstijgen en over het zweven op een
eigen planeet.
Hoe voelt het nu de nieuwe plaat eindelijk uit
is?

Johannes: “Heel ontspannend eigenlijk,
want tijdens het opnemen van een plaat zit je
toch altijd in een cocoon. Je maakt een plaat
wel met het publiek in gedachten, maar je
weet op voorhand absoluut niet hoe ze ontvangen zal worden. Tijdens het creatieproces
24
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geeft dat nogal wat onzekerheid. Als het album dan uitkomt, is dat net een kind dat
geboren wordt. Je verliest de plaat die voorheen helemaal van ons was, want die wordt
dan van iedereen. Hoe bekender de nummers worden, hoe meer dat een gedeelde ervaring is. En dat is wel supercool.”
Michael: “Het is ook fijn omdat het een
nieuw hoofdstuk van The Van Jets aankondigt. Er komen nu ook weer meer optredens
aan. Iedereen die in een groep speelt, doet
dat om muziek te maken in de studio, maar
zeker ook om live te spelen. Dus we zijn echt
wel blij dat we weer kunnen optreden.”
Hoe tevreden zijn jullie uiteindelijk met het
resultaat?

JV: “Zeer blij. We zijn iets meer perfectionistisch geweest dan bij de vorige plaat, de
lat lag iets hoger. Vroeger was het weleens

anders: eigenlijk durfde je het dan niet te
zeggen aan die gast die al uren zat te mixen
aan dat nummer, hoewel je het toch niet zo
goed vond. Nu hebben we het meteen gezegd als iets niet goed was. We hebben ook
veel meer nummers geschreven dan de vorige keer.”
MV: “We hebben er zelfs zestien opgenomen, en dan het kaf van het koren gescheiden. Eerst al een strenge selectie bij de
repetities, en op het einde zijn er nog een
paar afgevallen. Zelfs een nummer dat iedereen héél goed vond, maar dat niet helemaal
bij de rest paste. Vrienden verklaarden ons
zot. ‘Kill your darlings’, zeggen ze dan.”
Duurde het daarom zo lang voor de plaat af
was?

JV: “We hadden heel veel live opgetreden
en we zaten nog in die trip toen we de studio
www.schamper.ugent.be

indoken. Meteen de pees erop en heel hoge
verwachtingen. Eigenlijk moet je opnieuw
beginnen, zonder druk, zoals toen de groep
pas begon. Ik heb mezelf gewoon te veel
druk opgelegd en dat werkte verlammend.
Uiteindelijk hebben we dat van onze schouders moeten gooien, misschien een beetje
het tweede-plaat-syndroom. Dat cliché klopt
dus wel. Maar toen die barrières weg waren,
vloeide het er gewoon uit.”

foto’s Jelle Verherstraetten

Jullie hadden heel wat meer nummers geschreven. Hadden die dan een compleet andere
sound?

JV: “Dat was eigenlijk een beetje geldingsdrang. Het waren vooral moeilijke, meer
donkere nummers. Over de nieuwe plaat ligt
ook nog altijd een schaduw, maar toen heb
ik gewoon een beetje té moeilijk willen doen,
denk ik. De grenzen van de groep aftasten en
daar dan tegen botsen. Dat mag wel eens.”
De plaat is opgenomen in Londen. Is het dan
niet weer aanpassen als jullie terug naar Gent
komen? Of is het rock-‘n-roll-gehalte hier hoog
genoeg?

Hoeveel gevoel voor drama hebben jullie?

JV: “9,7! Ja, er zit wel veel drama in de plaat
en daar houden we wel van. Op de grens met
kitsch soms, maar ik vind dat de max.”
Zit dat dramatische ook in de liveshows?

JV: “In de liveshows leven we ons wel heftig in. Maar het is nu ook niet zo dat we machines laten neerdalen uit de lucht. Het licht
vind ik wel heel belangrijk. Wij en onze lichtman, die hier ook vast in de Vooruit werkt,
zijn allemaal heel erg fan van tegenlicht, wat
ook al dramatisch is. Dat versterkt de muziek alleen maar.”

“De grenzen van
de groep aftasten
en daar dan tegen
botsen, dat mag
wel eens.”

MV: “Wij zijn natuurlijk af en toe wel eens
weggeweest, maar eigenlijk zaten we daar
toch vooral met de druk van de plaat. Maar
terugkomen naar Gent was wel raar.”
JV: “Wij komen uit Oostende, en het contrast Gent-Oostende is zowat hetzelfde als
Londen-Gent. Het is niet dat je een stap terug gaat, maar… Londen is zeer drukbevolkt,
en allemaal keurig geregeld op z’n Brits. Gent
lijkt dan even een dorp, maar wel één waar
je je echt thuis voelt. Bijna alsof ik hier geboren ben.”

