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dossier
criminaliteit

Daar sta ik dan in de Overpoort op weg naar huis
mijn fiets los te maken wanneer een paar stoere kerels
roepend op me afstormen. De adrenaline grijpt me naar
de keel en ik spring op mijn tweewieler om me uit de
voeten te maken. Wanneer ik genoeg snelheid heb, kijk
ik achterom om de situatie beter te kunnen inschatten.
Blijkbaar hadden ze het niet op mij gemunt, een zucht
van verlichting. Een man wordt door enkele agenten in
burger tegen de muur gezet en gearresteerd. Ze hadden hem op heterdaad betrapt toen hij feestende studenten probeerde te beroven van hun dure iPhone’tjes.
Gerechtigheid volgt, zo denk je dan, maar de volgende
dag staat in een kort krantenbericht dat de politie hem
weer heeft moeten laten gaan. Mijn maag keert zich om
en mijn mond vult zich met de bittere smaak van onrechtvaardigheid.
Deze Schamper is volledig gewijd aan het thema criminaliteit, in haar verschillende verschijningsvormen
en gradaties: van graffitispuiters met de beste bedoelingen, iPhonediefstallen, drugsdealers in de Overpoort
waarbij iedereen zomaar terecht kan, gerechtsdokters
die in hun autopsieën met weerzinwekkende misdaden in aanraking komen, kenmerken van het criminele
brein, topmanagers met psychopathische trekjes, tot
een pakkende getuigenis van een studente die na een
avondje uit gruwelijk verkracht werd. We merkten al
gauw dat criminaliteit een onderwerp is dat vele tongen losmaakt. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en je
kan alleen maar hopen dat die verhalen niet te wreed
en luguber zijn.
Dit themanummer brengt al deze verhalen samen,
omdat we denken dat criminaliteit een kwestie is die
iedereen aanbelangt en die een ruim maatschappelijk
debat verdient. Het is niet de bedoeling mensen bang
te maken. Als je er doelgericht naar op zoek gaat, vind
je inderdaad de akeligste getuigenissen, zoals blijkt uit
deze Schamper. Dat betekent daarom niet dat Gent onveiliger is dan vroeger. Het helpt om te denken aan al
die nachten waarop je alleen door de Gentse steegjes
zwierf, zonder dat er iets misging. Toegeven aan het gevoel van onveiligheid is niet de juiste weg, waakzaam
zijn wel. Laat je dus choqueren, wees verontwaardigd,
voel die onmacht, maar geef niet toe aan de angst. Als
samenleving zullen we ons altijd moeten blijven verzetten tegen onrecht. De Gentse politie, de security van
de UGent, justitie, de Stad Gent en vele anderen zetten zich iedere dag in voor een veiligere leefomgeving.
Maar paradoxaal genoeg zal de misdaadvrije maatschappij nooit bestaan. Dat moeten we aanvaarden, een
manier zoeken om ermee om te gaan, zonder ons erbij
neer te leggen. ■
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ik heb het tegen u

Verontschuldigt u de blinde, nostalgische
klootzak die ik ben, maar: waar zijn de tijden
dat hoofse manieren nog hoog in het vaandel
werden gedragen? Voorgoed vergaan, samen
met de laatsten der lepraslachtoffers van onze
contreien, zeg ik met spijt in het hart. Als er
een bevolkingsgroep is bij wie de kunst van
de hoffelijkheid al helemaal verloren is gegaan — sorry dat ik het mij hier laat ontvallen
— dan is het wel de student. Het is nogmaals
aan de zichzelf hatende schrijver om het goede voorbeeld te geven.
Bij deze wil ik mijn excuses aanbieden
voor de overlast die Lombrosiana en hun
24u van de Amber (1/ 4) gaan veroorzaken.
Ik weet het, 24 uur is lang. Het is nu eenmaal
hoelang de aarde erover doet om eenmaal
rond haar as te draaien, waarvoor mijn verontschuldigingen. Het drinken en seksueel
deviëren tijdens deze tijdsduur getuigt van
een zeker sociaal en fysiek doorzettingsvermogen, iets dat mij — sorry — nooit eigen
zal worden.
Nog iets waar ik deze week zeker niet heen
ga, waarvoor mijn excuses: een lezing georganiseerd door NSV getiteld “Uitleg en achtergrond van het probleem Oekraïne” door
Francis Van den Eynde (1/ 4). Niet dat ik dat
niet interessant vind. Ik ben gewoon een te
grote broekschijter om tussen kwade grijsklakken te gaan zitten. Ik ben een te grote blèter
om te luisteren hoe een jarige (en verjaarde)
Vlaams Belanger mij mijn Europagevoel met
geweld wil ontnemen, alsof het mijn felbegeerde maagdelijkheid is. Ik ben kortom
mentaal te zwak om het woord ‘Krim’ een
hele avond over Francis Van den Eynde zijn
grijnzende vaselinelipjes te horen rollen. Sorry.
Om zelfmedelijden en Weltschmerz een
plaats te geven kan u beter naar de Schamperfuif (2/ 4) in de Sioux gaan. Veel verwarde hipsters zoals u en ik gaan er hetzelfde
doen, op de tonen van dansbare indierock. Ik
kan mij nu — in de lijn van de rest van dit
artikel — eindeloos verontschuldigen voor de
schaamteloze zelfpromotie van dit blad. Dat
ga ik niet doen, waarvoor mijn excuses.
Gelukkig kennen onze tijden nog hoofse
liefde. Waarvoor mijn lof aan Kajira en hun
Lezing: “BDSM: acceptatie, waarom zo
moeizaam?” (3/ 4). Ook de Enveloppefuif
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(3/ 4) van Lila krijgt hierin een eervolle vermelding. Want wat is er beter dan een eeuwenoud feestconcept om aan uw trekken te
komen? Of voor diegenen die — net zoals
de schrijver van dit artikel — wachten tot de
godgeklaagde liefde naar hen komt, is er nog
LANdijn (4/ 4) van Filologica. Het is u misschien beter bekend als het jaarlijkse — sorry
dat ik het zeg — sausagefest van dezelfde vereniging.
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U ziet de vreselijke paasvakantie en examenstress al aankomen, waarvoor mijn excuses. Deze Kort was bijgevolg, verontschuldigt
u mij, veel te kort. Maar weet u, beste lezer,
het is in het studentenleven een beetje zoals
wanneer ik de liefde bedrijf: sorry dat het
godverdomme niet langer kon. ■
door Brecht Vissers
cartoon Ine T'Sjoen

www.schamper.ugent.be

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn eigen
vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doet Schamper
dat in Zijn plaats. Vandaag: de Nieuwewandeling.
door Jessie Van Cauter
Beveren, Dendermonde, Oudenaarde, ja,
zelfs Leuven. Iedere zichzelf respecterende
stad heeft een penitentiaire inrichting. Gent
hoeft zeker niet onder te doen met de Nieuwewandeling, dat naast huis van bewaring
ook nog eens een architecturaal pareltje is
met een geschiedenis die wel honderdvijftig
jaar teruggaat.
Tijdens het ancien régime wordt nog
duchtig gebruik gemaakt van de galg bij het
Galgenhuisje of geïmproviseerde schavotten
op de Korenmarkt, de Vrijdagmarkt en het
Sint-Veerleplein. Op de huidige Groentenmarkt staan tot eind achttiende eeuw zelfs
vier zuilen waar pechvogels worden vernederd en zelfs gegeseld. Met de oprichting van
het tuchthuis aan de Coupure in 1770 verbetert er minder dan je zou denken. Gedurende de hele eerste helft van de negentiende
eeuw leggen er jaarlijks vele tientallen mensen het loodje door de kwalijke gevolgen van
de privatisering, ingezet in 1795 onder Frans
bewind. Een focus op winst in plaats van op
gevangenen resulteert immers geregeld in
ongezelligheden zoals opstanden, geweld, tyfus, cholera en scheurbuik.
Ongeveer dertig jaar na de Belgische onafhankelijkheid, in 1862, wordt aan de promenade Nieuwewandeling een hulpgevangenis
ingericht om de druk op het tuchthuis aan
de Coupure te verlichten. Onder invloed van
Edouard Ducpétiaux krijgt deze nagelnieuwe gevangenis een cellulair karakter, waarbij
de gevangenen permanent worden ondergebracht in individuele cellen. Architect François Derré bedenkt helemaal in lijn met dit
idee van solitaire opsluiting een achthoekig
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gebouw in neogotische stijl met een capaciteit van een kleine vierhonderd gedetineerden. Bedoeling is om de gestrafte criminelen
via stille introspectie en zo weinig mogelijk
menselijk contact richting oprecht berouw
te bewegen en om ‘immoraliteit’ onder gevangenen te verhinderen. Het oude maison
de force aan de Coupure past niet meer in dit
model en zal de laatste zestig jaar van zijn bestaan dienst doen als reserve-instelling.

The Ministry of Silly Walks?
Tijdens de Eerste Wereldoorlog nemen
de Duitsers de Nieuwewandeling over en
gebruiken ze het gebouw om onder andere
beledigers van de bezetter op te sluiten, alsook ‘publieke dames’ die een geneeskundig

onderzoek weigeren, Duitse soldaten die niet
goed willen luisteren en terdoodveroordeelden. In het interbellum worden er eindelijk
stappen gezet richting een versoepeling van
het cellulair model. Vanaf 1936 wordt er in de
Nieuwewandeling zelfs een antropologisch
laboratorium ingericht. Spijtig genoeg is deze
frisse wind van korte duur: op 29 mei 1940
nemen de Duitsers er andermaal hun intrek.
Dit keer wordt de gevangenis via een houten
wand en een schildwacht verdeeld in een Belgisch en een Duits gedeelte. Weer worden er
eerst stoute Duitse militairen opgesloten, gevolgd door verzetslui, gijzelaars als represaille, mensen in afwachting van hun proces en
terdoodveroordeelden. Na de bezetting is het
wissel van de wacht en gebruiken verzetslui
van het Onafhankelijkheidsfront de gevangenis om collaborateurs te huisvesten.
Vandaag is het leven in de gevangenis heel
wat verbeterd en is het strenge model van
Ducpétiaux afgebouwd. Leven in de gevangenis is geen pretje en dat is het ook nooit
geweest. Wie bijvoorbeeld nu over de schreef
gaat in de Overpoort wordt gelukkig niet
meer te kijk gezet in een zestiende-eeuwse
kooi bij het stadhuis of langdurig solitair opgesloten, maar mag een nachtje gaan brommen bij onze goede vrienden de Gentse
flikken. Wie meer geluk heeft — of minder,
afhankelijk van hoe je het bekijkt — mag
de Nieuwewandeling misschien eens langs
binnen verkennen. Voor de andere nieuwsgierigen zijn er spijtig genoeg geen geleide
bezoeken. Hen wordt het boek 150 jaar Nieuwewandeling – Gevangenis Gent [1862-2012]
aangeraden. ■
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de nachtwacht

op patrouille met
de bewaking
Hoewel de studenten dit misschien niet altijd zullen beamen, is de UGent het wel
degelijk waard om beschermd
te worden. Deze opdracht
wordt weliswaar niet uitgevoerd door ons proffenkorps,
maar door het permanentiecentrum van de universiteit.
Tijd om deze spierbundels te
vergezellen op hun nachtelijke
ronde van onze alma mater.
door Eva Van Ootegem en Sofie Steenhaut,
foto's Arthur Joos en Youri Notteboom

Student phone home
Toch even voor de volledigheid: wat doet
het permanentiecentrum eigenlijk? Studenten die in een privégebouw op kot zitten, zullen deze mannen hoogstwaarschijnlijk niet
kennen. De jongeren in de homes daarentegen kennen ze bijna allemaal bij voornaam.
Bij problemen zijn zij immers de eerste hulplijn. Geluidsoverlast, brandalarm of sleutel
vergeten? De studenten in de homes kunnen
altijd bij hen terecht. Voor de meest uiteenlopende problemen wordt het preventiecentrum opgeroepen. Wanneer zij zelf de situatie
niet kunnen oplossen worden er dan de juiste
instanties bijgehaald. In elke home zijn er
ook enkele preventiestudenten die altijd aanspreekbaar zijn. De preventiestudent weet
wat er moet gebeuren in geval van brand of
andere problemen en hij of zij kent ook het
evacuatieplan van de home. Dat de bewakers zelf ook al eens beroep doen op die preventiestudenten blijkt uit een anekdote van
Filip, die al zeven en een half jaar werkt bij
het preventiecentrum. Hij werd opgeroepen
voor een waterlek in een van de homes. Een
student van de zesde verdieping was wakker
geworden en zag dat de gang onder water
stond. Toen Filip de keuken binnenging, zag
hij dat het water van de muren naar beneden
liep, dus het lek moest zich hoger in het gebouw bevinden. Het waterprobleem bleek te
zijn ontstaan op de tiende verdieping, enkele
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studenten hadden een kraan opengezet en de
stop van de lavabo dichtgedaan. “Wat doen
wij dan? In feite kunnen wij niet veel doen,
wij gaan dan gewoon de preventiestudent
wakker maken en duwen hem een aftrekker
en een dweil in de handen, hé!”

Mission impossible
De homes zijn niet de enige gebouwen
waarvoor de bewakers verantwoordelijk zijn.
Alle gebouwen van de UGent vallen onder
hun alziend oog. Dat wil zeggen: niet alleen
de gebouwen in centrum Gent, maar ook elk
terrein of gebouw van de universiteit in “niet
zo centrum Gent”. Volgens de bewakers zou
je een week nodig hebben om alle gebouwen
te zien. Recent vormde de universiteit ook
een alliantie met Hogeschool Gent en moeten
ook hun homes en faculteiten bewaakt worden door diezelfde bewakers van het preventiecentrum. Alsof dat nog niet genoeg werk
is, werd het vanaf zomer 2013 verboden voor
studentenverenigingen om een badge te hebben van de gebouwen om zo ’s nachts toegang
te verkrijgen. Deze maatregel werd getroffen
nadat twee studenten binnendrongen in het

“slechts twee
agenten zijn 's
nachts op pad om
gebouwen ugent
te bewaken”
Plateaugebouw. Een van de jongens liep er
over een glazen dak dat vervolgens instortte
en hij overleefde de val niet. Hierdoor moet
de ploeg nu ook ’s avonds en ’s nachts regelmatig de deur gaan opendoen voor verenigingen die hun lokaal wensen te betreden.
De job van bewakingsagent is geen 9-to5. De agenten moeten zich flexibel opstellen
in hun uren. Weekendwerk is geen uitzondering en ‘s nachts patrouilleren er telkens twee
agenten de gebouwen. Inderdaad, slechts
twee. Alles op één nacht controleren, is dan
ook onbegonnen werk. Toch lukt het hen via
een ingenieus shiftensysteem en camera- en
computerbeveiliging om het werk rond te
krijgen. Deze digitale bescherming houdt onder andere in: grondplannen van de gebouwen waarop de brandalarmen zijn aangeduid,
camera’s op verschillende plekken en lijsten
vol gegevens van diensten van wacht en soms
ook privégegevens van professoren. Wanneer
men merkt dat de brandalarmen in een belangrijk gebouw, zoals bijvoorbeeld de Ster-
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re, in een domino-effect aanspringen, wordt
niet eerst een bewakingsagent gestuurd, maar
wordt onmiddellijk de brandweer gebeld. De
bewakers krijgen relatief vaak oproepen voor
een loeiend brandalarm, maar gelukkig blijkt
het negen op de tien keer om vals alarm te
gaan. Met het uitgebreide netwerk van camera’s worden er ook al eens minder criminele
feiten opgepikt. In de donkere hoekjes van
de homes spotten de mannen van de security
vaak vrijende koppeltjes. Wanneer deze zich
in de buurt van een poort bevinden, kunnen
zij hen dan ook makkelijk verjagen door de
poort van op afstand open te doen en tegen
hun achterwerk te laten botsen. “En dan zien
we ze hun broek haastig optrekken en weglopen,” lacht Yoeri, de gids voor de avond.

Menselijke verhalen
Buiten geflikflooi zijn de meest voorkomende oproepen die ze binnenkrijgen van
studenten en personeel die hun badge of sleutel vergeten zijn, geluidsoverlast, inbraken in
homes of drankautomaten, een geblokkeerde
lift of problemen met elektriciteit. Geen zware criminele feiten dus, maar wel menselijke
verhalen. “Ons werk is eigenlijk heel sociaal
werk” besluit Filip, “Er is wel een groot verschil tussen de dag- en de nachtshift. Overdag worden we meer met problemen van het
personeel geconfronteerd en ’s nachts gaat het
dan weer meer over de studenten.” Wanneer
een studente dronken en huilend aan de kant
zit, zullen zij vaak een praatje met haar slaan
— ook als het geen knappe is. Ook wanneer
er ’s nachts voor de studenten geneeskunde
een “vers” lijk naar de Ledeganck gebracht
wordt, staan de mannen van het preventiecentrum paraat. Overdag krijgen ze dan al
eens een oproep binnen van een professor
die examens op het toilet heeft laten liggen en
niet meer in het desbetreffende hokje binnen
geraakt om die papieren terug te halen.