Recent coverden jullie Total Eclipse of the Heart.
Zouden jullie ooit iets willen maken in de lijn van
de videoclip van dat nummer? Het is alvast kitscherig genoeg.

Net geen kitsch

Dus we hoeven jou binnenkort niet als Ziggy
Stardust op het podium verwachten?

De nieuwe plaat heet Cat Fit Fury, wat zowat een
dubbele uitroep van woede is. Zit die furie vooral
in de muziek of ook in jullie persoonlijkheid?

JV: “Dat is al gedaan, helaas! En we worden al genoeg met Bowie vergeleken.”
MV: “Soms scheelt het wel niet veel.”
JV: (mijmerend) “Misschien kunnen
we eens optreden verkleed als de Spiders.
Waarom ook niet?”

JV: “Sowieso zit er veel frustratie en woede in de plaat, dat klopt dus wel. Maar het
is niet zo dat we zelf abnormaal veel woede
in ons hebben. De plaat is donkerder dan de
vorige, en het was ons vooral om die klank
te doen. We wilden geen titel die inhoudelijk
iets over de plaat zei. ‘Cat Fit Fury‘ floepte er
gewoon uit. ’t Is raar eigenlijk, je hebt dan
een beeld van de plaat en de muziek, en dat
paste erbij. Het was dus snel beslist.”
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JV: “Tja, dat is nu net iets te weinig met
een knipoog. We hebben het meer voor het
gevoel van dramatiek van Daan, altijd met
een soort Belgische knipoog, met een dubbele lading. In het buitenland snappen ze dat
niet altijd. Ik vind trouwens dat sommige singer-songwriters op hun manier veel dramatischer en zwaarder op de hand zijn dan wij.”

Er komen ook weer optredens in het buitenland aan. Wordt jullie succes daar bepaald door
wat jullie zelf doen of zit de platenfirma daar
vooral achter?

JV: “Je kunt natuurlijk rot gepromoot worden, maar als het publiek dat live komt kijken zegt: ‘sorry, is het dat maar’, dan heb je

daar ook weinig aan. Maar nu begint het in
Nederland toch goed te lopen.”
MV: “Het is moeilijk. Als je echt big wil
zijn in het buitenland mag je nog zo goed
zijn, als je geen geldmachine achter jou hebt
lukt het niet. Onze vorige plaat heeft niet zoveel gedaan in het buitenland, maar met de
nieuwe begint het al meer van de grond te
komen. Na de zomer is het de bedoeling om
ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
te touren.”
Zouden jullie ooit nummers schrijven in functie
van het succes dat ze zouden kunnen hebben?

MV: “Neen, zeker niet. Dat speelt enkel
mee bij de keuze van de singles. Er staan elf
nummers op de plaat en we staan achter elk
nummer, dus je zou stom moeten zijn om dat
niet te doen. Maar we gaan nooit nummers
schrijven in functie van de commercie.”
JV: “Je kunt dat wel doen, maar ik denk
dat je dan rap niet meer interessant bent.
Op korte termijn haal je daar misschien wel
voordeel uit, maar ik vind het interessanter
als groepen hun publiek een beetje uitdagen. Als je gewoon op veilig speelt met wat
de mensen verwachten, denk ik niet dat het
lang zal duren.”
The Great Dictator
Johannes, jij schrijft de nummers. Krijgt de rest
ook inspraak of is dat nogal dictatoriaal?

JV: “Euh, dat is redelijk dictatoriaal. Als
ik een duidelijke visie heb over een nummer
wil ik het wel zo uitwerken. Die strijd lever
ik dus wel, ja. Er wordt vaak heftig gediscussieerd, geprobeerd en geprutst tijdens de repetities. En dan blijkt wel of het werkt of niet.
Ik ben soms tamelijk koppig in mijn visies,
maar vind dat wel normaal eigenlijk.”
In welke periode zijn jullie het meest gegroeid?
Voor de Rock Rally of nu voor jullie tweede plaat
bijvoorbeeld?

MV: “Ik denk voor de ep. Al zijn we nu als
muzikant allemaal gegroeid en spelen we
meer in functie van het lied, wat vroeger niet
altijd het geval was. Elke band vindt toch de
laatste plaat die hij gemaakt heeft de beste!
En als dat niet het geval is, dan scheelt er
toch iets.”
JV: “Na de Rock Rally waren we natuurlijk
ook heel tevreden over onze ep. Ik denk dat
we in twee periodes heel veel gegroeid »
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Hebben jullie nu ook andere invloeden, luisteren jullie naar andere platen?