Gezond verstand
Opvallend is dat de agenten bijzonder
aanspreekbaar zijn. Ze hebben dan ook geen
enkel uiterlijk teken van hun functie. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de studenten en
vergroot het vertrouwen. Wat ze absoluut niet
willen, is een eventueel conflict verergeren
door de grote jongens uit te hangen. Wapens
zijn dan ook niet aan de orde. “Wanneer wij
met wapens komen, zal het niet lang duren
voor er meer studenten met wapens rondlopen. En dit is het omgekeerde van wat wij willen bereiken,” voegen ze er aan toe.

Enkel bewapend met een grote portie gezond verstand komen zij de nacht door. Studenten zeveren graag, zeker wanneer er al
een matige hoeveelheid alcohol door hun lichaam stroomt. “Het ene oor in en het andere
uit,” weet Yoeri me te vertellen, “Je moet inschatten wanneer je beter je gezag laat gelden
en wanneer je best even iets door de vingers
ziet.” Deze mannen kunnen er best wel indrukwekkend uitzien, maar hebben het hart
op de juiste plaats. Yoeri vertelt dat wanneer
ze ’s nachts patrouilleren, ze ook meer doen
dan enkel hun job. Hij maakte al meerdere
keren mee dat er een meisje alleen naar huis
liep naast een park of in een gure buurt. Elke
keer blijft hij dan even wachten of rondjes rijden tot dat meisje in een veiligere omgeving
is.

Straffe verhalen
Tot slot mochten beide mannen nog eens
elk het strafste verhaal uit hun carrière als
bewakingsagent vertellen. Yoeri koos voor
een beknopte anekdote. Hij werd opgeroepen omdat er ‘iets’ aan een hek aan de Rozier
hing. Wanneer hij aankwam zag hij dat het
een levensechte varkenskop was. “Het was
wel duidelijk geprepareerd, rook best wel lekker, eerlijk gezegd,” grijnst hij. Een verhaal
dat Filip nog steeds bijblijft, was de waterlek in home Fabiola. “Ik kreeg die oproep ‘s
nachts rond een uur of vier. Toen ik binnenstapte in home Fabiola kwam het water me al
van de trappen tegemoet. Ik moest de stroom
maar volgen om te weten waar het probleem
zat. Op de tweede verdieping kwam ik in een
kamer en ik zag een afgebroken lavabo, water dat rondspoot, een naakte jongen en een
naakt meisje. Ze zeiden dat ze zich aan het
wassen waren en dat de lavabo plots was afgebroken… Tja, je hoeft op dat moment natuurlijk niet om een uitleg te vragen, hé. Ik
heb dus maar gewoon de waterleiding afgesloten.”
“Ik moet zeggen, ik werk hier nu al zeven
jaar en toch word ik elke maand wel weer met
iets nieuws geconfronteerd”, besluit Filip. ■
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Veiligheid aan de UGent
De Iraanse professor Afshin Ellian heeft op woensdag 19 maart een gastcollege gegeven aan de
UGent over de vrijheid van meningsuiting. Een dappere zaak als je weet dat de professor onder
permanente politiebewaking heeft gestaan. De lokale Gentse politie en het Facilitair Bureau van
de UGent waren aanwezig. Wij gingen in gesprek met Dominique Van Acker en Geert Vande
door Lisa De Pelsmaeker en Willem-Jan Persoons
Merckt van deze afdeling.
U bent hier aanwezig omwille van de lezing van professor Ellian. Hoe ernstig is de
dreiging?
Geert: “Professor Ellian heeft zelf de vraag
gesteld, aangezien er een verplichting is om
de lokale politie op de hoogte te stellen als hij
Nederland, waar hij woont, verlaat. Wij hebben een vaste samenwerking met de lokale
politie. Wij brengen ze op de hoogte als er
een activiteit wordt georganiseerd in onze gebouwen. Afhankelijk van activiteit, gaan we
samenwerken, faciliteren, coördineren, enzovoort. In dit specifieke geval was er sprake
van een lichte dreiging. Dat is bevestigd door
een dreigingsanalyse van het coördinerend
orgaan. Maar toch zijn we aanwezig, samen
met de politie. We vermoeden niet dat er een
dringende dreiging is, maar je kan het niet
maken om niet op de vraag in te gaan.”
Is het eerder uitzonderlijk dat dit gebeurt of komt een situatie als deze wel vaker
voor?
Dominique: “Zulke zaken gebeuren regelmatig en meestal komen daar geen problemen
van. We zijn dan ook niet altijd zichtbaar. Dat
is ons doel niet. Als er niets gebeurt, hebben
we ofwel geluk gehad ofwel ons werk goed
gedaan. Op Dies Natalis bijvoorbeeld zijn er
ook personen die beschermd moeten worden
bij het uitreiken van de eredoctoraten.”
Geert: “En dat is ook de bedoeling. Een
goede bewakersagent is niet zichtbaar.”

Hoe wordt zo’n situatie aangepakt? Hoe
bereidt u zich daarop voor?
Dominique: “Er wordt een melding gedaan vanuit de vakgroep, een faculteit of een
studentenvereniging. Professor Ellian komt
uit Nederland, waar hij politiebescherming
geniet. Dan gaan wij hier met de lokale politie overleggen. Er wordt bekeken of de lokale
politie op de hoogte is van de situatie. Zij gaan
dan verder de dreiging analyseren, eventueel
Interpol bellen om de ernst in te schatten.

Geert: “Neem nu bijvoorbeeld de panda’s
op het openingsdebat in het Ufo. Wij zouden
dan kunnen opteren om ze niet binnen te laten uit veiligheidsoverwegingen. Maar dan
vergroten we de kans op ongemak. We hebben toen gekozen om de panda tot bij Elio
Di Rupo te laten. Dimitri en Sylvain van de
lokale politie hebben ons geleerd dat je veel
meer kan bereiken door iets toe te geven en
eventueel daarna op te treden als er iets fout
gaat.”

“als er niets
gebeurt, hebben
we ofwel geluk
gehad, ofwel
ons werk goed
gedaan”

Straffe verhalen?
Geert: “Er waren eens studenten een slapstickfilmpje aan het opnemen in een van onze
gebouwen. Het probleem was dat ze verkleed
waren als gangster met een bivakmuts op en
een vuurwapen in de hand. Bij ons kwam de
melding binnen dat er gewapende mannen
de universiteit hadden betreden. Dan gaan
natuurlijk alle rode lampen branden: de politie en de bewaking werden onmiddellijk
verwittigd. Er was op hetzelfde moment een
gewapende overval gebeurd. De politie was
dus zeer alert en was met getrokken wapens
onderweg. Gelukkig kwam de waarheid sneller dan de politie en is het op een sisser uitgedraaid.”
Dominique: “Negen kansen op tien is dit
flauwekul van studenten. Maar één geval op
tien is het realiteit. Dan is het een nachtmerrie.” ■

Soms gaat het ook heel informeel. Bij studentenprotesten heeft de politie bijvoorbeeld een
heel netwerk van mensen waar ze zaken kunnen oppikken. Wij horen ook wel eens rond,
lezen Facebook, enzovoort. Eventueel bellen
we een paar mensen op. Op die manier kunnen we inschatten of de situatie haalbaar is.
Soms veranderen we van locatie naargelang
de situatie. Als we veel problemen verwachten kan er zelfs een waterkanon besteld worden uit Brussel.”

Onderwijskort: criminaliteit in studentensteden
ADM Wanneer je in al je naïviteit denkt dat
je als student in een veilig paradijs zit, omdat er een universiteit in de stad aanwezig is,
heb je het volledig fout. Criminaliteit is een
gegeven dat elke stad en gemeente treft; in
studentensteden is dit niet anders. In Leuven,
bijvoorbeeld, gaan de dieven nauwkeurig
te werk door eerst potentiële en makkelijke
slachtoffers uit te kiezen. “Onder de slachtoffers zijn vaak dronken studenten,” vertelt
Marc Vranckx, de commissaris van de Leuvense politie aan Veto, het Leuvense studentenblad. “De dieven komen dan wat onnozel
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doen, geven knuffels of gewoon een schouderklopje en doen alsof ze dronken zijn. Het zijn
schijnbaar onschuldige handelingen, maar
uiteindelijk gaan ze met je spullen lopen.
Gsm’s en handtassen die men laat rondslingeren, zijn de gelegenheid die de dief maken.”
Ook in Gent hebben we te maken met criminaliteit, al zijn de cijfers ten opzichte van
vorig jaar met 9,7% gedaald. Dat staat in een
rapport van de politiezone Gent. Ondanks
de daling van het aantal delicten in het algemeen, merkt de lokale politie wel een stijging
van 12,1% wat betreft het aantal druggerelaUGENT

teerde problemen. Drugshandel is met 41,4%
fors gestegen in 2013, in vergelijking met het
jaar ervoor. Duidelijk een werkpunt voor de
politie van de Arteveldestad. In de stad Antwerpen is het zoekgedrag naar drugs gedaald
met 24%. Op de website van de politiediensten van Antwerpen staat dat dit verklaard
zou kunnen worden door de acties die de
lokale politie daar heeft gehouden enerzijds,
maar ook het ontradend effect van deze acties anderzijds. Antwaarpse drugshandelaars
zullen zich geviseerd voelen, nu ’t Stad niet
meer van iedereen is. ■
www.schamper.ugent.be
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behalve mijn kleine
"druggebruikers niet criminaliseren"
Studenten en drugs. De twee lijken vandaag de dag nog steeds goed samen te gaan. Tijdens een
avondwandeling door de Overpoort en omstreken zijn de verslavende aroma’s van cannabis niet
meer weg te denken, evenmin de ladderzatte studenten.
door Arno Vanhollebeke en Willem-Jan Persoons
Als we de veelbesproken Global Drug
Survey mogen geloven, een internationaal
drugsonderzoek waaraan onder andere het
team van professor Wouter Vanderplasschen deelnam, bleek dat 66,3% van de Belgische bevraagden het afgelopen jaar minstens
één illegaal middel gebruikte. Dit hoge aantal
doet de wenkbrauwen fronsen. “Voor dat onderzoek zochten we specifiek naar uitgaande
jongeren. We wilden een gedetailleerd beeld
van het druggebruik en gingen dan ook via
jongerenkanalen zoals StuBru op zoek naar
personen waarvan de kans groter was dat ze
verslavende middelen gebruiken. Dit cijfer is
zeker niet representatief voor de Belgische
populatie”, verzekert Vanderplasschen ons.

Designerdrugs
Maar hoe zit het nu precies met het druggebruik in België onder twintigers en jonge
dertigers? Het Global Drug Survey wijst op
verschillende tendensen. Professor Vanderplasschen verduidelijkt voor ons het één en
ander: “Als we kijken naar de opkomende
drugs, die aan populariteit winnen, schieten
vooral ecstasy en designerdrugs eruit.” Die
laatste soort is niet zo fancy als zijn naam
doet vermoeden: bij designerdrugs gaat het
om het resultaat van chemisch gepruts zoals
methamfetamine en benzylpiperazine. Als
het ware gemaakt door de Walter Whites onder ons.
“Het gevaar met die designerdrugs zit hem
in de ongekende neveneffecten. Zij die designerdrugs samenstellen hebben vaak niet de
nodige chemische kennis om schadelijke gevolgen te vermijden.” Wat verder opvalt is dat
medicijnen voor sommigen nog steeds een
genotsmiddel zijn: “Vooral codeïnemiddelen,
zoals Dafalgan, veroorzaken dat high-gevoel
waar naar gehunkerd wordt.”

Cannabis geplafonneerd
Wanneer we kijken naar de absolute topper onder de illegale middelen, zien we dat
deze zijn plafond bereikt heeft. “Cannabis
heeft inzake populariteit niets meer te win-
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nen”, vertelt Vanderplasschen. Met vier op de
tien bevraagden die er al contact mee hadden,
zien we dat cannabis meer en meer verspreid
is. Dringt een legalisering dan de kop op?
“Ikzelf ben enerzijds geen voorstander van de
legalisering van cannabis. Er zal altijd een illegaal circuit bestaan waarvan je de kwaliteit
van het product niet kan controleren. Maar
anderzijds moeten we druggebruik niet enkel als een illegaal fenomeen behandelen. We
mogen het niet criminaliseren.”

onze voornaamste taak, we mogen niet blind
zijn voor het misbruik van drugs.” ■
Als je met vragen zit over druggebruik,
kan je steeds het gratis nummer van de Druglijn bellen: 078/15 10 20

Bieeeeeeer
Want illegaal of legaal, drugs heb je van
alle soorten. De gevaarlijkste blijkt zelfs de
sociaal meest aanvaarde — en dus legale —
te zijn: alcohol. “Jongeren beseffen vandaag
te weinig wat de gevaren zijn van overmatig
drankgebruik, daar moet zeker meer ingezet
worden op preventie”, waarschuwt Vanderplasschen. Als we kijken naar een drugsonderzoek uit 2013, dat zich specifiek richt op
de Vlaamse student, blijkt dat 98% van de
bevraagden ooit alcohol dronk en 93% er de
voorbije maand mee in contact kwam. Dr.
Anne Hublet van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde hielp mee aan dit
onderzoek: “Een goede 23% van die 93% bezondigde zich maandelijks aan binge drinking
en dat is alarmerend.” Er is sprake van binge
drinking, dat overigens niet meer is dan een
elegante term voor comazuipen, wanneer een
man zes of meer consumpties drinkt in twee
uur tijd of wanneer een vrouw er vier of meer
drinkt in twee uur tijd. “Studenten beseffen
niet dat ze te veel drinken.”
Die onwetendheid moet verholpen worden, en niet alleen op het vlak van alcohol.
“We moeten jongeren correcte en duidelijke
info verschaffen over het gebruik van verslavende middelen. Want dat heeft een enorm
belang, de manier waarop men gebruik
maakt van die middelen”, zegt Vanderplasschen. Genotsmiddelen zijn niet te bannen
en maken deel uit van onze samenleving, ze
aanvaarden en er goed over informeren kan
misbruik voorkomen. “Sensibiliseren is nu
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want da's een brave
dealen in de overpoort
Hoe moeilijk is het om in Gent aan harddrugs te raken voor wie niet beschikt over een uitgebreid
netwerk? Twee studenten, Emma en Daan, waren benieuwd en trokken het nachtleven in om het
door Tobe Steel, illustratie Ann Vanderheyden
uit te zoeken. Ze deelden hun speurtocht met Schamper.
Evident was het niet, zo getuigen Emma
en Daan (*): “Op voorhand hadden we geen
idee hoe vlot we aan drugs zouden raken. We
hadden zelf wel al eens iets gebruikt, maar
kenden geen dealers in Gent. Nochtans waren we niet kieskeurig: MDMA, speed, cocaïne, XTC, LSD, ... We zouden wel zien wat op
ons pad kwam.” Aanvankelijk liep de zoek-

tocht nogal stroef. “Ons plan was om te beginnen in de Overpoort en de juiste mensen
aan te spreken. Maar dat werkte niet, omdat
het een rustige dinsdag was. In een café met
slechts een twintigtal aanwezigen vielen we
te hard op. We zouden meer kans maken op
een stampvolle donderdagavond”, zo vertelt
Daan.

Blijft u even aan de lijn?

Echt moeilijk was het niet om een
dealer te vinden in de overpoort.

www.schamper.ugent.be

“Toch bleven we zoeken,” aldus Emma,
“iemand uit het drugsmilieu, Lucas, raadde ons aan om in een welbepaald café in de
Overpoort te gaan kijken. Daar boekten
we ons eerste kleine succesje. Iemand bood
ons wiet aan, maar aangezien we harddrugs
zochten, was er geen deal.” Na nog verschillende mensen te hebben aangesproken vonden Daan en Emma een dealer, Bram. “Ik zei
dat we MDMA zochten en op de vraag hoeveel, heb ik impulsief ‘drie’ geantwoord”, zegt
Emma daarover. “Als groentje in het milieu
wist ik niet eens of het om pillen, kristallen of
poeder ging. Jammer genoeg had Bram niets
bij zich, maar hij gaf wel nog zijn telefoonnummer. In de loop van de week hebben we
nog verschillende keren met hem afgesproken, maar hij blies de deal steeds lastminute
af. De ene keer omdat zijn levering nog niet
was binnengekomen, de andere keer had hij
zich verslapen.”
Bij Lucas was het van hetzelfde. “Na ons
avondje Overpoort kreeg ik een berichtje van
hem: ‘Let’s pardy hardy tonight! :-)’”, zo vertelt
Emma. “We spraken ’s avonds af op de Vlasmarkt, maar hij stuurde een sms dat het niet
ging lukken omdat zijn contactpersoon niets
meer in voorraad had.” Emma en Daan beseften des te meer het belang van betrouwbare
connecties. Ze probeerden het op een andere
manier en contacteerden een vriend die af en
toe experimenteert met drugs. Die gaf hen het
nummer van een dealer. Ze moesten hem een
bericht sturen met een precieze boodschap
waarin ook de naam vermeld moest staan
van een via-via contactpersoon. “Zonder die
naam zouden we nooit het vertrouwen van de
dealer gekregen hebben.”