JV: “Niet specifiek, maar ik laat wel meer
toe. Our Heads bijvoorbeeld vindt iedereen
een Bowie-nummer, maar voor mij was dat
begonnen als Pink Floyd meets The Bad
Seeds. Vroeger zou het bij een ideetje gebleven zijn, maar nu laat ik die diverse invloeden
gewoon toe en zie ik het als een verrijking.”
Waren The White Stripes ook zo’n invloed?
Sommige nummers gaan een beetje die kant op.

JV: “The White Stripes vond ik vroeger
niet zo bijzonder. Pas sinds ik hun live-dvd
Under Blackpool Lights heb gezien, ben ik helemaal overtuigd. Je ziet de spontaniteit en
het vakmanschap ervan afdruipen. De genialiteit en de ruwheid van het gitaarspel, dat
overstijgt alles. Je kan wel zeggen dat het
stinkende gitaarrock is en dat het al gedaan
is, maar het is nog niet gedaan! Het gebeurt
daar ter plekke. Natuurlijk, ze zijn met z’n
tweeën. Een blik van Jack White volstaat
om aan te geven wanneer het wat wilder of
kalmer mag.”
MV: “Ik weet wel dat die invloed niet bewust is. Ik ken mijn broer en hij luistert zowat nooit naar The White Stripes. Vroeger
kon hij dat nochtans wel hebben. Dan luisterde hij lang naar dezelfde muziek en als hij
dan een nieuw nummer af had, dacht ik: ‘Tja,
hij heeft weer te lang naar die of die plaat zitten luisteren’. Ik denk ook dat dat een beetje
het zwakke punt was van het vorige album.
Je kon te veel horen dat het een beetje van
dit en dat was.”

totaal niet door wat er rond hem gebeurt.
Om de twee optredens gebeurt het weleens
dat ik moet roepen: ‘Ej gast, we zijn al vijf minuten bezig!’, maar dat hij het gewoon niet
doorheeft. Dan draait hij zich om om te vragen wat ik allemaal aan het roepen ben. Op
dat vlak zijn we dus nog niet helemaal op elkaar ingespeeld.”

“Soms denk je van je
collega-muzikanten
wel eens: ‘Eikel!’”
JV: “Ja, maar soms gaat het zo vanzelfsprekend, dat je gewoon zonder een blik kan
communiceren, enkel via de opbouw van het
nummer. Sommige stukken in onze live-set
zijn gewoon improvisatie en dan moet je wat
risico nemen. En soms zit ik dan te veel op
mijn eigen planeet.”
Naakt voor het publiek
Zijn er nooit onderlinge vetes tussen verschillende Belgische bands?

JV: “Op feestjes waar veel muzikanten
zijn, merk je dat soms. We schieten wel op
met de collega’s, maar soms denk je wel eens:
‘Eikel!’ Je voelt de concurrentie wel.”
MV: “Zeker nu er zoveel Belgische bands
zijn. Zoveel plaatsen zijn er niet voor

Je had het over hoe The White Stripes helemaal op elkaar ingespeeld zijn. Hebben jullie dat
als broers ook?

MV: “Bwah ja. We spelen toch al twaalf,
dertien jaar samen. Maar live zit Johannes
nogal op zijn eigen planeet en heeft hij soms

Werchter, en je hoopt toch dat je er bij bent.
Maar we kijken toch vooral naar onszelf.”
Hebben jullie met deze plaat nu ook een nieuwe status tussen al die andere bands?

MV: “Ik denk dat het weer is zoals drie
jaar geleden, toen What’s Going On het toch
heel goed deed. Al stond Beirut toen wekenlang voor ons op nummer 1 in de Afrekening.
Nu staan we met The Future op 1, wat echt
wel tof is. Misschien kunnen we met deze
plaat wel een trapje hoger komen, maar eigenlijk zijn we daar niet echt mee bezig. We
hebben vertrouwen in onze plaat en we willen ze veel live spelen.”
En in het buitenland? Naar aanleiding van de
nieuwe Das Pop was een Brits muziekmagazine
niet zo lief voor de Belgische muziekscene, die nog
minder boeiend zou zijn dan de Koerdische. Wat
brengen jullie echt teweeg in het buitenland?