Bingo
Langs deze weg hadden ze meer succes:
ze spraken af in een café in de buurt van de
Vlasmarkt. “Om aan echt straf spul te geraken moet je de juiste contacten hebben”, zegt
Daan. “Heel dat wereldje is gebaseerd op connecties en vertrouwen.” Emma vult aan: “Ik
ben naast die dealer aan de bar gaan zitten
en na tien minuten small talk had ik het wel
gehad. Volgens mij heb ik toen de ongeschreven regels overtreden door te vragen wat hij
bij had, want hij lachte en wilde er eerst niet
op ingaan. Na aandringen haalde hij dan toch
een klein zakje coke boven en duwde dat snel
in mijn hand. Bingo. Ik stak het snel in mijn
handtas en haalde het geld bij Daan die aan
een tafeltje zat. Vijftig euro voor een gram,
cocaïne is echt geen goedkope uitgaansdrug.”
Aangezien hun zoektocht op dinsdag in
de Overpoort totdantoe weinig had opgeleverd, besloten Daan en Emma terug te keren op een drukkere woensdagnacht. Hun
verwachting werd bewaarheid. “Na verschillende mensen zonder succes aan te spreken,
vonden we iemand in het feestgewoel”, aldus
Emma. “Ik nam hem impulsief vast en riep
in zijn oor, MDMA! Hij verstond me niet tot
ik XTC zei. De jongen deed het teken dat we
moesten volgen en nam ons mee naar iemand
anders op de dansvloer. Die zei: ‘Hoeveel bollekes moet je hebben?’ We hebben toen drie
pillen gekocht voor achttien euro.”
“Als je lang zoekt op de juiste plaats en het
juiste moment, kan je zeker aan iets raken,”
aldus Daan, “zelfs al ken je niemand in het
drugsmilieu.” Emma beaamt: “Waar ik vooral
van schrok is dat we in de Overpoort zonder
enige connectie aan drugs konden raken. Het
enige dat we moesten doen was voldoende
mensen aanspreken. Toch blijft het handig
om goede contacten te hebben. Zo ben je
eerst en vooral zeker dat je iets gaat vinden en
kan je bovendien beter de kwaliteit inschatten van wat je koopt.” ■
(*) Alle namen in dit artikel zijn geanonimiseerd.
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"uitgaan moet
leutig zijn"
De feiten over criminaliteit in Gent

Wat met het fenomeen ‘knuffeldiefstallen’, waarbij zakkenrollers heel sociaal zijn
en op die manier bijvoorbeeld iPhones stelen?
VD: “Dit fenomeen is opgedoken in Gent,
maar komt ook voor in andere steden zoals
Leuven en Brussel. Onze collega’s van het
Team Gauwdiefstallen werken nauw samen
met de collega’s in Leuven. Ze wisselen informatie uit over het aanpakken van criminele
feiten, daderprofielen, etc. De stad Gent heeft
verder een studentenpreventiecoach en studentenambtenaar in dienst. Die sensibiliseren studenten door uit te leggen welke trucs
gauwdieven gebruiken, en door preventietips
te geven. Zij werken daarvoor samen met de
horeca-uitbaters. Preventie is dan ook zeer
belangrijk: wees alert, let op je spullen. Voorkomen is beter dan genezen.”

Overvallen worden na een
nachtje stappen. Heel wat studenten krijgen ermee te maken. Afgelopen weken hebben
de media het beeld opgehangen dat onze geliefde stad eigenlijk niet meer zo veilig is
en dat studenten een makkelijk slachtoffer vormen.
Misschien heeft het beruchte
YouTubefilmpje er iets mee
te maken? Perswoordvoerster
Veerle Dhont
van
de
Politiezone Gent ontkracht het
onveiligheidsgevoel.

Hoe wordt er tegen deze criminaliteit
opgetreden? Is er samenwerking met de
onderwijsinstellingen en met de betrokken
cafés?
VD: “Er is het studentenoverleg (StuGent)
dat om de twee maanden door de studentenambtenaar georganiseerd wordt. Daar zijn
onder andere verschillende stadsdiensten,
studentenverenigingen, hoger onderwijsinstellingen en politie aanwezig. De stad Gent
organiseert verder een Overpoort-buurtoverleg, waar naast de politie en verschillende
stadsdiensten ook de horeca-uitbaters vertegenwoordigd zijn.”
“Er zijn niet alleen gauwdiefstallen. Je hebt
ook diefstallen met geweld. Wij zetten elke
woensdag, donderdag en vrijdag politiemensen in de studentenbuurt in. We hebben daarnaast ook interventieploegen. Verder hebben
we ook nog een gespecialiseerde ploeg die is
opgeleid om daders te vatten en een speciale
buurtinspecteur die in de Overpoort actief is
en goede contacten heeft met alle partners.

door Lisa De Pelsmaeker en Willem-Jan
Persoons, foto Dylan Belgrado
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De laatste weken horen we steeds meer
over criminaliteit in het studentikoze uitgaansleven. Is er inderdaad sprake van een
stijging?
Veerle Dhont: “We hebben geen specifieke
cijfers over studenten. Maar er is zeker geen
stijging vast te stellen wat betreft diefstal met
geweld. We beseffen echter ook dat cijfers niet
alles zeggen. Ze kunnen zeker niet het gevoel
vatten dat onder studenten leeft voor en na de
recente berichten en internetfilmpjes. Het is
wel zo dat in de buurt van de Overpoort studenten sneller geviseerd worden door mensen met slechte bedoelingen. Als ze ’s avonds
of ’s ochtends beschonken over straat wandelen, dan is dat een kans voor criminelen.”

UGENT
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Tot slot hebben we een Overlastteam, ‘Studentikoos’ genaamd. Deze unit doet maandelijks een actie in de buurt van de Overpoort,
gericht tegen overlast rond de studentenwijk.
Zij werken daarbij ook in burger om op een
onopvallende manier alles in de gaten te houden en in te grijpen waar nodig.”
“Het belangrijkste is dat studenten alert
zijn. Mocht er hen toch iets gebeuren, verwittigen ze best onmiddellijk de politie, letten
ze op een goede persoonsbeschrijving en komen ze ook aangifte doen. We willen dat het
hier veilig en leutig is om uit te gaan. Het is
belangrijk dat studenten zonder zorgen kunnen uitgaan.”

om bijvoorbeeld de Overpoort onder cameratoezicht te stellen?
VD: “De camera’s zijn een middel om ons
doel te bereiken, om de criminaliteit te doen
dalen en te zorgen dat de studentenbuurt
leefbaarder wordt. Het is maar een van onze
maatregelen die er ten vroegste begin 2015
komen. Maar we kunnen zo inderdaad korter op de bal spelen. Je bekijkt het in real time
en je kan onmiddellijk ploegen sturen. En
zo kan je sneller daders vatten. Plus je hebt
beelden die het makkelijker maken voor de
recherche, de interventieploegen, en de politie tout court, om tot de identificatie van personen over te gaan.”

Wat zijn de meest voorkomende feiten?
VD: “Diefstallen van portefeuilles, rugzakken, handtassen en gsm’s in horecazaken.
Let op, laat die spullen niet onbeheerd achter. Dieven zijn uit op kwetsbare personen in
kwetsbare situaties.”

Onlangs kwamen ook de verkrachtingen
en aanrandingen in het Citadelpark in de
media. Hoe heeft de politie dit dossier aangepakt?
VD: “Aangezien dit een gerechtelijk onderzoek is, kan ik daar niet veel over zeggen,
dat komt het onderzoek niet ten goede. Maar
er hebben wel heel veel patrouilles de ronde
gedaan. De klok rond, dag en nacht, zelfs
in burger. Maar helaas kan je dat als politie
niet blijven volhouden. Het belangrijkste in
het hele dossier is dat we de dader uiteindelijk hebben gevat. De moeilijkste vraag blijft
echter welke preventietips je kan meegeven
om aanrandingen en of verkrachtingen te
voorkomen. Iedereen moet kunnen gaan en
staan waar en wanneer hij of zij wil, zonder
dat hierbij de persoonlijke veiligheid in het
gedrang komt.” ■

Waar in Gent bevinden zich de voornaamste risicozones?
VD: “Er zijn geen specifieke zones. Gauwdieven zijn er op plaatsen waar veel mensen
samen zijn. Dan heb je een risico. Dat is eigen
aan gauwdieven. Op plaatsen en momenten
met weinig sociale controle is er dan weer een
hoger risico voor diefstal met geweld.”
In het bestuursakkoord van de stad Gent
staat dat op sommige plaatsen extra camerabewaking een nuttig middel kan zijn in
de strijd tegen criminaliteit. Zou het helpen

“kasper
getuigenis

“Toen ik om vijf uur ’s ochtends in de
Overpoort stond te feesten, kwam een gast
socializen zoals dat wel vaker gebeurt. Hij
sloeg een arm rond mijn schouder en zat
een beetje te bazelen. Ik was me van geen
kwaad bewust en merkte totaal niet dat hij
ondertussen mijn iPhone 5S van €700 uit
mijn zak haalde. Pas toen hij weer weg was,
voelde ik dat er iets mis was. Hij was nog
maar net weg dus ik ben direct naar buiten
gelopen. In de verte zag ik hem wegwandelen dus spurtte ik vlug achter hem aan.
Toen hij merkte dat ik hem naderde, draaide hij zich om en gaf hij uit zichzelf mijn
iPhone terug. Ik kafferde hem uit omdat ik
daar een maand voor moet werken. Waar
haalde hij het recht om zich dat zomaar
toe te eigenen? Sindsdien ben ik nog veel
meer wantrouwend. Ik dacht altijd dat zoiets mij niet kon overkomen, maar vanaf
nu weet ik wel beter.”
(*) Kasper is niet zijn echte naam

“freya

Een gewaarschuwd man...
SI, TJ Lepe gauwdieven slaan graag toe tijdens het uitgaan, de stouteriken. Vermijd het
verlies van portefeuilles, gsm’s en liefjes en volg
het superhandige advies dat studentenpreventiecoach Chantal Smits en de flikken ons gaven.
- Leg je tas niet op de grond tijdens het
dansen: ze halen je portefeuille eruit. Idem
voor gsm’s op tafel leggen: niet doen. Zeker
als er iemand achter je komt zitten die zijn jas
over je stoel legt.
- De grootste succesfactor van gauwdieven: afleiding! Bovendien werken de boefjes vaak in groep. Als tovenaars met lange
vingers hebben ze een volle trukendoos om
met je spullen aan de haal te gaan. Let op
voor mensen die je vragen mee te doen aan
een petitie, doen alsof ze voetballen (de zogenaamde Zidanetruc) of opdringerig met je
flirten. (n.v.d.r.: het kan ook echt zijn dat dit
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soort mensen zich effectief engageren voor
een goed doel, graag lol maken of een beetje
geil zijn Don’t lose faith in the world!
- Laat je rijbewijs en bibliotheekkaart
thuis als je naar de Toverpoort gaat met de
fiets. ‘Geen buit, geen dief ’ klopt ook als je
gaat feesten aldaar. Neem niet te veel geld
mee. Dan word je ook niet te zat.
- Schrijf de pincode van je bankkaarten
nergens op, want als je bankrekening geplunderd wordt, kan het echt een duur grapje
worden. Leer die vier cijfers uit het hoofd.
- Ten slotte, als het noodlot toeslaat: geef
de diefstal aan bij de politie, er is altijd een
kans dat de broeders van liefde iets terugvinden en het is belangrijk dat ze op de hoogte
zijn van diefstallen. Alleen zo kunnen ze werken aan preventie en oplossingen. Daarnaast
laat je je kaarten het best onmiddellijk blokkeren. Oh, en luister naar je mama. ■

UGENT
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Het was zes uur, de avond begon net te
vallen. Terwijl ik even stilstond met mijn
fiets in de hand, klaar om de winkelstraat
in te rijden, stopte er een bestelwagen
vlakbij. Uit het busje sprongen twee mannen. Nog voor ik goed en wel besefte wat
er aan de hand was, hadden ze me van m’n
fiets gerukt en begonnen ze me in de richting van de bestelwagen te slepen. Ik begon te roepen, maar ik was zo verlamd van
schrik dat ik me niet echt kon verweren.
Pas toen de twee me in de wagen probeerden te steken, begon ik als een bezetene
te schoppen en te slaan. Net op dat moment stopte een taxi achter de bestelbus.
De chauffeur zag dat er iets niet in orde
was en stapte uit. Hij stapte op de twee kerels af. Die duwden me op de grond van
het voetpad en reden weg. De taxichauffeur vroeg of ik ergens pijn had, maar ik
kon alleen maar huilen. Ik was compleet
in shock. De chauffeur heeft zelf mijn gsm
uit m’n tas moeten halen om de politie te
verwittigen. De mannen zijn echter nog
altijd op vrije voeten.
(*) Freya is niet haar echte naam.
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Het leven zoals het is
de onderzoeksrechter van Gent
Op verhoor bij Jean-Claude Claeys

Criminaliteit in Gent omsluit meer dan de occasionele fietsendief en de snoepjespikker uit het
Kruidvat. In onze studentenstad worden ook ernstige misdrijven beslecht zoals straf- en moordzaken. Specialist ter zake is onderzoekrechter Jean-Claude Claeys. door Nathalie Dujardin en Yana Morren
Wie nog nooit naar het nieuwe gerechtsgebouw in Gent is geweest, moet dat zeker
eens doen. Je kan er zonder gêne en zonder
kostuum een zaal binnen wandelen en een
zitting bijwonen. Wie wil raakt er zelfs binnen met een pistool – de metaaldetectoren
deden het immers niet.
Dat het goed vertoeven is in de zittingszalen, weten de gepensioneerden ook. Schoenen uit, arm rond het vrouwtje en wat naar
achter leunend volgen ze elk assisenproces
op de voet al was het een Amerikaanse thriller. Toegegeven; de veertienkoppige jury, de
eedaflegging, de toga’s en de jolige coördinator passen perfect in het plaatje.

De onderzoeksrechter van A
tot Z
Studenten komen nauwelijks in aanraking met het gerecht. Als dat al eens gebeurt,
is het meestal wegens vandalenstreken zoals
het stelen van een fiets, of door een vechtpartij. Pleeg je daarentegen een ernstig misdrijf, kan er een gerechtelijk onderzoek
worden ingesteld onder leiding van een onderzoeksrechter. Gent heeft momenteel vijf
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onderzoeksrechters, waaronder Jean-Claude
Claeys.
“Een onderzoeksrechter heeft een enorm
takenpakket”, vertelt Claeys. “Ten eerste zijn
we alle vijf beurtelings een week van dienst.
Dan krijgen we zaken toegedeeld van onder andere de procureur des Konings. Wanneer de procureur een persoon arresteert en
oordeelt dat die een ernstig misdrijf heeft
gepleegd, kan de onderzoeksrechter deze persoon onder aanhoudingsmandaat plaatsen.”
De volgende vier weken moeten alle zaken
verder worden behandeld en kan de onderzoeksrechter onder meer huiszoekingen en
verhoren laten uitvoeren. “Die zaken worden
dagelijks behandeld op het kabinet. Verder
moeten we veel strafdossiers en processenverbaal lezen. We ontvangen ook de politiemensen die het onderzoek uitvoeren in een
bepaald dossier. Dan bespreken we het onderzoek en welke richting het uitgaat”, aldus
Claeys.
Als een persoon onder aanhoudingsbevel geplaatst wordt, moet de raadkamer dat
binnen de vijf dagen handhaven. “Dan moet
een onderzoeksrechter verslag doen over de
zaak en meedelen waarom hij die persoon in
verdenking heeft gesteld”, legt Claeys uit. “De
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aangehouden personen moeten ook maandelijks terug voor de raadkamer komen. Daar
kunnen ze horen hoe het onderzoek gevorderd is. De raadkamer gaat eveneens oordelen of de voorlopige hechtenis nog nodig is
of niet. Als het onderzoek ten einde is, kan de
procureur des Konings vragen om de zaak te
verplaatsen naar de correctionele rechtbank.
Hij kan ook oordelen dat er geen bezwaren
zijn, dit noemen we een buitenvervolgingstelling.”

C.S.I. Miami
Onderzoeksrechters delen constant opdrachten uit. Ze laten de politie onder andere
huiszoekingen en verhoren uitvoeren en telefoons aftappen. “Wij kunnen ook bijzondere
opsporingsmethoden bevelen. Dit zijn observatiemaatregelen waarbij verdachten worden
gevolgd, al dan niet met technische hulpmiddelen. We zetten soms ook undercoveragenten in”, verduidelijkt Claeys. “Alle zaken die
een stevige inbreuk inhouden op de privacy
van de burgers, kunnen enkel bevolen worden door de onderzoeksrechter.”
Onderzoeksrechters kunnen ook wel eens
gevaar lopen. Hoewel ze niet vaak bedreigd
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worden, gebeurde er twee jaar geleden toch
iets opmerkelijks bij Claeys. “Ik ontving een
dreigbrief met een verdacht wit poeder in. Al
snel bleek dat het om een afrekening ging van
een jaloerse gevangene wiens ex-vriendin een
nieuwe relatie had. Hij had de brief gestuurd
vanuit zijn cel in naam van de nieuwe vriend
van zijn ex, in de hoop hem in de problemen
te krijgen. Het wit poeder bleek opgedroogde
tandpasta en kalkresten te zijn.”

vlug mogelijk trachten te pakken. Verkrachting is immers het zwaarste misdrijf dat er
bestaat.”
“Je moet opletten als je alleen naar huis
wandelt — al dan niet in beschonken toestand — in afgelegen steegjes of in een donker park. Gelukkig is het in Gent nog veilig,
we leven niet in the Bronx”, aldus Claeys.