MV: “Om het heel cru te zeggen, ik denk dat
er niet één Belgische band echt groot is in het
buitenland. Das Pop doet het echt wel goed
in Japan en ook 2 Many DJ’s heeft vrij veel
succes. Maar Belgische bands spelen in het
buitenland meestal enkel in kleinere clubs.”
JV: “Je moet gewoon gaan spelen en mensen overtuigen. Hier is het relatief gemakkelijk. We hebben de Rock Rally gewonnen en
we krijgen veel aandacht, maar in het buitenland zijn er nog oneindig veel bands, en
oneindig veel Schampers die daarover schrijven. Je denkt in Vlaanderen snel dat iets goed
is, en dat ze dat dan in het buitenland ook
wel zullen smaken. Maar je moet al heel exotisch zijn, zoals enkele IJslandse bands, of er
heel ver bovenuit steken om het te kunnen
maken. We beseffen zelf ook wel dat we niet
de Technotronic van onze generatie zijn. Zij
waren zowat de avant-garde van de dancemuziek, en dat was dan typisch Belgisch. Die
hebben de hele wereld veroverd. Het buitenland veroveren lijkt dus makkelijker dan
het is, het zit al propvol. Soms is dat redelijk
confronterend, maar ik vind dat gezond. Je
wordt er echt getest op je waarde, je staat
weer naakt voor een nieuw publiek.”
MV: “Maar alleen goede optredens geven en een goede plaat is dus niet genoeg.
Complexen!”
JV: “Het is sowieso goed om die uitdaging
aan te gaan. Je moet jezelf altijd een klein
beetje proberen te overstijgen, of dat nu muzikaal of territoriaal is.” ¶

The Van Jets, een beetje flets.
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zijn, bij elke nieuwe plaat eigenlijk. We proberen onszelf te overstijgen en we gebruiken de bagage van de vorige optredens om
te evolueren. Zo stijg je eigenlijk uit je eigen
plaat. En dan gebruik je die bagage om een
nieuwe plaat te maken, en zo verder. Het is
het interessantst om onszelf opnieuw uit te
vinden, onze grenzen te verleggen. We voelen ons zo’n beetje als een slang die vervelt,
maar toch dezelfde slang blijft. Als je te lang
in hetzelfde jasje blijft zitten, sta je stil.”

foto Cedric Vanaken / c vangt licht

Way of the dubstep

‘Nieuwe’ elektronische muziek van Château tot Vooruit
door Hans Demeyer
Pukkelpop 2008: ondergetekende gaat
met enkele vrienden richting Château, één
van de kleinere podia van het festival, om
zich volledig uit te leven op de dubstep
van Benga, en eventjes later Shackleton.
Danspassen hoefden niet beperkt te worden tot één vierkante meter, maar zwaaien,
draaien en ja, zelfs rollen behoorden tot de
mogelijkheden.
Pukkelpop 2009: ondergetekende gaat
met enkele vrienden richting Château, nog
steeds één van de kleinere podia van het
festival, om zich volledig te gaan uitleven
op de dubstep van Magnetic Man (Benga
& Skream), en eventjes later The Bug.
Danspassen kwamen er echter niet aan te
pas, zelfs niet op één vierkante meter. De
Château was immers omsingeld door een
massa jongeren die zelfs al rollende probeerden een weg naar binnen te vinden. Opeens
was dubstep enorm ‘hot’, en journalisten,
nooit afkerig van enige overdrijving, hadden
het dan ook over ‘de toekomst’.
Strompelende, donkere ritmes

Maar eerst terug naar het verleden. De
naam dubstep wordt voor het eerst gecoind
in 2002, en zal zich mede door de Dubstep
Allstars Volumes verder als naam vestigen
en verspreiden. Ondertussen was het genre
zich al een tweetal jaar aan het ontwikkelen
in de Londense underground. Dubstep evolueerde uit de 2-step. Daarin wordt de vierkwartsmaat — zo kenmerkend voor andere
www.schamper.ugent.be

elektronische muziek als house en techno —
vervangen door een onregelmatiger, strompelend ritme. Je kan daarbij denken aan
drum ‘n’ bass, maar trager. In de populairdere regionen zijn er The Streets of The Artful
Dodger, bekend van “Ooh, you’re moving too
fast, and I don’t think it’s right, I’m not giving
you my love tonight“.
Dubstep klinkt echter niet zo zonnig. De
ruimte die het onregelmatige ritme creëert
in combinatie met de sterk benadrukte bassen leidt tot een donker geluid. Kode9, een
van dubsteps topproducers, liet zich ooit
over een track ontvallen dat ze zo leeg is dat
de luisteraar de daardoor opgewekte nervositeit enkel kan onderdrukken door zelf fysiek het ritme op te vullen. Niet toevallig dan
dat trouwe fans sterke platen met negatieve
termen als ‘filthy’ of ‘dirty’ gaan benoemen.
Dit alles zorgt ervoor dat dubstep een
emotioneel spectrum van agressief tot diep
melancholisch bespeelt. Een naam die we
je op dat laatste vlak zeker niet willen onthouden is Burial. Diens tweede plaat Untrue
kenmerkt zich vooral door de gemanipuleerde, bijna non-fysieke stemmen die je lijken
na te jagen in de straten van South London,
zonder dat de emotionele kracht van de
plaat drukkend is.
Creativiteit troef

Eén van de drijvende krachten achter
het genre is Hatcha die in zijn vroege radioshows de ondertussen sterk gerenommeerde

producers Benga en Skream lanceerde.
Samen met Burial hebben zij er ook mee
voor gezorgd dat het dubstepgenre ingang
heeft gevonden bij het grotere publiek. Wie
deze mensen beluistert, merkt dat dubstep
een allesbehalve homogeen genre is en wie
zich er verder in verdiept, ontdekt een hele
rist zijwegen die talrijke nieuwe producers
als Joker, Ikonika en Joy Orbison inslaan.
In Amerika laat dubstep zijn invloed dan
weer gelden bij artiesten als Flying Lotus en
Nosaj Thing. Met zulke creativiteit belooft
dubstep zichzelf inderdaad een toekomst.
Gent en dubstep

Wie denkt dat Daily Dubstep na de zotte
sweaters een tweede initiatief is van de UGent
om zich te profileren als tofste universiteit,
heeft het mis. Het evenement, georganiseerd
door Vooruit en Kozzmozz, is immers al aan
zijn tweede editie toe, en heeft met N-Type,
Mala en Youngsta weer een aantal ‘classics’
uit dit prille genre kunnen strikken. Maar de
Gentse omhelzing van dubstep bestaat al
veel langer. In 2006 stond één dag van Ten
Days Off al in het teken van dubstep. Onze
collega’s van Urgent hebben dan alweer enige tijd een dubstepprogramma After 12, dat
i.s.m. Democrazy om de zoveel tijd zeer gesmaakte concerten organiseert. Voor al wie
Star Warz en I Love Techno beu is! ¶
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Foefjes, allochtone zwervers
en verklote kiekjes
De Gentse publieke ruimte gehackt

door Simon Leenknegt
Om de twee jaar zetten Vooruit en het
SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst) onder de noemer Electrified een gezamenlijk project op poten. Tussen 3 april
en 13 juni vindt de tweede editie van het
project plaats met als thema Hacking Public
Space. Dat mag u vrij letterlijk nemen, want
naast een luik in Vooruit en SMAK, zal ook
de openbare ruimte in Gent een artistieke
speeltuin worden.
Gefoefel met geld

Onder de deelnemende kunstenaars bevindt zich Ivan Moudov. Hij kent een truc
om een muntstuk van één euro te splitsen
in binnen- en buitenkant. Op pad in de straten van Gent of op café toont Moudov aan
al wie vijf euro dokt hoe het foefje werkt.
Ingewijden kunnen dan in navolging van
Moudov de truc doorverkopen. “Zodoende
ontstaat er een soort van parallelle, zwarte
economie”, aldus Thibaut Verhoeven, die
samen met Eva De Groote curator is van
Hacking Public Space. Als alles ‘goed’ verloopt, moet zowat de helft van Gent met het
gegeven vertrouwd zijn en er geld aan hebben verdiend.
Een andere kunstenaar die zich aan publieke acties waagt, is Ben Benaouisse. Hij
zal een drietal performances doen waarbij hij verkleed als zwerver passanten op
straat zal toeroepen hem te fotograferen.
Benaouisse zal zich verschalken van op de
daken van verschillende gebouw, zoals de
Hema op de Korenmarkt. De kunstenaar,
zelf van Marokkaanse origine, is volgens
Verhoeven “op zoek naar de clichés die in de
gefotografeerde portretten van een allochtone zwerver sluipen”.
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Minder ‘guerilla’, maar alleszins indrukwekkend, zal het werk van Roberta Gigante
zijn. Op 9 mei zal zij op een elektronisch orgel
spelen in de haven van Gent. Niks speciaal
aan, denkt u? Dan moet u rekening houden
met dit detail: de orgelpijpen van dienst zijn
twaalf massief stalen buizen van om en bij
de zestig meter lang en drieënhalve meter in
doorsnede. Met versterkers en subwoofers
gaat Gigante — omen est nomen — de driehonderd ton zware gevaartes als klankbuizen aan de praat krijgen. Geïnteresseerden
zullen met een pendeldienst van het SMAK
naar de haven van Gent worden gevoerd.
Naast de drie eerder genoemde kunstenaars, zullen onder andere Lucas Murgida,
Pierre-Laurent Cassière, Miet Warlop en
Messieurs Delmotte in de openbare ruimte
opereren.
Verbouwereerde toeristen