Housedealing

Een ding staat vast: onderzoeksrechter is
een zeer specifiek beroep. Hoewel de wetgever strenge voorwaarden oplegt voor inbreuken op de privacy, is het een kunst om niet te
staan zwaaien met huiszoekingen. Een andere grote moeilijkheid is bepalen of je iemand
zijn vrijheid gaat afnemen. “Vrijheid is het
hoogste goed. Zelf heb ik er geen plezier in
iemand naar de gevangenis te sturen.” Er zijn
trouwens veel alternatieven door de wetgever
opgesomd. Claeys verduidelijkt: “Je moet weten dat bij een voorlopige hechtenis de mensen nog niet schuldig bevonden zijn, het is een
preventieve maatregel. Zo kan je ook iemand
vrijlaten onder elektronisch toezicht.” Als het
echt nodig is, moeten onderzoeksrechters die
beslissing wel nemen. “Je moet een afweging
maken tussen de vrijheid van de persoon en
de algemene veiligheid voor de maatschappij.” Na jaren ervaring leer je dat wel, weet
Claeys ons te vertellen. “In het begin van je
carrière als onderzoeksrechter ben je nog een
groentje, maar na een tijdje bezit je dat typische fingerspitzengefühl en weet je wel welk
vlees je in de kuip hebt.”

Met wat voor zaken krijgt een onderzoeksrechter vooral te maken? Ten eerste
is er altijd de drugproblematiek. “Die heeft
verschillende vormen”, vertelt Claeys. “We
hadden enkele jaren terug bijvoorbeeld het
fenomeen housedealing : Noord-Fransen die
een huis huurden in Gent zodat ze niet altijd naar Antwerpen of Rotterdam moesten
rijden om hun drugs te verkopen. Het begon

“verkrachting
is het zwaarste
misdrijf dat er
bestaat.”

“katrien

Fingerspitzengefühl

Droomjob
opeens een plaag te worden, maar we hebben
ze bestreden.”
“Iedere dag worden inbraken gepleegd en
zijn er diefstallen met geweld of trucs”, gaat
Claeys verder. “Dat zijn fenomenen die specifiek opkomen en waar de politiediensten dan
hun focus op leggen. Om die misdrijven te
bestrijden, doet de politie – vaak de donderdagavond – patrouille in burger om de verdachten bij de kraag te vatten.”
Andere zaken die bij de onderzoeksrechter
terechtkomen zijn onder meer moorden, oplichting, witteboordencriminaliteit, mensenhandel en prostitutie. Eind vorig jaar zorgde
de zaak van de ‘citadelparkverkrachter’ voor
grote onrust bij de studenten. “Verkrachting
is van alle tijden”, vertelt Claeys. “Ik ben nu
veertien jaar onderzoeksrechter en er zijn
altijd al verkrachters geweest. Gelukkig niet
veel, maar als er een toeslaat moet je hem zo
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Claeys wist al vroeg dat hij rechten wou
gaan studeren. Zowel zijn vader, grootvader
als overgrootvader werden rechter. Het zit bij
hem dus in de genen. Vol enthousiasme overtuigt Claeys ons waarom het een van de boeiendste jobs ter wereld is: “Elke dag opnieuw
liggen er andere zaken te wachten op mijn
bureau en zijn er nieuwe ontwikkelingen in
de dossiers te bespeuren.” Lachend vertelt
Claeys ons dat het toch wel te vergelijken valt
met het programma: ‘Het leven zoals het is’.
“De mens is een raar beestje om te doorgronden. Als onderzoeksrechter word je geconfronteerd met alle verschillende mensen die
er bestaan. We leven ook niet meer met de
afstammelingen van de boer die naar de kerk
gaat, maar in een multiculturele samenleving.
Juist hierdoor kan ik zeggen dat het leven van
een onderzoeksrechter een van de mooiste en
boeiendste jobs is die er bestaan.”■
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getuigenis

Ik wandelde naar het kot van een
vriend rond vijf uur ‘s morgens in die verdomde nacht van 28 op 29 juni, toen ik
plots iets achter mij hoorde. Ik keek om en
het enige wat ik mij nog kan herinneren
is dat ik overal handen voelde. Ik vroeg
jullie van mij af te blijven. Het enige wat
jullie deden was mij nog harder vastnemen. Ik viel op de grond en verkrampte
helemaal. Ik had een kleedje aan wat het
voor jullie makkelijker maakte. Ik begon
te huilen en te smeken. Ik weet niet of jullie mij begrepen. Het enige wat jullie deden was tegen elkaar praten in een taal die
ik niet verstond. Jullie lachten er gewoon
mee. Een van jullie keek toe. Ik hoopte
dat jij misschien je vrienden kon stoppen,
die toen mijn onderbroek hadden afgerukt. Dan voelde ik die eerste stoot die
ervoor zorgde dat er iets brak in mij. Je
deed me veel pijn. Ik kon enkel hopen dat
het snel voorbij was. Het was alsof je van
mijn verdriet genoot. Ik snap nog steeds
niet dat niemand jullie gezien heeft. Het
leek een eeuwigheid te duren. Op een gegeven moment stopte je met kreunen en
wist ik dat je klaar was. Je vriend liep naar
mij toe. Ik weet alleen dat jij mij minder
pijn deed. Waarschijnlijk omdat ik bij jou
geen kracht meer had om tegen te stribbelen. Overal waren je handen. Elk stukje
dat van mij was, was nu ook van jou. Jullie
namen ook nog eens alles wat ik bij had:
mijn gsm en mijn geld. Ik ben nog even zo
blijven liggen totdat ik zeker was dat jullie verdwenen waren. Ik kleedde me aan
en ging naar het kot van mijn vriend. Ik
kon hem niet zeggen wat er gebeurd was,
nu nog steeds niet. Ik ben toen ook naar
school gegaan voor mijn resultaten. Daar
ging ik naar mijn procesbegeleidster die
kwaad was omdat ik te laat was. Ik barstte
in tranen uit en vertelde met veel moeite
wat er gebeurd was. Jouw antwoord zal ik
ook niet snel vergeten: “Je kleedt je vaak
uitdagend, meisje.” Ik werd toen naar de
politie gestuurd, ook daar kreeg ik niet
veel begrip. Na een lange dag kwam ik
thuis en ben ik al wenend op mijn bed
gaan liggen.
(*) Katrien is niet haar echte naam.
Lees de uitgebreide versie van Katrien’s
getuigenis online op schamper.ugent.be
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; <Temblo> PIC ﬁrmware - 18F2525
; Proton Compiler - MPLAB
; march 2013 - Godfried-Willem Raes
; Version 1.1
MAIN
F1_000181 EQU $ ; IN [TEMBLO_PULSE.BAS] HIGH PORTC.0
BCF TRISC,0,0
BSF LATC,0,0
F1_000182 EQU $ ; IN [TEMBLO_PULSE.BAS] DELAYMS 50
MOVLW 50
RCALL
DL@MS
Het
Logos Robot
orkest
F1_000183
EQU
$
; INen[TEMBLO_PULSE.BAS]
LOW PORTC.0
met dansers, performers
musici presenteert:
BCF TRISC,0,0
Woensdag 16 april 2014 | 20u: Logos Robot Orkest – Dood ei
BCF LATC,0,0
Donderdag
Logos Robot Orkest – Mag het? CLEAR VELFLAGS0
F1_000184
EQU 15$mei;2014
IN| 20u:
[TEMBLO_PULSE.BAS]
CLRF 17VELFLAGS,0
Zaterdag
mei 2014 | 20u: Logos Robot Orkest – GIMIK
F1_000185
EQU $ ; IN [TEMBLO_PULSE.BAS] CLEAR VELFLAGS1
Woensdag 18 juni 2014 | 20u: Logos Robot Orkest – Dances
CLRF VELFLAGSH,0
Dinsdag
22, woensdag
donderdag 24 juli 2014 | 20u:
F1_000187
EQU
$ ; IN23 en
[TEMBLO_PULSE.BAS]
INIT_USART_INTERRUPT
<M&M> Namuda Four (speciaal voor de Gentse Feesten)
VARIABLE MAX_PARAMS=10,INIT_USART_INTERRUPT_RETURN=0,PRM_COU
RCALL
_INIT_USART
Het
Logos Robot
Orkest bestaat momenteel uit een 60-tal muziekautomaten.
Alle robots
klanken voor en kunnen interaktief
F1_000189
EQUbrengen
$ ; louter
IN akoestische
[TEMBLO_PULSE.BAS]
CLEAR_SERIAL_BUFFER
reageren op geluid en beweging.
VARIABLE MAX_PARAMS=10,CLEAR_SERIAL_BUFFER_RETURN=0,PRM_COUN
RCALL _CLEAR_USART_BUFFER
F1_000199 EQU $ ; INDinsdag
[TEMBLO_PULSE.BAS]
1 april 2014 | 20u: Oh Mensch CLEAR T1CON
CLRF T1CON,0Dit gitaarduo met Kobe Vancauwenberghe en Matthias Koole brengen
klassiek van Helmut Lachemann, Mathias Spahlinger
F1_000200 EQU $ ; INhedendaagse
[TEMBLO_PULSE.BAS]
CLEAR INTCON.2
(Vlaamse kreatie) en Larry Polansky (Wereldkreatie)
BCF INTCON,2,0
25 mei 2014 | 15u: “Chris, Caro etSET
nous” INTCON.5
door Bisbigliando
F1_000201 EQU $ ; INZondag
[TEMBLO_PULSE.BAS]
Hedendaags muziektheater van Diether Schnebel, John Cage,
BSF INTCON,5,0
Jean-Pierre Drouet, Sylvano Bussotti en Christophe Guiraud
F1_000202 EQU $ ; IN [TEMBLO_PULSE.BAS] T0CON = %10000111
11 juni 2014 | 20u: iii
MOVLW 135 Woensdag
Het klankkunstenaarscollectief uit Den Haag brengt eigenzinnige muziek
MOVWF T0CON,0
op zelfgebouwde instrumenten en interfaces (iiinitiative.org)
LOOP
Donderdag 10 juli 2014 | 20u: Friedrich Gauwerky – Nieuwe cellomuziek
F1_000212 EQU $ ; INMet[TEMBLO_PULSE.BAS]
BYTEIN
= HRSIN
“Amour” van Stockhausen (Wereldkreatie),
“Pentimenti”
RCALL HRSIN van Michael Blake (Vlaamse kreatie) en werken van Hans Werner Henze
en Gerald Resch
MOVWF BYTEIN,0
MIDI_PARSE
F1_000215
$ ; IN en
[TEMBLO_PULSE.BAS]
BYTEIN > NOTEON_S
WaarEQU
onderzoek
artistieke produktieIF
samenkomen.
MOVLW 157
SUBWF BYTEIN,W,0
Bomastraat 24-26-28, Gent | www.logosfoundation.org
BNC BC@LL10
F1_000216 EQU $ ; IN [TEMBLO_PULSE.BAS] IF BYTEIN > 253 THEN

foreign
affairs
Not only foreign students can travel the world to
learn and play, foreign researchers are also able to
move abroad in order to enrich their minds and to
develop their research. Every two weeks a foreign
researcher discusses his or her experiences with
living and working in Ghent. This week: Michele
Badaloni (26).
door Nathalie Dujardin
foto Ine T'Sjoen en Ann Vanderheyden

"I always wanted to be a pilot."
Where are you from?
“I’m from Ancona, a small city on the
Adriatic coast of Italy.”
What are you currently researching?
“I’m a mechanical engineer and I’m currently researching material identification and
material characterisation. I started my PhD
in Italy a year and a half ago and I’ve been
living in Ghent since January. Depending on
the work, I’ll stay here for one year and a half
or maybe two years. What I’m doing is actually a joint PhD between Belgium and Italy.”
What does your home country do better
than Belgium?
“One word: creativity. In my opinion, Italians often have a wider range for topics.”
What does Belgium do better than your
home country?
“Giving chances to young people now.
One of the reasons I wanted to move abroad
is that, at the moment, it’s quite difficult in
Italy to start a life, a future, even for engineers. Here you also have to show your work
and prove your worth, but in the end you do
get the opportunities.”
What were your childhood dreams? Did
you always want to become a researcher?
“Originally, I wanted to be a pilot. And I
was close to succeeding, but for reasons beyond my control I was unable to pass one of
the final tests. It was quite disappointing to
have my dream crushed.”

www.schamper.ugent.be

What are your ambitions now? Where do
you want to be in five or ten years?
“Can you answer that question? Because I
can’t. I didn’t even think I would have been
able to finish university in time. Neither did I
expect to continue my research, but after my
master’s thesis they proposed the PhD to me.
You never know what the future brings. Let’s
be ready for all the chances to come.”
Do you enjoy not knowing what’s ahead
of you?
“Actually I don’t, I’m quite pragmatic because I’m an engineer. I want to have everything clear in my mind, but that’s not always
possible. You have to be prepared for anything and accept that.”
What’s your favourite word in Dutch?
“This might sound stupid, but I really like
how you guys say papier. I’ve been taking
Dutch courses for a month now and I won’t
say Dutch is difficult, but it is very different
from my language. I also speak Spanish and
French from time to time, which are much
closer to Italian.”
What is your favourite Belgian city?
“So far I’ve seen more cities in Belgium
than I have in Italy. My favourite city is Ghent,
of course! I liked Bruges as well, but it was a
little bit too crowded for me.”
So you like living in Ghent?
“Yes, although it was difficult for me to
find a studio because I am Italian. There’s quite some prejudice against Italians. Luckily I

found a place very close to where I work. There’s only one thing about Ghent, and Belgium
in general, that I dislike: the weather. At the
moment I can’t complain, but last year I was
here too. The weather was miserable then.”
Do you miss Italian food?
“I was expecting it to be worse, I can’t really complain about Belgian food. Last year I
stayed for a month with a Belgian friend from
Hasselt and his mother made us many typical Belgian dishes. I tried stoofvlees, mussels,
different kinds of soup, … What I do miss,
is real Italian pizza. If I had an oven, I would
make it myself. In Belgium, the pizza is kind
of expensive and you don’t always get the best
quality. Sometimes you pay ten euros for a
simple margherita, while in Italy you can get
one of those for only four euros.”
Do you like Belgian beer?
“Oh my god, how could you not? My favourite is Westmalle Tripel.”
Where do you like to go out in Ghent?
“Just the city center, not in Overpoort
anymore. I usually never go to the same place
many times in a row. I always try to mix it
up.“
Do you miss your friends and family?
“Well yeah, you’re far away from the people you love and sometimes that’s hard. There
have been some difficult moments so far. I
guess it’s a test you have to pass, since you’ll
have to start living on your own eventually.”■
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Dat de Belgische wetgeving niet altijd 110% sluitend is, weet iedereen.
Maar over heel de wereld zijn er getikte vormen van jurisprudentie te vinden. Volgende regelgeving komt niet uit onze duim, maar uit wetboeken
around the globe.
1. Het is legaal een Schot binnen de oude stadsmuren van York te vermoorden, maar alleen als hij pijl en boog bij zich draagt en op welbepaalde
uren.
2. Het is in Liverpool voor vrouwen verboden topless in het openbaar rond
te lopen tenzij ze als bediende in een winkel voor tropische vissen werkt.
3. Het is “eenieder verboden om te overlijden in de Houses of Parliament.”
4. In Chico, Californië, staat er een boete van maar liefst 500 dollar op het
laten ontploffen van een nucleair wapen binnen de stadsgrenzen.
5. Als je je testament wil opstellen in België op een plaats waar alle verkeer
onderbroken is ten gevolge van de pest of een andere besmettelijke ziekte,
kan je dit doen voor de vrederechter of voor een van de municipale ambtenaren der gemeente, op voorwaarde dat er twee getuigen aanwezig zijn.
6. Bij inbeslagname mag er volgens de Belgische wet geen beslag worden gelegd op een koe of twaalf schapen of geiten. Hetzelfde geldt voor een varken
en 24 dieren van de hoenderhof, stro en voeder inbegrepen. Van uw strijkijzer of wasmachine moeten ze ook afblijven, die vuige lijkenpikkers.
7. In Texas moeten criminelen bij wet hun slachtoffers 24 uur op voorhand
met een telefoontje of een brief verwittigen van wat ze precies van plan
zijn.
8. In ons schone Belgenlandje is het verboden om inbrekers in het toilet op
te sluiten, want dat is beperking van bewegingsvrijheid. Als hij een Belg
was geweest, ging Oscar Pistorius hier dus sowieso de cel in.
9. Bij de chauvinistische Fransen is het verboden om een varken Napoleon
te noemen. George Orwell had dus geluk dat hij een Brit was.
10. In Israël moet je een vergunning hebben om te fietsen.
11. Het is verboden op zondag domino te spelen in Alabama, VS.
12. In Natoma, een klein plaatsje in Kansas, is het expliciet verboden een
mes te gooien naar iemand in een streepjeshemd.
13. In New York staat letterlijk in de wet dat het verboden is om de wet te
overtreden.

Wetenschap
Binnenkort in Bones

Staat gewillig DNA af.
Na het afscheid met het leven trek je maar
beter snel de crematieoven in, anders is de
kans groot dat je materiële ik hongerige insecten aantrekt. Deze insecten leggen doorgaans ook hun eitjes op je restanten, waarna
deze eitjes zich ontwikkelen tot larven, enzovoort. Hoe snel een levenscyclus zich voltrekt, hangt af van het soort insect. Door de
tijdsduur van zo’n levenscyclus te achterhalen
en de verschillende soorten insecten op het
lijk te determineren, kan men het tijdstip van
overlijden van een persoon achterhalen. Helaas zien larven er over het algemeen allemaal
uit als witte, langwerpige en stuiptrekkende
organismen, en is determinatie bijgevolg niet
gemakkelijk. Daarom is men in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Brussel
bezig een DNA-databank aan te leggen van
forensisch belangrijke vliegensoorten zodat
men met behulp van een beetje larve-DNA
kan achterhalen over welke vlieg het hier nu
net gaat.

Big ‘Big Bang’ news
Haters gonna hate, maar alweer is een
onderdeel van de oerknaltheorie gestaafd.
Volgens dit model ontwikkelde het universum zich zo’n veertien miljard jaar geleden
uit een punt waarin alle massa en energie
van het heelal geconcentreerd zat. Dit punt
explodeerde en er volgde een expansie van
alle massa, waardoor het universum afkoel-
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de. Door deze afkoeling konden massadeeltjes aggregeren en structuren vormen zoals
we die nu kennen. Ook konden de fysische
krachten zich ‘van elkaar losmaken’ door het
uitdijen. Klinkt allemaal heel mooi natuurlijk,
maar — zoals de wetenschap het wil — moet
elke stap van het proces bewezen worden. En
bewijs komt er met behulp van de BICEP2telescoop, een telescoop die waarnemingen
doet over de polarisatie van de kosmische
achtergrondstraling, een zwakke echo van de
oerknal. Bepaalde patronen in deze polarisatie wijzen op het bestaan van zwaartekrachtgolven, opgewekt in het prille begin van de
expansie van het heelal. Rumour has it dat dit
wel eens Nobelprijsvoer zou kunnen zijn.

Een beetje melkwegstelsel

Ze onderzoeken of de nodding disease overgedragen kan worden door de zwarte vlieg,
die mogelijk een virus kan overdragen naar
de mens waardoor de hersenen aantast worden. Meer onderzoek is broodnodig, want de
ziekte breidt zich razendsnel uit.

Slimme planten
Berberis vulgaris, voor de leken onder
ons ‘zuurbes’, is een struik die rode vruchten
draagt. Deze vruchten bezitten meestal twee
zaadjes en soms één. De zaadjes zijn lekkernijen voor fruitvlieglarven, die een zaadje parasiteren en het volledig opeten. Aangezien
dit niet zo gunstig is voor de struik, kan het
de voedingsstroom naar het zaad stopzetten, waardoor de larve omkomt van honger.
Tweede nut is dat hierbij het tweede zaadje
gered wordt. Merkwaardig is dat 75% van
de planten het geïnfecteerde zaadje afstoten
indien de vrucht twee zaden draagt, terwijl
slechts 5% van de planten het geïnfecteerd
zaadje afstoten indien de vrucht één zaad
draagt. “Slim!” zegt u, want indien de plant
maar één zaadje heeft, kan het beter hopen
dat de larve omkomt van andere factoren dan
hongersnood. Een schoolvoorbeeld van kansrekenen, aldus de conclusie van onderzoekers
aan de Universiteit van Göttingen. ■

Nodding disease
Nodding disease, in het Nederlands ‘knikkebolziekte’ is een neurologische aandoening
die fataler is dan AIDS. Het tast hoofdzakelijk kinderen aan tussen 5 en 15 jaar in delen
van Afrika en tot nu toe is de ziekte ongeneeslijk. Eenmaal besmet, ondervindt men
epileptische aanvallen, cognitieve achteruitgang en groeistoornissen met de dood als
gevolg. Bij elke epilepsie-aanval begint het
hoofd te knikkebollen, waaraan de ziekte zijn
naam dankt. Het is gissen hoe de ziekte ontstaat, en daarom werken prof. Bob Colebunders (UA) en prof. Geert Haesaert (UGent)
aan een nieuwe hypothese rond deze ziekte.
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Zuurbes de Defensieve
door Iris Jiang
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Voor
eens
en
voor
altijd
Als moderne kruisvaarder van
de waarheid, trekt Park Meeters
tweewekelijks ten strijde tegen
de onwetendheid van de massa.
Zijn nobele doel: het volk weer
kritisch laten nadenken. Of de
gesel bovenhalen.
We kennen hem allemaal. Het lepe vriendje dat u als kleuter een Fruittella liet stelen
in het Kruidvat. In mijn geval was het mijn
oudere broer, de bron van alle kwaad. De
snoodaard kwam er zonder kleerscheuren
vanaf, maar verraadde de diefstal later aan
het ouderlijk gezag. Crisis ten huize Meeters.
Vader schoot uit zijn krammen, moeder panikeerde over problematisch kindergedrag.
De oplossing: sleur het criminele kind richting Kruidvat om het misdrijf te bekennen,
dat ging mij leren.
Het zou mij inderdaad leren. Zomaar een
snoepje meepikken verdient op zijn minst
een uitbrander, een graai uit de spaarpot en
zonder eten naar bed. En als alles goed ging,
hield ik voortaan mijn vingers uit de snoeptrommels. Maar werkt straf wel in elke situatie?
Mijn lotgeval volgt de zuivere logica van
Skinner, een psycholoog uit de jaren veertig
met een behavioristische kijk op leerprocessen. Dit behaviorisme focust via positivistische methoden op verbanden tussen gedrag
en omgeving. Volgens Skinner’s operante
conditionering wordt gedrag beïnvloed door
externe factoren. De behavioristische ben-
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de definieert straf als een verandering in
de omgeving die het vooraf gestelde gedrag
doet afnemen. Een positieve straf voegt een
onaangename stimulus toe, een negatieve
straf neemt een aangename stimulus weg.
De woede van mijn vader was zo’n niet al te
aangename stimulus, het geld dat zij uit mijn
spaarvarken haalden een hartverscheurend
verlies. Ongepast gedrag zou op die manier
afnemen en we bereiken een ideale wereld,
althans voor Skinner’s duiven.
Zucht, die psychologen. In dit hele gebeuren ging de pestkop vrijuit en stapelde mijn
wrok zich op. Werd het gewenste effect dan
bereikt? Er zijn natuurlijk voorwaarden om
straf efficiënt te maken. Consistente en onmiddellijke toepassing zijn belangrijk. Meestal wordt niet iedereen gestraft of wordt de
straf uitgesteld, bijvoorbeeld door lange processen. Het laat sommige onderzoekers concluderen dat straffen zelden werkt en belonen
een betere oplossing is. Anderen denken dat
dreigen met straf vaak beter functioneert dan
de straf zelf.
Enter het experiment van Linda Molm,
een sociologe die beroepsmatig alles beter
weet. Bij haar proefpersonen wordt het ge-

wenste effect sneller bereikt indien de straf
frequent wordt toegepast. Dwang kan uitermate effectief zijn als haar waarschijnlijkheid
en consistentie stijgt. Anderzijds geldt de bezorgdheid dat straf vijandigheid en wraakgevoelens kan creëren tegenover de tegenpartij.
Niet aan de orde, zegt Linda’s experiment.
Wraakgevoelens kunnen oprijzen, maar worden niet groter naarmate de straf meer intens
of vaker wordt toegevoegd. Leve de conclusie:
consistentie is the way to go en zal wangedrag
op de beste manier verhelpen.
Omdat ik u niet alleen wil vervelen met
de wetenschap, smijt ik mijn beleidsadvies
er meteen tegenaan. Criminele feiten voorkomt u niet door sporadisch getik op de vingers. De dreiging blijft enkel reëel door elke
overtreder te straffen en zo anderen ervan te
weerhouden om dezelfde fout te maken. Of
leg de Fruittella’s in het vervolg aan de kassa,
dan is het ook opgelost. ■
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door Park Meeters
opgetekend door Eva Christiaens
cartoon Robbe Verschueren
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Misdaad onder de scanner
Professor Kurt Audenaert geeft
ons tekst en uitleg bij de grijze cellen
van ‘de’ crimineel. Na een lezing over
het criminele brein gingen we ons
licht eens opsteken op zijn bureau in
het UZ Gent. Hoe ver staat de wetenschap in het analyseren van het brein
van de criminelen?
Om meteen met de deur in huis
vallen: stel dat wij onze hersenen hier
op uw bureau leggen, kan u daaraan
zien of wij criminelen zijn?
“Het antwoord is simpel: nee.
(lacht) Macroscopisch zijn er geen
kenmerkende verschillen te zien, in
tegenstelling tot wat lange tijd gedacht werd. Denken we in die context
maar aan het gedachtegoed van Cesare Lombroso dat de tand des tijds niet
heeft kunnen doorstaan. Het gaat dus
zeker niet over structurele verschillen
tussen hersenen van een crimineel en
die van een niet-crimineel.”

Vijf hersenen staan elk in een bokaal
opgesteld voor uw neus. Een van de
hersenen behoorde ooit toe aan een
crimineel. Zou u de moordenaar er
kunnen uit halen? Kunnen we überhaupt wel iets aanvangen met die
hersenen?
door Fabrice Luyckx en Olivier Vander Bauwede,
foto's Arthur Joos en Ine T'Sjoen

Stel dat we nu een fMRI- of PETscan aan u voorleggen, zou dat iets
helpen?
“Het zal sterk afhankelijk zijn van
welk type misdrijf u begaan hebt.
Wellicht zou het mogelijk zijn bij een
impulsief misdrijf. Dus het is niet zozeer het crimineel gedrag dat we in
beeld brengen, maar wel de impulsiviteit die in belangrijke mate een verschil gaat tonen.”
“Dan nog mag je niet verwachten
dat je dat bij een individu kan doen.
Als jullie mij beiden een fMRI zouden
tonen en een van jullie is de dader, zal
ik die niet met zekerheid kunnen aanwijzen. Maar als het gaat over groepen
— zoals dat altijd gaat in de wetenschap — en je gaat data samenleggen,
is er wel evidentie voor te vinden om
de groep daders van impulsieve criminaliteit aan te duiden.”
Specifiek in de hersenen: welke
gebieden zijn er zoal in kaart gebracht, die te maken hebben met criminaliteit?
“Om even kort door de bocht te
gaan: als het gaat over impulsiviteit,
kijken we naar de ‘oude’ hersenen,
het limbisch systeem, en de ‘nieuwe’
hersenen, de frontale cortex. We spre-
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ken van de teugels en het wilde paard:
het limbisch systeem zal actiever of
wilder worden als je geconfronteerd
wordt met frustraties. Angst of agressie zullen toenemen. Daarnaast kan je
ook de controle verliezen: je verliest
als het ware de teugels die het paard
moeten bedienen. Dat is dan vooral
gesitueerd in de frontale cortex. Het
lijkt dat het paard ontremd wilder is
en de teugels minder krachtig, als metafoor voor een te actief en ontremd
limbisch systeem met een frontale
cortex die niet in staat is dit onder
controle te houden. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we ook dat
impulsiviteit sterk gerelateerd is aan
het serotoninesysteem. Het serotonerge systeem heeft een kern diep in
de hersenen, maar heeft onder andere
banen naar de frontale cortex. Een
probleem in dat systeem impliceert
dus ook problemen in de frontale cortex.”

Het dier met een horloge
Zijn er nog specifieke onderverdelingen te vinden in de frontale
cortex?
“Twee gebieden zijn van belang:
een dat net boven onze oogkas ligt
en een dat daarboven ligt. Het eerste
gebied, de orbitofrontale cortex, zorgt
ervoor dat we controle hebben over
ons gedrag. Dit deel is vooral naar
binnen gericht, naar controle over
het limbisch systeem. Dat is ook bij
andere hogere diersoorten ontwikkeld. Daarom dat je je hond kan africhten: je geeft hem een stukje worst,
maar verbiedt hem het aan te raken.
Hij kan dus controle hebben over zijn
driften.”
“Het tweede gebied van de frontale cortex, de dorsolaterale prefrontale cortex, is naar buiten gericht. Dat
dient voor de interactie met je omgeving: om te kunnen plannen, organiseren, bewuste beslissingen te nemen,
om gedrag uit te stellen. Je bent dus
in staat een tijdsdimensie toe te voegen aan je leven. Het laat je toe om
bepaald gedrag uit te stellen. Dat dit
gedeelte van de hersenen zo uitgebreid
is, is exclusief aan de homo sapiens sa-
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piens. Wij zijn het enige dier met een horloge:
het enige dat de tijd gebruikt.”
Wat betekenen die functies concreet voor
crimineel gedrag?
“Die twee functies, inhibitie en het kunnen
beslissen in functie van de toekomst, zorgen
ervoor dat wij ons als mensen kunnen organiseren. Ik zou een iPhone kunnen stelen, maar
ik ga in de plaats werken om hem daarna te
kunnen kopen. Hierbij onderdruk ik mijn
driften, hou rekening met de consequenties
van mijn diefstal en plan mijn gedrag om op
termijn een iPhone te verwerven.”

“Je verliest
als het ware
de teugels
die het paard
moeten
bedienen”
“Als natuurlijk de frontale cortex niet
goed werkt, dan krijg je mensen met disinhibitie: niet kunnen wachten, ook niet in de
tijd kunnen kijken, maar een onmiddellijke
bevrediging nastreven. Dat zijn mensen met
een sterk toegenomen risico op impulsiviteit,
dat zich vaak uit in agressie, al dan niet naar
zichzelf gericht.”

Uw moeder
Wat is uw visie op het debat rond nature
en nurture?
“Voor beide kan je zeggen dat de relatie
bestaat. We weten vrij recent dat het vooral
de interactie is tussen de twee die belangrijk
is. Het is dus een additief effect. Iets wat je
goed kunt begrijpen als je zegt dat ‘je wordt
opgevoed door je genen’. Je vader of moeder
heeft een bepaalde genetische opmaak, die ze
jou doorgeven. Maar je wordt ook opgevoed
door diezelfde ouders. We weten bijvoorbeeld
het belang van sommige genen die een rol
spelen in de serotoninetransporter, een belangrijke eiwitreceptor in het brein die zorgt
voor de werking van serotonine. Die heeft
enkele genetische varianten, en we zijn allen
combinaties van short en long allelen: short-
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short, long-long, short-long en long-short.
Mensen die bijvoorbeeld een dubbele short
copy hebben, hebben een duidelijk mindere
serotoninewerking. We weten dat de mensen sneller angstig gaan zijn, sneller depressief, maar vooral ook dat ze sneller impulsief
kunnen worden. De mensen met een dubbele
long copy hebben op dat gebied geluk: zij hebben een overvloedige serotoninewerking.”
Het is dus geen één-op-éénrelatie.
“Als je vader en je moeder al heel impulsief
zijn van nature, is de kans ook groter dat ze
agressief of impulsief gedrag gaan vertonen in
hun opvoeding. Een kind dat in een agressief
klimaat wordt opgevoed of misbruikt wordt,
vertoont een hogere kans op zelf dader worden en zelf agressief gedrag te vertonen.”
“Er is onderzoek gevoerd naar de interactie tussen nature en nurture. Men wist al
lang dat er een verband was tussen slachtoffer
zijn van misbruik en het risico op agressief
gedrag tegen zichzelf of antisociaal gedrag.
Hoe groot dat risico is, hangt sterk af van je
genetische opmaak. Als je het geluk hebt een
LL-kopie te hebben en je bent misbruikt, dan
heb je wel een grotere kans op het vertonen
van agressief gedrag, maar veel minder dan
wanneer je met de SS-kopie te maken hebt.
Men moet bij de nature of nurture-vraag dus
vooral het additieve effect van die twee in gedachten houden.”

ik als psychiater een opleiding begon, hadden wij een discussie op spoedopname. Men
zei dat alle agressie daar werd veroorzaakt
door moeilijke psychiatrische patiënten. We
hebben toen besloten tot inventarisatie: alle
personeel kon in vrijheid melding maken van
alle agressieve incidenten, vanuit de eigen
subjectiviteit. Tot onze verrassing bleek dat
het de bezoekers waren die het meeste overlast gaven.”
“De belangrijkste voorspellers van agressie
zijn het gebruik van middelen, zoals alcohol.
Vijf à tien keer hogere kans dat je impulsief
wordt als je gedronken hebt. Dat maakt een
groter verschil dan enige relatie met een psychiatrisch ziektebeeld. Je mag zeker niet psychiatrische stoornissen gelijkstellen aan een