In het SMAK en in het bespreekbureau
van Vooruit zullen touchscreens worden
geïnstalleerd via dewelke men meer kan te
weten komen over de geschiedenis van
artistieke acties in de publieke ruimte.
Naast de touchscreen zullen er ook
tv-monitors zijn waarop beelden zullen verschijnen van de
op enbare
acties van
de kunstenaars
in Gent. In
het SMAK
vindt
ook
nog een tentoonstellingsluik plaats. Daaraan nemen ook

kunstenaars deel die zich niet aan de Gentse
openbare ruimte wagen.
Het werk van de Duitser Julius von
Bismarck, bijvoorbeeld, is enkel in het
SMAK te zien. De man kan de uitvinding van
de zogeheten Image Fulgurator op zijn conto
schrijven. Dat is een soort fototoestel, maar
dan omgekeerd. Von Bismarck richt het gevaarte op toeristische trekpleisters die lustig
gefotografeerd worden. Van zodra iemand
het gegeven in kwestie fotografeert met een
flits, projecteert de Image Fulgurator volledig onopgemerkt een beeld in de gefotografeerde zone. Resultaat: een verbouwereerde
toerist die kijkt naar een foto die niet blijkt
te zijn zoals verwacht. Op de tentoonstelling
krijgt u Von Bismarcks venijnige manipulaties zien.
Mocht u een dezer dagen vreemde toestanden op straat meemaken, wees dan gewaarschuwd dat het om een kunstwerk kan
gaan. Of deze artistieke spielereien ook meer
waard zullen zijn dan louter spielereien, zal
zich nog moeten uitwijzen. Een beetje extra opwinding in Gent kan alleszins nooit
kwaad. ¶
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Julius von Bismarck, fulgurator

foto Klaas Paradies

Onder de noemer Hacking Public Space laten Vooruit en SMAK een horde
kunstenaars los in Gent. Bereid u dus maar al voor op het onverwachte.

gurator

foto Klaas Paradies
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Kassys’ multimediaal gluurtoneel reikt naar de Horizon

Drie mannen en een vrouw zitten rond de tafel. Rond hen een doodgewone kamer
met plafond, zetel, salontafel en lampen. Begrensd door de muren van deze scène,
benutten ze de omgeving ten volle. In de filmprojectie achter hen trekken ze
echter de baan op. Op weg naar... wat eigenlijk?

door Rini Vyncke

Het Nederlandse theatergezelschap
Kassys bracht op 18 en 19 maart opnieuw
een bezoek aan de Minard. Horizon, hun
nieuwste combinatie van theater en film, is
geen gemakkelijk stuk. Het thema wordt je
niet pasklaar op een schoteltje gepresenteerd. Behalve dan dat het ensemble van vier
(Zijn het vrienden? Kennissen? Collega’s?
Buren?) zich verveelt. Toch haalt dit de toegankelijkheidsdrempel niet mateloos omhoog. Integendeel. Er zijn immens veel gaten
die de toekijker zelf kan aanvullen. Het gamma aan mogelijke interpretaties is dan ook
groot. Al kan je ook gewoon lekker achteruit
leunen en genieten van de absurditeit van
het spel en de humor die in de uitgepuurde
conversaties sluipt.
De film op het scherm achter de scène
staat los van het acteerspel, maar hangt er
tegelijk mee samen. Op die manier ontstaan
verdere suggesties waarover het stuk handelt. Het gaat om onderweg zijn, je horizon
www.schamper.ugent.be

verleggen, op zoek gaan naar jezelf en elkaar,
de breuk tussen je verlangens en de werkelijkheid. In de film is Esther blond en heeft
ze een sexy rood mantelpakje aan, Lukas is
niet kalend en Ton lijkt wel een cowboy.
Terwijl ze eindeloos rond een rondpunt
blijven rijden stelt Ton een waslijst van activiteiten voor om hun reële verveling tegen te
gaan. Niemand reageert. Tot Esther de knoop
doorhakt en ze instemt met het herinrichten
van de kamer. Aanvankelijk draait dit uit op
een spiegeling van de oorspronkelijke staat
van de inrichting. Geheimen worden vervolgens met mondjesmaat aan elkaar onthuld, maar Esther doet niet mee. Net zoals
niemand merkt dat zij geen geheim verklapt
aan de anderen, zo merkt niemand op het
scherm dat zij als enige haar gsm niet in het
kanaal gooit.
Pas als ze in de film van hun wagen bestolen worden en nu werkelijk op zichzelf
aangewezen zijn, breken ze door conventies

heen. De eerder gespiegelde kamer wordt
compleet overhoop gehaald, chips worden
moeiteloos over de grond uitgesmeerd en
de grenzeloze lichamen draaien alle kanten
op. In de film geeft Esther echter toe dat ze
lichamelijke ongemakken haat. Noch in de
realiteit, noch in de filmwereld heeft ze eerder al iets persoonlijks onthult over zichzelf. Lukas’ bekentenis over zijn hoogtevrees
krijgt een reële dimensie op hun filmtocht.
De grenzen vervagen.
Zonder vervoer of eten, na een tocht door
de bossen, kiezen de personages er een voor
een voor op hun reis terug te keren. Zo komen we weer op de plek waar ze in de film
vertrokken zijn en in realiteit voortdurend
gebleven: op scène. Was het in gedachten
volgen van je verlangens dan toch niet zoveel beter? Zou je uiteindelijk op hetzelfde
punt uitkomen? Of blijft de realiteit hoe dan
ook de realiteit? ¶
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Liegende Reporter
Je stem voor een hamster!
En andere wantoestanden tijdens de studentenverkiezingen