Anticriminaliteitspil
Als sommige criminele daden te wijten
zijn aan disfuncties in de hersenen, bestaat
er dan zoiets als medicatie tegen criminaliteit?
“Niet echt sluitende medicatie, maar we
moeten nuanceren. Als een persoon sterk getraumatiseerd is door misbruik in de jeugd,
weten we dat die erge stress heeft gekend en
dat kunnen we meestal associëren met een tekort aan serotonine. Een dergelijke persoon
gaat vaak een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Als die persoon impulsief gedrag vertoont en daarmee in de knoei
komt in zijn leven, of agressief gedrag stelt,
gaan we die wel behandelen met middelen
die serotonine verhogen in het brein, namelijk de klassieke antidepressiva (de SSRI’s).
Deze gaan een deel van de impulsiviteit wegwerken, maar dat is natuurlijk geen garantie
om niet impulsief te zijn.”
In welke mate is criminaliteit te linken
aan psychiatrische stoornissen?
“Ik probeer al lang om de associatie tussen
beide te minimaliseren. Lang geleden, toen

Brainiac Kurt Audenaert
gevaar voor agressie, maar het klopt dat een
aantal stoornissen gepaard gaan met een hogere kans.”
Is er nog veel te ontdekken in verband
met hersenwetenschap en criminaliteit?
“Absoluut. Vergeet niet dat de kennis die
we hebben uit hersenscans eigenlijk maar begonnen is in de eerste helft van de jaren negentig. De hardware en software zijn maar op
punt gesteld in de jaren 2000. In een periode
van veertien jaar is het onderzoek exponentieel gegroeid. Alleen gaan we altijd met beperkingen zitten, want in hoeverre kunnen we
daarmee het subject, de persoon, verklaren?
We zullen steeds moeten werken op groepsniveau, maar wanneer we dat gaan kunnen
doortrekken naar individuele conclusies is
natuurlijk nog onzeker.” ■
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over de doden
Niets dan goeds

Ga op tour door het prachtige gebouw aan de Bijloke, waar de vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde
is gelegen en maak kennis met de onbekende (en onbeminde) wereld van de gerechtelijke geneeskunde. Onze gids van dienst is Michel Piette, de man die al 35 jaar lang onderzoek doet voor de
door Sara Vansteenkiste en Tine Eeckelaert,
vakgroep en onlangs op pensioen ging als wetsdokter.
foto's Michiel Geldof

Waar gaat jullie onderzoek over?
“Deze vakgroep doet al sinds de jaren
vijftig onderzoek naar de verdrinkingsdood. Verdrinking is een van de moeilijkste doodsoorzaken. Wanneer het lichaam
van een drenkeling weer naar boven komt,
is het dikwijls zo sterk ontbonden en toegetakeld door de omgeving dat de werkelijke
doodsoorzaak moeilijk vast te stellen is.”
Hoe kan men dan vaststellen dat het toch
een verdrinking was?
“Mijn voorgangers Professor Thomas en
Timperman hebben beiden onderzoek gedaan op diatomeeën, ook kiezelwieren genoemd. Het principe gaat als volgt: wanneer
je levend in het water terechtkomt, adem je
water in dat naar de longen gaat. Door het
hoesten barsten de longblaasjes en de kiezelwieren komen in de bloedstroom terecht.
Nadien kunnen we ze overal vinden: in de
hersenen, het beenmerg... Het voordeel is dat
de samenstelling van de soorten kiezelwieren specifiek is voor elke vijver, rivier en zee.
Zo is vast te stellen of het om een verdrinking ging en waar die plaatsvond. Er zijn ook
nadelen aan het werken met diatomeeën. Ze
komen in de winter veel minder vaak voor.
Daarom werken we nu op andere elementen
zoals strontium. Dit komt veel voor in zeewater, maar is een spoorelement in ons lichaam.
Door het gehalte in het bloed te meten, kan
bepaald worden of die persoon gestorven is
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door verdrinking. Maar ook dit is niet ideaal. In ons zoet water is strontium zeldzaam.
Daarom kijken we nu naar aluminium doseringen. Dit onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen.”
Zijn er nog andere onderzoeken lopende?
“Een tweede luik, het onderzoek van professor De Letter, gaat over de distributie van
drugs in het lichaam, meer bepaald XTC en
amfetaminen. Niet alleen bij levende personen, maar ook na de dood. Zo kan men bepalen of een persoon al dan niet onder invloed
was op het moment van overlijden.”
“Ikzelf ben een paar jaar geleden begonnen met een nieuw onderwerp. We zijn in de
hersenen gaan kijken van mensen met een
stressvol overlijden of er specifieke stresshormonen aanwezig zijn. We zijn gestart met
ubiquitine, een eiwit dat onder andere organen helpt te herstellen na een stressvolle situatie. Dat onderzoek is positief verlopen, maar
we moesten concluderen dat het eiwit niet indicatief is voor stress bij criminele feiten. Het
blijkt moeilijk om daar een onderscheid in te
maken.”
Zijn er nog andere zaken waarmee jullie je mee bezig houden naast criminele feiten?
“Ja, al werken we wel uitsluitend in opdracht van het parket en gerecht. Maar het
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zijn niet altijd zware, criminele zaken, hoewel
we daarvoor gekend zijn. Vijftig procent van
ons werk gaat over levenden. We onderzoeken bijvoorbeeld of iemand nog rijgeschikt is
en dus aan het verkeer mag deelnemen. Verder onderzoeken we het lichaam wanneer een
plotse en onverwachte dood is opgetreden.
Bij een groot deel blijkt na de autopsie dat er
geen kwaad opzet in het spel was. Als iemand
een hartinfarct krijgt op straat, lijkt het vaak
verdacht. “Zou het een vergiftiging kunnen
zijn? De dag voordien had hij ruzie met zijn
vrouw…” De tongen beginnen dan al snel te
rollen, maar — gelukkig — blijkt het vaak om
een natuurlijke dood te gaan. We kijken ook
of een geneesheer een fout heeft begaan tijdens de behandeling.”
Hoeveel opdrachten krijgt u te verwerken?
“Ongeveer driehonderd per jaar, dat is een
per werkdag.”
Met hoeveel werkt u daaraan?
“We waren met twee professoren/wetsdokters, De Letter en ikzelf. We hebben ook
iemand in opleiding, een specialiste in gerechtelijke geneeskunde (een specialisatie van
vijf jaar bovenop de normale zesjarige studie
geneeskunde, n.v.d.r.). Aan een autopsie werken we altijd met twee omdat het zo’n delicate zaak is. Twee personen geven een betere
garantie dat er geen fouten worden gemaakt.
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Michel Piette over de vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde
Als er twee of drie jaar later een proces komt,
moet er een van de twee gaan getuigen.”

Hard werk
Hoeveel studenten beginnen nog aan die
vijf jaar specialisatie?
“Bij ons heel weinig, een of twee per jaar,
want wij kunnen hen niet betalen. De onzekerheid van ons beroep is ook moeilijk: je
weet nooit wanneer de telefoon zal gaan. Je
kan drie zaken in een week hebben en dan
weken niets. De overige tijd gebruiken we
om dossiers af te werken, want er komt een
hoop papierwerk bij kijken. Een autopsie is al
minstens dertig bladzijden verslag, maar dan
volgt nog toxicologie, bacteriologie, virologie, enzovoort.”
Doen jullie dat ook hier in de vakgroep?
“Wij doen alleen de zuiver geneeskundige
autopsie. Toxicologie gebeurt bijvoorbeeld
bij prof Lambert in het toxicologisch labo
van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen.”
“Wat we wel zelf doen is radiologie. De li-

“binnen vijf
jaar is de
autopsie
misschien niet
meer nodig”
chamen die zwaar geputrifieerd of verbrand
zijn worden hier doorgelicht om vreemde
voorwerpen op te sporen zoals kogels, projectielen en mespunten. Die foto’s worden in
een donkere kamer ontwikkeld zodat men ze
meteen voor de autopsie kan bestuderen om
te zien waar we moeten op letten. We mogen
nooit het projectiel beschadigen, dat zou de
ballistiek kunnen bemoeilijken. Door de kleine krassen op de kogel kan bijvoorbeeld het
wapen worden geïdentificeerd.

is nog niet zo lang geleden en de families bestaan nog steeds. “
“Stalen die genomen worden tijdens een
autopsie worden soms heel lang bewaard,
meer dan dertig jaar, voor wetenschappelijk
onderzoek of bijkomend gerechtelijk onderzoek. Want wat nu nog onmogelijk is, kan
binnen twintig jaar misschien wel. Het is al
gebeurd dat er na tien jaar een volledig nieuwe wending in het onderzoek komt door een
nieuwe test die men nog kan uitvoeren op
de stalen. Immunohistochemie is een voorbeeld. Men heeft met gerichte antilichamen
tegen het aidsvirus kunnen aantonen dat aids
in Parijs al veel langer bestond dan de jaren
tachtig. “

Een knap staaltje werk
Is het jullie taak om de gevonden bewijzen te interpreteren?
“Wij geven een interpretatie aan het geneeskundig gedeelte, maar het juridisch gedeelte is voor de onderzoeksrechters. Wij
geven alleen de feitelijke elementen en de
meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Daarna
is het aan de rechters, die andere informatie
hebben dan wij. Wij hebben alleen het lichaam, maar niet de context. Politieverhoren
zijn vaak veel belangrijker voor het oplossen
van een zaak. De autopsie is maar een kleine
schakel en dat vergeten de mensen dikwijls.
Door tv-series wordt verondersteld dat de
wetsdokter alles weet, maar dat is niet zo.”
Is criminaliteit verminderd?
“Toen ik begon waren er dagelijks autopsieën en daarvoor soms twee per dag. Nu
is dat exponentieel verminderd tot een per
week. Maar de criminaliteit is zeker niet gedaald, integendeel, die is zelfs iets verhoogd
door de volksverhuizing in Europa waarbij

de criminelen mee verhuizen. We zien bijvoorbeeld veel meer schotverwondingen dan
vroeger. Tegenwoordig kan je de doodsoorzaak meestal vaststellen door een zeer grondige uitwendige schouwing gepaard met het
nemen van een bloedstaal voor toxicologisch
onderzoek. In de helft van de gevallen volstaat dat. De autopsieën die nu nog gebeuren
zijn altijd zeer moeilijk, omdat het de laatste
kans is om antwoorden te vinden. Dat maakt
het intellectueel ook uitdagend. De autopsiezaal wordt nog gebruikt voor demonstraties voor studenten geneeskunde, maar enkel
voor uitwendige schouwing. Alles wordt dan
onderzocht: kledij bijvoorbeeld is zeer belangrijk voor het sporenonderzoek. In de jaren tachtig deden we wel nog autopsieën voor
studenten, maar door de grote populariteit is
dat niet meer mogelijk.”
Waarom is het aantal autopsieën zo gedaald?
“Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van virtopsies (virtuele autopsieën,
n.v.d.r.), waardoor het aantal echte autopsieën verder is gedaald. Hierbij wordt het lijk
volledig gescand in een CT-scanner. De beelden zijn in laagjes. De computer plaatst die
aan elkaar tot een volledig lichaam. We kunnen dus door het hele lichaam kijken zonder het te moeten opensnijden. De lichamen
gaan, met toestemming van het parket, naar
het UZ waar een virtopsie gedaan wordt. Dan
komt het lichaam terug naar hier voor verder
onderzoek en eventueel nog een echte autopsie. Ik vermoed dat het aantal autopsieën nog
verder zal dalen omdat de virtopsieën steeds
beter worden. De resolutie verbetert snel,
maar voorlopig kunnen we er nog niet alles
mee zien. De techniek evolueert constant,
dus het zou kunnen dat binnen vijf jaar de
autopsie niet meer nodig is.” ■

Van het werk dat jullie voor het parket
doen: wordt alles hier bewaard?
“We hebben heel veel referentiemateriaal,
minstens 10 000 zaken. Alle dossiers vanaf
1934 worden hier bewaard. De meeste zijn
zeer delicaat. Hier liggen er nog van tijdens
de tweede wereldoorlog, van bijvoorbeeld
moorden door Duitsers. Daar wordt veel onderzoek op gedaan door geschiedkundigen.
Met de nodige discretie weliswaar, want het
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De psychopaat onder ons
Charmant, vlot, zelfzeker en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Klinkt als de man van je dromen. Of meer als de psychopaat van je nachtmerries. De klassieke psychopaat heeft zijn kettingzaag
ingeruild voor maatpak en bijpassende stropdas, naadloos draait hij mee in de maatschappij.
door Iris Jiang, illustratie Fien Dezwaef

Ted Bundy, een prototypische succesvolle
psychopaat, bracht tussen 1974 en 1978 op
zijn minst dertig vrouwen op een gewelddadige manier om het leven. Op zijn cv stonden naast seriemoordenaar ook verkrachter,
necrofiel en kidnapper opgelijst. Toch heeft
deze man een lange tijd onopgemerkt zijn luguber werk kunnen uitvoeren terwijl de buitenwereld hem ervoer als beleefd, charmant
en eloquent. Wat voor de gewone mens een
onmogelijke taak lijkt, ligt voor de psychopaat binnen zijn capaciteiten. “Psychopaten
voelen weinig emoties”, verklaart Dr. Mieke
Decuyper. “Ze nemen veel risico’s, voelen
geen angst- of schuldgevoelens. Daarenboven
zijn ze vaak narcistisch en gaan ze doelbewust te werk.” Zelfs al begrijpen psychopaten
cognitief wel wat ze aanrichten, toch kunnen
ze over lijken gaan om hun doel te bereiken.
“Ook niet alle psychopaten zijn moordenaars.
Moorden worden meestal gekleurd door zeer
veel emoties, terwijl psychopaten zichzelf in
de hand hebben en kil te werk gaan. Zij die
wel tot moorden overgaan, doen dit vaak op
een meer sadistische manier en genieten van
de pijn en angst die ze veroorzaken bij hun
slachtoffers”, aldus Decuyper. Psychopathie,
is het aangeboren of geldt hier ook het gebruikelijke ‘slechte jeugd’ antwoord?

Aangeboren of niet
Er zijn twee soorten van psychopaten. Dr.
Decuyper vertelt: “Wanneer men aan psychopaten denkt, denkt men meestal aan de
typische psychopaten of primaire psychopathie.” Ted Bundy bijvoorbeeld. “De genetische factor bedraagt hier ongeveer 40 tot
60%. Anderzijds heb je de secundaire psychopaten. Zij zijn emotioneel heel labiel en
hebben een slecht werkend inhiberend systeem wat inhoudt dat ze hun impulsen maar
moeilijk kunnen onderdrukken. Deze vorm
hangt minder af van de genen.” Externe factoren, zoals opgegroeid zijn in een chaotische
thuissituatie met weinig warmte, hebben ook
een invloed op de ontwikkeling van psychopathische trekken. Of psychopathie tot uiting
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komt, is een samenspel van genen en omgeving. Cijfers geven weer dat minder dan één
procent van de mannelijke en een halve procent van de vrouwelijke populatie psychopathische trekken bezit.

De succesvolle psychopaat
Dat psychopaten het best ver kunnen
schoppen, kan men al vermoeden door enkele van hun kenmerken. Wanneer men vacatures voor topfuncties bekijkt, ziet men vaak
dat er gezocht wordt naar eigenschappen als
stressbestendigheid, emoties kunnen beheersen en harde beslissingen durven nemen, vlot
zijn in de omgang en anderen kunnen motiveren. Dr. Decuyper: “Dit zijn eigenschappen
die specifiek terug te vinden zijn in het persoonlijkheidsprofiel van de psychopaat. Door
hun gebrek aan emoties kunnen zij zeer goed
omgaan met stress, door hun extreme hoeveelheid aan zelfvertrouwen kunnen ze mensen gemakkelijk naar hun hand zetten en met
hun charmes manipuleren ze hun weg naar de
top.” Het verbaast dus niemand dat ongeveer
vijf procent van het topmanagement psychopathische trekken bezit. In onze maatschappij
waar er een continue druk is om te presteren,
voelen psychopaten zich als een vis in het water. Leiding geven is voor hen geen probleem,
waardoor het bedrijf onder zijn gezag tijdelijk
kan floreren. “Tijdelijk weliswaar,” vertelt Dr.
Decuyper, “want hoewel de psychopaat eerst
de indruk geeft goed te functioneren en veel
te willen verwezenlijken, schuift hij de schuld
door naar anderen als het misgaat. Hij is ook

steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, en
neemt hierbij (onnodige) risico’s. Zijn drang
om controle te hebben over mensen en situaties levert een slechte werksfeer op.” Naast
managementfuncties treft men onder andere
ook een hoger aandeel psychopaten aan als
chirurg, advocaat, verkoper of politieman.
U merkt de trend, functies met meer macht
en afwisseling vallen beter in de smaak. Nu
willen we bijgevolg niet concluderen dat de
charmante promotor, ondertussen ook uw
beste vriend en idool, die uw thesisonderzoek
begeleidt eigenlijk een psychopaat is, maar u
bent toch gewaarschuwd. ■

ACADEMISCHE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
CVBA ACCO
Blijde Inkomststraat 22, 3000 LEUVEN
Ondernemingsnummer 0403 547 615
Algemene vergadering ter zetel op 22/04/2014 om 19u. Agenda: Jaarverslag. Verslag
Commissaris. Goedkeuring Jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders en
commissaris. (Her)Benoemingen en ontslagen.
Aanwezigheid
wetenschap

bevestigen via algemenevergadering@acco.be
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Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
omstandigheden: digitale projectie,
digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek filmcafé
voor een drankje voor of na de film.

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be |

volg ons ook op facebook

THE GRAND BUDAPEST HOTEL van Wes Anderson

OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS

FOTO

cultuur
agenda
Het paasreces is in aantocht en menig student begint de boeken bijeen te schrapen om
alvast een trage aanloop te nemen naar de
examenperiode. Voor zij die de komende weken in Gent blijven heeft de stad, naar goede
gewoonte, heel wat culturele pareltjes in de
aanbieding.
De Morgen schreef het al eerder: Ásgeir
is klaar om de wereld te veroveren. Onder
het motto ‘klein begonnen is half gewonnen’
staat een optreden in België ook op de planning. Op 3 april komt deze IJslander de pannen van het dak van De Centrale spelen.
Eveneens op 3 april stelt Ana Moura, Portugese fadista met heerlijke stem en dito uitstraling, haar nieuwe album Desfado voor. Dit
alles zal plaatsvinden in de Handelsbeurs.
Fans van School Is Cool kunnen alvast 9
april aanduiden op de kalender. Op die dag
komen Johannes Genard en co. hun tweede
album, Nature Fear, voorstellen in de Vooruit. Het voorprogramma wordt verzorgd
door Samowar, het solo elektronicaproject
van Leen Diependaele.
’s Anderendaags, namelijk 10 april, kunnen liefhebbers van rauwe rhythm & blues
hun hart ophalen in de Charlatan. Son of
Dave, de one-man band rond Benjamin Dar-

Son of Dave
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vill, komt er muziekminnend Gent blij maken met R&B van het zuiverste kaliber.
Wie Son of Dave toch niks blijkt te vinden,
kan verkassen naar de Kinky Star. Op 10 april
organiseert de Student Rock Rally er hun
tweede clubavond. In afwachting van de Student Rock Rally op 7 mei, laten A Fish Called
Louis en St. Grandson het beste van zichzelf
horen op de clubavond.

En dan nog dit

Het Zwanenmeer
Na het enorme succes in 2012 – 2013,
keert het ballet en het orkest van het Bolshoitheater terug naar België met Het Zwanenmeer. Dit revolutionaire stuk, geschreven
door Tsjaikovski, is nog steeds het meest gedanste ballet in de wereld. Op 5 april maakt
het gezelschap een tussenstop in de Capitole.
Op 11, 12, 18 en 19 april kan je in theater Tinnenpot terecht voor Dagboek van een
Gek, geregisseerd door Bob de Moor. In dit
spel beschrijft Nikolaj Gogol, nog zo’n creatieve Rus, waanbeelden en werkelijkheid
door de ogen van Aksenti Ivanovitsj, een
kleine ambtenaar. Het betreft een semiautobiografisch werk, geïnspireerd door Gogols
innerlijke strijd tussen de boze buitenwereld
en zijn bijzondere binnenwereld.
Het KASK organiseert op 3 en 4 april The
Fire Next Time, afterlives of the militant
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image: een tweedaags event rond het militante beeld en zijn invloed op de hedendaagse film. Interessante lezingen en presentaties
voor de ronde prijs van 0 euro. Daarvoor kan
een mens niet sukkelen. Indien uw nieuwsgierigheid gewekt is, is het misschien handig
om het volledige programma eens te overlopen op de site van het KASK. Voor sommige
activiteiten zijn de plaatsen namelijk beperkt
en is het aangeraden om op voorhand te reserveren.
Erfgoeddag is weer terug van weggeweest!
Op 27 april kan je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig
erfgoedaanbod. Deze dag zou niet compleet
zijn zonder een bezoek aan onze Arteveldestad. Het thema van dit jaar is ‘Grenzeloos’ en
naar goede gewoonte coördineert het STAM
ook dit jaar weer de Gentse editie. Je kan daar
het infopunt vinden, of de activiteitenlijst op
de site van Erfgoeddag zelf raadplegen.

We nemen afscheid van
Met de tentoonstelling RE: Painted werd
sinds 25 januari de benedenverdieping van
het S.M.A.K. gewijd aan de schilderkunst
die de collectie rijk is. Een aantal schilderkunstige motieven worden er uitgewerkt en
getoetst aan hun hedendaagse relevantie.
De tentoonstelling bevat werk van meer dan
veertig schilders uit de collectie en loopt tot
27 april. ■
door Selin Bakistanli

RE: Painted
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Stop leaning against
the wall, it’s wet

De associatie tussen street art
enerzijds en vandalisme, illegaliteit en het ’s nachts taggen
onder spoorwegbruggen anderzijds, zit in ons collectief geheugen ingebakken. Compleet
onterecht. Als u uw vooroordelen over graffiti, kunst in
het straatbeeld, de spuitbus als
penseel en de muur als medium in stand wil houden, dan is
dit artikel helaas niets voor u.
door Thomas Jacobs,
foto's Bjorn Van Poucke

Wie street art zegt, zegt Banksy. De Britse
koning van de stencil en zijn guerrilla art vormen het symbool voor de twee facetten van
de daad van het schilderen op muren. Enerzijds is er het illegale, het criminele, om het
met een sterk woord te zeggen. Banksy vraagt
(soms) geen toestemming, maar zet zijn werk
waar hij het wil, wanneer hij het wil, zonder
eerst aan te bellen. Anderzijds overstijgt zijn
werk wel het simpele, esthetisch niet altijd
aantrekkelijke karakter van het vandalisme
waarmee schilderen op muren soms wordt
geassocieerd. Banksy maakt kunstwerken.
Op muren. “Daarin schuilt net het verschil
tussen graffiti en street art”, zegt Björn Van
Poucke, oprichter van het online mediaplatform Street Art Belgium. “Street Art is kunst
in het straatbeeld; het is esthetisch aantrekkelijk, er gaat een sterk idee achter schuil en
op de koop toe is het nog eens veel toegankelijker en democratischer dan de kunst in een
museum. Graffiti is illegaal, en hoewel er ook
graffiti is die kunst is en onder street art valt,
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zijn de tags, krabbels en ander snel geklad op
treinen, bruggen, muren en gebouwen geen
street art. Om een of andere reden kiezen de
media er steevast voor om te focussen op het
graffiti-aspect, waardoor veel artiesten en
kunstenaars die in de openbare ruimte werken met een stigma rondlopen dat totaal onverdiend is. De vraag of street art kunst is, is
echt totaal belachelijk.”

Street Art is mooi
Wie even door Gent loopt zonder naar z’n
schoenen of smartphone te kijken, merkt dat
Bjorn gelijk heeft. Doorheen heel de stad vallen meesterwerkjes te bewonderen, zomaar
op de muur. Geen tags van een hiphopper
met een drang naar erkenning en profilering, maar echte pieces of art in de publieke
sfeer, sommige provocatief en politiek, andere raadselachtig en intrigerend, nog andere
gewoon mooi en leuk. Die laatsten zijn vaak
van de hand van Dave Derop, beter bekend
als Bue the Warrior. Bue tekent, sprayt, spuit
en schildert vooral blije en lachende diertjes
en figuurtjes in z’n typische stijl die overal in
Gent, maar ook in Mexico, de States en andere exotische locaties te zien zijn. Hij werkt in
België alleen nog in opdracht of met toestemming, niet meer bij nacht en ontij. “Al was dat
toen ik zoveel jaar geleden in het milieu terechtkwam het begin van de carrière van ie-

dere street artist”, lacht Bue. “Daar is op zich
ook zeker niets mis mee, het esthetische is het
belangrijkst. Ik vind veel politiek werk nogal
makkelijk. Je zoekt iets waar je tegen bent, en
je zet je ertegen af. Dat ligt soms nogal voor
de hand. Een goed idee achter een werk kan
belangrijk zijn, maar finaal weegt de uitvoering meer door bij de beslissing of ik een werk
al dan niet goed vind.” Iets waar Björn zich
volmondig bij zou aansluiten, ook bij hem
komt het belang van esthetica terug: “Het
doel van Street Art Belgium is België mooier
te maken. Al die lege ruimte, die blinde muren. Kijk eens uit het raam, zou dat zicht niet
veel aangenamer zijn als het mooi gedecoreerd was? Als trotse Belg wil ik ons land een
knapper uiterlijk geven. Het motto van Street
Art Belgium is niet voor niets making Belgium beautiful, one piece at a time.” Daarnaast
beklemtoont hij ook wel dat “er de laatste jaren meer en meer mensen als illustrator of
kunstschilder de street art scene binnengerold
komen, in plaats van als graffiti-artiest”.

Street Art is voor het volk
Beide heren vinden met andere woorden
dat street art voor de mensen is. “Ik wil dat
mensen even naar mijn werk kijken en zeggen, ‘wow, tof ’, en lachen”, zegt Bue. Bjorn:
“Street art is, zoals ik al zei, de meest toegankelijke kunstvorm. Je moet er geen duf
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museum voor binnenlopen, je betaalt geen
toegangsprijs, je staat niet in de rij en je hoeft
je niet altijd het hoofd te breken over de betekenis.” In essentie valt er niet te argumenteren
met Bjorns punt; street art is de kunstvorm
die het dichtst bij de mensen staat, je moet
er gewoon langs wandelen. Dat strookt natuurlijk ook met hun idee dat street art mooi,
aangenaam om naar te kijken, moet zijn. Tags
zijn voor de auteur en de insiders en de community van taggers, terwijl street art gemaakt
wordt voor het publiek, en een boodschap of
gewoon een mooie tekening meegeeft, zou
een alternatieve kijk op het verschil tussen
street art en graffiti kunnen zijn die ver weg
blijft van het discours rond criminaliteit.
Wat een contrast met de beruchte broken
window theory, die stelt dat graffiti een antimaatschappelijk fenomeen is dat niet alleen
een vorm van crimineel gedrag is, maar ook
verdere criminaliteit stimuleert. Bjorn had
een paar dozijn voorbeelden van artikels, reportages en documentaires over street art die
keer op keer peilen naar de vraag ‘of street
art kunst dan wel een misdaad is?’ “Met een
vraag die zo gesteld wordt, kom je nooit van
je onverdiend slecht imago af!” foetert Bjorn.
“Natuurlijk zijn wij en de artiesten een beetje
rock ’n’ roll, maar we proberen net een goeie
band met de stad en de overheid te houden,
omdat we street art willen promoten. Denk je
dat de stad een goeie band zou willen hebben
met criminelen?”

Street Art is meer dan graffiti
Hoe gaat dat in zijn werk, iets promoten
dat veel mensen tegen beterweten in met
drugs, hiphop en hoodies associëren? Björn: “In de eerste plaats zorgen wij voor de
contacten. Heel veel street artists zijn vooral
creatieve geesten om het zo te zeggen, geen
accountants. Wij proberen hen in contact te
brengen met de kunstwereld, bedrijven die
een logo of decoratie zoeken, stadsvernieuwingsprojecten en andere al dan niet commerciële organisaties die gebruik kunnen
maken van hun diensten. Je zou kunnen zeggen dat wij zowat als hun agent fungeren. En
dat lukt aardig, we zijn ondertussen toch al
zo’n vier jaar bezig.”
De ultieme illustratie (pun intended) van
het feit dat street art meer is dan alleen graffiti, zijn de laatste nieuwe projecten van Blue
en het Street Art Belgium-team Bjorn en Karolien. “Ik bracht een lijn van apps uit, HeyHey Apps. We hebben er al twee gericht op
kids, HeyHey Match en HeyHey Colours,
die uitgaan van het principe van puzzelen
en kleuren, en we hebben er ook een voor
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fotobewerking, HeyHeyPix (geweldig ding,
n.v.d.r.). In alle drie zitten tekeningen en figuren verwerkt waarin mijn stijl heel duidelijk te herkennen is, en aan het einde van de
maand voegen een aantal andere internationale artiesten, onder andere Sebastien Toucahe en Nicolas Barrome drawings in hun
stijl toe aan het repertoire van HeyHeyPix.”
De beschrijving op de website: “HeyHey Pix is
available for $0.99 on the App Store. Probably
one of the best deals you will ever run into.”.
100% accuraat.
Street Art Belgium en Bjorn van hun kant
gaan ook verder dan de spuitbus. De naam
van mainstream conceptueel kunstenaar
Arne Quinze (bekend van het prachtige rode
geval naast het Vlaams parlement in Brussel)
valt een paar keer tijdens ons interview, en
de samenwerking met de stad en bedrijven

“de vraag of
street art
kunst is, is
compleet
belachelijk”
zijn daar ook goeie voorbeelden van. “Maar
we blijven vooral met echte straatkunst bezig. We hebben ons jaarlijkse street art festival (vorige editie vond plaats in Antwerpen,
n.v.d.r.).” Bjorn en Karolien hadden ook nog
een nieuwtje voor ons: “Specifiek voor Gent
brengen we binnenkort in samenwerking
met de dienst Toerisme van de stad een kaart
met een wandel- en een fietsroute uit, langs
de mooiste straatkunstwerken in Gent.”
Graffiti en criminaliteit… We geven het
laatste woord over de kwestie aan Banksy:
“Imagine a city where graffiti wasn’t illegal, a
city where everybody could draw whatever they
liked. Where every street was awash with a million colours and little phrases. Where standing
at a bus stop was never boring. A city that felt
like a party where everyone was invited, not
just the estate agents and barons of big business. Imagine a city like that and stop leaning
against the wall – it’s wet.” ■
Wie meer wil weten over street art in België moet naar streetartbelgium.com of Street
Art Belgium zoeken op Facebook. Bue The
Warrior vind je geheel naar alle verwachtingen als Bue The Warrior op Facebook, Twitter, Instagram en meer, en zijn geweldige apps
zijn verkrijgbaar via heyheyapps.com
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dit zijn de namen - tommy wieringa
L.L.C. Huiveringwekkend. Geen beter
woord omschrijft het ijskoude gevoel dat in
je botten trekt bij het lezen van Dit zijn de
namen. Een groepje naamloze vluchtelingen
trekt door de desolate Russische steppe. Een
tocht die moet verwijzen naar de Joodse exodus door de woestijn, maar dan met een apocalyptisch karakter. De bende demonstreert
de absolute waanzin waar de mensheid aan
ten prooi valt in tijden van wanhoop. Hoe afgoderij het voedsel wordt van uitgehongerde
mensen. Hoe extreme overlevingsdrang aanzet tot de meest afschuwelijke daden. Maar
allen beseffen ze dat hun lot afhangt van de
anderen: hoezeer ook het recht van de sterkste geldt, de jager kan elk moment prooi
worden. Een verzameling intrigerende personages, kantje boordje een freakshow.
Aan de rand van diezelfde steppe is de
uitgebluste politiecommissaris Pontus Beg
ondertussen op zoek naar zijn joodse roots.
Hoewel hij een negatief beeld heeft van zichzelf, blijkt hij in werkelijkheid een zeer uitgebalanceerde persoonlijkheid te hebben. Een

filosofische agent met meer hersenen dan het
volledige NCIS-team samen, die balanceert
tussen overleven in de corrupte stadsjungle
en zijn geweten.
Nogal abrupt treffen de twee verhalen,
wanneer de uitgeteerde vluchtelingen na
hun barre tocht aanspoelen op het kantoor
van Beg. Pas dan begrijpt de lezer de verwijzingen en motieven die eerst nogal een misplaatste indruk maakten. Het boek krijgt zo
een heel evenwichtig karakter, Tommy Wieringa heeft duidelijk goed nagedacht over de
opbouw. De taal is helder en nogal kaal, maar
past perfect bij het thema. Alleen de Bijbelse
citaten zijn wat aan de langdradige kant. Niet
iedereen heeft er behoefte aan om bekeerd te
worden. Ook het slot is af en toe wat moraliserend.
De waanzin van Dit zijn de namen blijft
als vuil aan je kleven. Geef dit boek maar een
ereplaats in uw kast, u zult er geen spijt van
krijgen. ■
‘Dit zijn de namen’ is verkrijgbaar bij Fnac.

the grand budapest hotel - anderson
Een verdachte moord, een dreigende
oorlog en taartjes met tierlantijnen in poederroze en pastelgroen. Laat het aan Wes
Anderson over om alles aan elkaar te rijgen
tot alweer een visueel meesterwerk. In The
Grand Budapest Hotel waakt de suave monsieur Gustave, te allen tijde bijgestaan door zijn
trouwe piccolo Zero, over het gelijknamige
hotel en zijn bezoeksters. Hoewel de buitenlucht in het fictieve Zubrowka vast exquis is
om een oud stel longen te vullen, komen de
vermogende dames voor de revitaliserende
vermogens van monsieur Gustave. Wanneer
een van hen vermoord wordt teruggevonden
en blijkbaar een onbetaalbaar schilderij aan
monsieur Gustave heeft nagelaten, worden
C.C.