Op het moment dat je dit leest, zijn de stuververkiezingen en de bijhorende promotiecampagnes reeds afgelopen. Sommigen hebben echter een hardnekkige kater
aan die campagnes overgehouden.
SL Om de studenten aan te zetten tot stemmen, beloonden enkele studentenraden dat
in natura. Zo schonk de Stura (de studentenraad van de Pol&Soc) pannenkoeken aan elke
student die in hun bijzijn een stem uitbracht.
In de faculteit Ingenieurswetenschappen
deelde men dan weer paaseieren uit. De GSR
(Gentse StudentenRaad) waagde zich aan
lolly’s, cola’s en bier. Het uitgedeelde bier
bleek een slechte zet.
“We hadden een voorraad Jupiler en
Lindemans Kriek besteld”, zegt GSRspreekbuis Jeroen De Mets, “maar de leveranciers hadden de lading op een ietwat
ongelukkige plek gezet.” Met andere woorden:
de lading werd langdurig blootgesteld aan
de eerste lentezon. In de flesjes Lindemans
Kriek ontstond er een biochemisch proces,
waarbij de befaamde Zennebacterie, een
onmisbaar ingrediënt van deze Kriek, zich
agressief begon te vermenigvuldigen.
Enkele nietsvermoedende studenten kregen het muterende kriekbier voorgeschoteld
van een al even nietsvermoedende GSR. De
woekerende Zennebacteriën zetten vervolgens de aanval in op de darmflora van
de ongelukkige studenten. Twee studenten
werden in kritieke toestand naar het UZ afgevoerd, alwaar ze onderworpen werden aan
een grondige darmspoeling. “Voorlopig hebben de studenten in kwestie nog geen klacht
ingediend bij de rechtbank maar we houden
toch ons hart vast”, weet De Mets ons nog
stotterend toe te vertrouwen.
Een andere ongelukkige is Wouter
Degrève. De student Geneeskunde had bij
30
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wijze van reclame voor zijn programma gratis hamsters uitgedeeld. De aaibaarheidsfactor van de dieren was bedoeld als metonymie
voor de persoonlijkheid van Degrève. Om
dit te verduidelijken werd op de buik van
de hamsters ook een slogan aangebracht:
“Aaibaar. Betrouwbaar. Hartroerend. Wouter
Degrève.”
Er kwamen echter klachten van EVA
(Ethisch Vegetarisch Alternatief) omtrent de
verf die gebruikt werd op de hamsters.
Enkele van de uitgedeelde exemplaren
bleken last te krijgen van huidallergieën en
hamstereczeem. Dat is echter niet alles. Hoe
Degrève een honderdtal hamsters kon bemachtigen voor zijn campagne, is vooralsnog onduidelijk. De kandidaat-stuver zelf
beweert dat zijn eigen Syrische hamsters gelijktijdig een uitzonderlijke worp beleefden.

“Van Syrische hamsters is geweten dat ze
tot 24 jongen kunnen baren, dus het kan dat
Degrève de waarheid spreekt”, aldus de lui
van EVA.
In de faculteit Dierengeneeskunde denkt
men er anders over. Enkele weken geleden
bleek er een aanzienlijk aantal hamsters te
ontbreken die voorbestemd waren voor vivisectie en bacteriologisch onderzoek. Eerst
hield men het op vandalisme door dierenrechtenactivisten, maar na Degrèves promotionele stunt begon men te vermoeden dat
hij wel eens de schuldige kon zijn. Sommige
van de hamsters van Degrève vertoonden
immers ziekteverschijnselen die niet het gevolg kunnen zijn van de irriterende verf. De
Gentse politie houdt zich momenteel bezig
met Degrèves mogelijke aandeel in de hamsterroof. ¶
www.schamper.ugent.be