Boek

de boksbeugels — met doodshoofden op, dat
spreekt — bovengehaald.
Wat volgt is een wervelwind van uit het
raam gesmeten katten, uitjes naar de gevangenis en jammerlijk aflopende biechtmomenten. Anderson houdt er stevig de vaart
in, maar het visuele detail blijft gedurende
de hele film het brandpunt. Toch voelen de
personages nooit aan als bordkartonnen figuranten in een pop-upboek en dat is volledig toe te schrijven aan de acteerprestaties.
Ralph Fiennes, die een zeer aimabele monsieur Gustave speelt, bewijst dat hij een sterk
staaltje komisch talent achter de hand heeft.
Samen met Tony Revolori, die gestalte geeft
aan Zero, geeft hij de film de nodige injectie
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menselijkheid. Anderson kan verder steeds
op de steun rekenen van een hele resem acteurs, die hem naar eigen zeggen smeken om
zelfs maar het onbeduidendste rolletje. Tilda Swinton zet bijvoorbeeld moeiteloos een
dode tachtigplusser neer, zo blijkt.
The Grand Budapest Hotel is Andersons’
eerste film waarin historische gebeurtenissen
doorschemeren. De op de loer liggende ZZ —
u snapt ‘m wel — mag dan maar af en toe de
gesuikerde grens van het tableau oversteken,
als dat gebeurt slaat de jolige sfeer meteen op
de vlucht. Maar bij Anderson ligt de volgende
kwinkslag nooit veraf, wat zeker niet anders
is in zijn recentste werk. Edoch: dat hij nog
veel met zijn sneeuwbol mag schudden! ■

er zit meer in de radio
“All we hear is Radio Ga Ga”,
klonk het in de hit van Queen.
Op 28 maart 2014 mocht de
Belgische radio honderd kaarsjes
uitblazen. Een eeuw nadat vanuit
het paleis in Laken de allereerste
uitzending in de ether ging wordt
er door miljoenen mensen afgestemd op Studio Brussel, Radio 1
of Q-Music. Ook in Gent wordt
er radio gemaakt, voor en door
studenten: Urgent.fm.
door Thomas Smolders en Adel Mouchalleh,
foto Arthur Joos

En die zender is hot, bewees een oproep
naar nieuw talent onlangs. “Wij hadden een
man of twintig verwacht, maar uiteindelijk kregen we honderdvijfentwintig inzendingen”, klinkt het. Iedereen wil redactielid
worden bij programma’s als Spoetnik, Vers
Geperst en het cultuurplatform Tumult.fm
waar ze mee op zoek gaan naar geschikte onderwerpen.
Veel van die redactieleden stromen nadien door naar andere programma’s binnen
Urgent.fm, dat een divers palet aan radioshows heeft. Een programma dat enkel en
alleen rond filmmuziek draait, bijvoorbeeld
(Supercalifragialistic, elke dinsdag en donderdag). Of een show met wereldmuziek (Radio
Taxi, elke maandag). Een zondagavondprogramma (Glimworm) dat niet moet onderdoen voor Duyster, dat ook.
Wie bij Urgent.fm aan de slag gaat, krijgt
geregeld de kans om een workshop mee te
pikken. Over radio, uiteraard, maar ook over
andere vormen van media. Dankzij dat medialab is Urgent.fm vrij uniek in Vlaanderen
— en dat hebben de landelijke radio- en televisiezenders geweten. Geregeld komen zij
langs om jong talent op te pikken of klaar te
stomen — wie eens luistert naar programma’s
als The Wild Bunch (Studio Brussel) herkent
heel wat ex-Urgent.fm’ers.
“Hoe gaan onze vrienden van de radio
aan de slag?”, dachten wij. “En onze makkers
van de geschreven pers?”, dachten zij. Om dat
in levende lijve te ervaren trokken twee van
onze reporters naar de redactie van Urgent.
fm, terwijl wij in ruil een radiomaker op bezoek kregen.

Adel @ Vers Geperst
De wekker gaat af om vijf uur ’s ochtends.
Veel te vroeg om op te staan. Het moet wel, als
ik fris in de studio wil staan tenminste. Na het
warme onthaal rond zes uur beginnen Yari,
Fien en Thomas G. met het voorbereiden van
de uitzending. Er wordt research gedaan over
wat er de vorige dag gebeurd is, opmerkelijke
feiten in de actualiteit en het weer. Terwijl
ik op’t gemakske mee help aan de research,
draaien zij op volle toeren. Hun energie halen zij zeker van een andere planeet, het kan
niet anders.
Vers Geperst is het ochtendprogramma dat
van maandag tot vrijdag op het programma
staat tussen 7:00 en 8:00 uur. Presentator
van dienst Thomas: “Vers Geperst is een pro-
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dan je denkt “sarah
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gramma voor de student die moet opstaan,
maar het eigenlijk nog niet wil. Wij willen die
mensen helpen door opstaan op dit vroege
uur een tikkeltje aangenamer te maken.” Fien
zit er nog maar net bij: “Het leek mij tof om
met radio bezig te zijn. Ook heb ik veel positieve zaken over de sfeer hier gehoord. De
collegialiteit is hier een troef.”
Yari, ook een groentje, deed vandaag voor
het eerst de techniek van de uitzending. Jingles afspelen, de microfoons bedienen, plaatjes aan elkaar hangen en dergelijke meer. Yari:
“Normaal gezien ben ik hier ook voor het redactionele werk. De technicus van dienst is
ziek, waardoor mij gevraagd werd om in te
springen. Het was spannend, voor de eerste
keer on air de techniek doen. Gelukkig heeft
Thomas me goed ondersteund.”
Na de uitzending babbelen we even verder. “Het leuke aan radio is, is dat het een

“het heeft
geen zin om
stubru te
imiteren,
want wij zijn
stubru niet”
secundair medium is. Men luistert naar de
radio tijdens het werken, eten of andere activiteiten. Dat heb je niet bij geschreven pers
of televisie. Daar moet je actief het medium
gebruiken,” aldus Thomas.

Thomas @ Spoetnik
Wanneer ik tegen twee uur op de redactie van Urgent.fm aankom, heerst er al een
gezellige bedrijvigheid. Een man of vijf staat
rond een computermonitor waar ze uitleg
krijgen over hoe ze straks een stuk radio
moeten monteren. Ik vang een flard van het
gesprek op: “En om een foto in het juiste formaat bij te snijden gebruik je Paint”. Juist. Er
is een reden waarom deze knakkers radio en
geen magazine maken.
Dat radio maken lijkt hen zeer goed af te
gaan, ook al is het leeuwendeel van de groep
nog een rookie. “Vorige week was het mijn
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allereerste keer”, vertelt Rania. “Voorlopig
houd ik me vooral bezig met het zoeken van
algemene info voor de uitzending en het contacteren van mensen, maar in de vorige uitzending heb ik muzikant Johannes Wannyne
mogen interviewen en dat viel goed mee.” Samen met de presentator Daan, zijn sidekick
Lana en drie andere redactieleden overloopt
ze de komende uitzending. Er wordt overlegd
welk item wanneer aan bod zal komen en wie
het verder uitwerkt, waarna ze elk afzonderlijk aan de slag gaan.
“Vroeger werd er bij Spoetnik met aparte
rubrieken gewerkt, terwijl we nu meer vertrekken vanuit de student zelf ”, zal producer
Timon me later vertellen. “De vijf terugkerende pijlers van ons programma zijn Gentse
evenementen, gasten, een actueel interview,
een reportage en een band van de week. Het
is ons doel om die pijlers in elke uitzending
aan bod te laten komen. Soms lukt dat, soms
lukt dat niet.”
Elke maandag komt de hoofdredactie van
Spoetnik samen om de week vast te leggen.
Voor elke uitzending wordt een team samengesteld dat bestaat uit een presentator, een
sidekick, een technicus en twee of meer redactieleden. “Welke muziek tussen de items
wordt gespeeld, hangt af van het programma.
Bij Vers Geperst zijn ze iets vrijer qua muziekkeuze, wij zijn iets meer afgelijnd en proberen de vinger aan de pols te houden. Het heeft
geen zin om Studio Brussel te imiteren, want
wij zijn Studio Brussel niet.”
Het is opvallend hoe enorm lastminute
nog wordt afgesproken wie wat zal doen —
de charme van een dagelijks programma
waarin elke dag een nieuwe start is. “Welk
tapijtje gebruiken we onder dat interview?”
vraagt presentator Daan. Wanneer zijn sidekick Lana even later meer dan een volle minuut de slappe lach krijgt, staat hij even met
zijn mond vol tanden. “Ja, euh, laten we even
een plaat opleggen”, klinkt het. Ook dat is leren radio maken.
Dat alles-of-nietsgevoel is niet alleen een
vloek — iedereen hoort elke fout — maar ook
het magische aan radio maken. “Die keel die
even dichtknijpt wanneer dat On Air-lampje
aanspringt, daar doe ik het voor”, zegt producer Timon. Ik geef hem geen ongelijk. ■

Vlakbij mijn kot werd ik overvallen
door iemand die het duidelijk op mijn
handtas gemunt had. Hij liep er mee weg,
maar daar wou ik het niet bij laten. De
adrenaline begon door mijn lijf te gieren
en plots werd ik overmoedig. Ik rende achter de dader aan en riep in het Nederlands
en het Engels dat hij mijn geld mocht houden, maar dat ik mijn documenten graag
terug zou hebben. Ik besloot de politie te
bellen, met hem nog in zicht. Toen ik dat
deed, viel hij mij aan en sloeg me meermaals op het hoofd. Mijn tas liet hij vallen,
met alles er nog in. Het enige wat hij kon
buitmaken was een briefje van vijf euro.
Gelukkig was hij niet gewapend, anders
had ik er veel erger aan toe kunnen zijn.
De politie kwam er meteen bij om mijn
verklaring af te nemen. Helaas konden ze
de dader niet vatten, maar dat weerhield
de politie niet om me nog meermaals na
het incident op te bellen om te vragen hoe
het met me ging. Ook slachtofferhulp liet
meermaals van zich horen. De politie is
wel degelijk mijn vriend!

“pieter

Urgent.fm is in Gent te ontvangen op de
frequentie 105.3 MhZ. Daarnaast zijn alle
programma’s online te beluisteren (hip hoi
technologie!) op www.urgentfm.be
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Een vriend en ik wandelden dronken terug naar huis van een feestje in de
Overpoort. We moesten helaas langs de
rand van het Citadelpark wandelen. Plots
verscheen er een man naast ons. Die begon heel provocerend te praten en we
negeerden hem. Na een minuut of twee
vroeg ik of hij ermee wou ophouden. We
wilden gewoon naar huis. Toen vroeg hij:
“Oh, wilt gij vechten?” In een mum van
tijd stonden er nog twee andere mannen achter ons. We waren omsingeld.
We konden ons moeilijk verdedigen in
deze situatie omdat we niet wisten wat
ze gingen doen. Ik voelde een trap tegen
mij knie en viel tegen de grond. Met twee
schopten ze tegen mijn ribben terwijl de
derde achter mijn vriend aanging. Toen
ik recht kon staan ging er nog iemand
achter mijn vriend aan. Die kreeg enkele
rake klappen in het gezicht terwijl ze hem
probeerden te beroven van zijn gsm en
portefeuille. Met dat laatste konden ze ervandoor gaan. Ongeveer twintig minuten
later kwam de politie op locatie. De daders zijn — uiteraard — nooit gevat.
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taal- en letterkundestudent
is vuile psychopaat
“Wat? Wie heeft dat gezegd?”, reageert de bandiet.
Ophef en rumoer in de aula afgelopen woensdag tijdens de les ‘Inleiding tot taal- en tekststructuren’: de twintigjarige student Nederlands-Engels Steven Delapromenade blijkt een zieke psydoor Brecht Vissers
chopaat te zijn. “Hij wast zijn haar elke dag”, aldus een medestudent. Goor.
Hij doucht, scheert zich en kijkt tevergeefs of er post is. Niets in het ochtendritueel
van de twintigjarige Steven Delapromenade
wijst erop dat er diep vanbinnen een psychopaat in hem schuilt. “De smerige schoft
verbergt zijn ware aard”, zegt Dr. Wouter
Klijngeschaepe. “Als je goed kijkt, zie je dat
de klootzak veel risico’s neemt en geen angstof schuldgevoelens kent. Daarenboven is hij
narcistisch en gaat hij doelbewust te werk
om dat te verbergen. Het is een zieke, zieke
man. Ik durf te wedden dat hij zichzelf ‘s
ochtends bevredigt met zijn post in zijn linkerhand, zodat hij zijn eigen naam opnieuw
en opnieuw kan lezen. Het is uitschot.”
De schavuit trekt zijn zalmroze hemdje aan, steekt het in zijn broek en knipoogt
naar zichzelf in de spiegel. “Wie zijt gij? Wat
doet gij hier?”, antwoordt Delapromenade,
wanneer uw Liegende Reporter vraagt of hij
zichzelf een narcist vindt. Zonder schuldgevoelens gooit hij uw teerbeminde dienaar
dan ook met zijn klikken en klakken buiten.
“Djeezes, hebt gij echt niks beters te doen?”,
weet Delapromenade nog te zeggen, machtsgeile zak die hij is.

Impulsief
De medestudenten van Delapromenade
wisten al langer dat hij niet goed was in het
hoofd. “Hebt ge gezien hoe hij zich kleedt?
Precies een rechtenstudent, en iedereen weet
wat voor volk daar zit.” Dr. Klijngeschaepe
beaamt die uitspraak: “De cijfers liegen er
niet om: zeven op de tien rechtenstudenten
34
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vertonen de persoonlijkheidskenmerken die
eigen zijn aan psychopaten. Zij zijn bijvoorbeeld emotioneel heel labiel en hebben een
slecht werkend inhiberend systeem, wat inhoudt dat ze hun impulsen maar moeilijk
kunnen onderdrukken.”
Het duurt niet lang vooraleer Delapromenade onderweg naar de les effectief impulsief
te werk gaat: hij koopt een worstenbroodje
in een bakkerij. “Ik weet het niet, godverdomme, ik had daar goesting in. Stop eens
met mij te achtervolgen of ik bel de flikken”,
reageert Delapromenade, omgeven door een
gebrek aan emoties.

Geen schuldgevoel
Zonder blijk van schuldgevoel komt Delapromenade te laat de les ‘Inleiding tot Taalen Tekststructuren’ binnen. Hij gaat — zoals
gewoonlijk — alleen zitten. Wanneer de prof
vraagt waarom hij te laat is, schuift Delapromenade de schuld door naar uw Liegende
Reporter. Lul. Volgens Dr. Klijngeschaepe
past dat perfect binnen het profiel: “Hoewel
de psychopaat eerst de indruk geeft goed te
functioneren en veel te willen verwezenlijken, schuift hij de schuld door naar anderen
als het misgaat.” Wanneer uw dienaar dan de
ware aard van dat stuk pretentie Delapromenade ontmaskert voor heel de aula, is er rumoer: “Ik heb altijd al geweten dat er iets mis
is met die Steven”, zegt medestudente Hannah Wheatgeur. “Hij wast zijn haar elke dag
met geparfumeerde shampoo. Hoe ga je zo
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ooit sociaal aanvaard worden in de Blandijn?
Ziek is het, gewoon ziek.”

Kan niet tegen zijn verlies
Met krokodillentranen stormt Delapromenade de aula uit. “Godverdomme, dit doe
ik met uw kutboekske”, roept hij dreigend
naar uw onderzoeksjournalist ter plaatse.
Vervolgens steekt de moordlustige pyromaan — jawel — uw knuffelblad Schamper
in brand. “En moet ik nog eens iets zeggen?”,
zegt Delapromenade. “Ik vind dat het niveau
van de Liegende Reporter niet altijd even
hoog ligt.” Hartzeer overvalt uw Reporter,
alsook wanneer hij schuddebollend Delapromenade ziet afgevoerd worden naar het
dichtstbijzijnde gesticht. ■

Reconstructie van een
Delapromenades worstenbroodje.
www.schamper.ugent.be

door Lorenz Kempeneers

Bleek & Mortimer
door Brecht Vissers en Wouter De Rycke, origineel E.P. Jacobs.
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KWALITEITSVOL
ONDERWIJS
EN TEGEN DE
ONDERFINANCIERING!
woensdag 2 april

Meer info:
vind ons op facebook : Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
of volg ons op twitter: #act0204

v.u. GSR, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

14u00: Schoonmeersen
14u15: Station Gent-Sint-Pieters
14u45: Ledeganck
15u00: Kantienberg
15u10: Kattenberg
15u15: Blandijn