Dies Natalis: Verhofstadt
op de korrel genomen

BB De UGent kan op voorstel van het
Bestuurscollege eredoctoraten uitreiken
aan personen met “buitengewoon grote
maatschappelijke verdiensten, van wie
een hoog moreel gezag uitgaat en/of met
grote binnen- en/of buitenlandse uitstraling.” Beslist u zelf of Minister van Staat
Guy Verhofstadt dat schoentje past, maar
het Bestuurscollege vond blijkbaar van wel.
In de wandelgangen kon je opvangen dat
het vooral op (onophoudelijk) aandringen
van Regeringscommissaris en blauwe medestander van het eerste uur Yannick de
Clercq was dat het Bestuurscollege overstag ging. Een anonieme bron getuigt: “De
Clercq was niet normaal meer. Hij sloot iedere tussenkomst af met te zeggen dat het
toch wel schandalig was dat een topalumnus als Guy Verhofstadt — acht jaar premier
geweest! — nog geen eredoctoraat had gekregen. Uiteindelijk is de rector op de buik
gegaan voor zijn gezaag.” De Clercq was dan
ook zichtbaar tevreden. Hij die anders onbeschaamd indommelt tijdens academische
zittingen, zat nu te blinken van trots.

Doctoraatsbul of
dagvaarding?

Bij de uitreiking van een doctoratus honorus causa wil het aloude gebruik dat een
laudatio wordt voorgelezen. De rector zong
dus een tenenkrullende lofzang van de kersverse eredoctor. Hoe hij het zieltogende
LVSV nieuw leven inblies, hoe hij als een
komeet door de rangen van de PVV schoot,
hoe hij de jongste partijvoorzitter van het
land werd, hoe hij zijn burgermanifesten
schreef die “blauwdrukken van de politieke
vernieuwing” waren, hoe hij Verhofstadt I
tot III leidde en uiteindelijk afscheid nam
van de Wetstraat om zich, ongetwijfeld met
groot succes, op het Europees project en het
www.schamper.ugent.be

schrijverschap te gooien. Verhofstadt aanhoorde het allemaal met genoegen, maar
ondertussen stootten her en der professoren
elkaar aan, zaten genodigden te gniffelen en
moesten velen zich bedwingen om niet in lachen uit te barsten.
In het programmaboekje van de academische zitting was immers een heel andere
tekst afgedrukt dan de poeslieve rede die
de rector naar voor bracht. De tekst in het
programma had zo op het laatste blad van
Knack gekund bij het betere werk van Koen
Meulenaere, de gesel van menig paars politicus. “Verhofstadt had in zijn burgermanifesten beloofd dat hij pressiegroepen de
democratie niet langer zou laten uitpersen,
maar één keer de burger hem aan de macht
had geholpen gaf hij de vakbonden altijd
hun zin en ging hij braaf aan het handje lopen van de door en door rotte PS”, staat er
te lezen in de brochure. En het gaat verder:
“Hij beschrijft met tremelo in de stem hoe
Rwanda hem getekend heeft, maar drukt
wel zonder verpinken mensenrechtenactivisten als Museveni en Paul Kagame aan
de borst. En dan zijn rampzalig begrotingsbeleid. Jarenlang is de Belgische burger door
da Joenk en den Baard wetens en willens
voorgelogen en opgelicht. Dat is in zoveel
woorden toegegeven door huidig begrotingsminister Vanhengel en twee voormalige kabinetschefs. En na negen jaar verklaart die
oplichter van aan zijn zwembad in Toscane
gewoon dat de koffers leeg zijn. Dik verdiend, die doctoraatsbul. Een dagvaarding
was nog terechter geweest.” En zo ging het
maar door.

Freyaken en Flup

Verhofstadt en De Clercq hadden het
programmaboekje geen blik gegund en waren zich dus van geen kwaad bewust. Maar

foto Joost Vanderdeelen

Ex-premier Guy Verhofstadt kreeg onlangs een institutioneel eredoctoraat van
de UGent. Tijdens de mondelinge laudatio werd hij door de rector de hemel
ingeprezen, maar in het programmaboekje werd de man met de befaamde
spleet genadeloos te kakken gezet.

uiteraard domineerde het voorval de gesprekken op de receptie achteraf. Hier en
daar herinnerde iemand aan het eredoctoraat van de KUL voor Prins Filip, dat “toch
nog een stuk schaamtelijker” was. Andere
grapten: “En het volgende voor Freyaken,
hé!” Toen wij de rector over het voorval aanspraken, gaf die te kennen dat hij het betreurde en dat hij zou onderzoeken wie erachter
zat. Hij vertelde echter ook een veelbetekenende anekdote: “Toen de grote Romeinse
veldheren hun triomftochten hielden, stond
er op hun wagen een slaaf. Die hield hen
een gouden kroon boven het hoofd en herhaalde constant: ‘Respice post te, hominem
te esse memento.‘ Bedenk dat je maar een
mens bent. Ik vond dat nog zo geen slechte
gewoonte.” (grinnikt) ¶
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