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Schamper, ons aangebrand links, fucking 
triestig, narcistisch en incestueus unief-
vodje wordt veertig! Niemand had ooit 
kunnen verhopen, laat staan voorspellen, 
dat een groep rebelse post-achtenzesti-
gers in staat zou zijn iets constructiefs tot 
stand te brengen. En toch; eccolo, Schamper 
staat er nog steeds. Veertig jaar Schamper, 
dat is veertig jaar studentenjournalistiek. 
Cynisch, ontroerend, belabberd, hilarisch, 
af  en toe vals objectief  maar vooral voor 
en door studenten. Met een eerste zin in 
deze edito die al het voorgaande bewijst.

Een begin draagt altijd iets onzeker in 
zich, iets omineus. Het was niet anders 
toen Schamper op een grauwe november-
dag in 1975 haar eerste editie uitbracht. 
Dat Schamperbootje verliet in stormach-
tig weer de (niet zo) veilige haven — ofte 
kot — van hoofdredacteur en oprichter 
Koen Raes. Niets minder dan een helse 
tocht tegen conservatief, vastgeroest en 
bekrompen Gent en Vlaanderen stond de 
redactie te wachten. Ja, onze start kleurde 
links en progressief. Zeker, daar zijn we 
trots op. Als een postmoderne Don Qui-
chote gingen we de strijd aan tegen alles 
wat ook maar de schijn van politieke cor-
rectheid had. Zo publiceerde dit blad ooit 
adressen van Belgische abortusklinieken 
nog voor het abortusdebat goed en wel 
geopend was, doorstonden we een huis-
zoeking van de politie en verloren we de 
subsidies toen de vader abt (of  was het nu 
rector?) van de RUG een pauscartoon op 
z’n wekelijkse Schamper zag verschijnen.

Deze balorige streken werden ons niet 
zelden kwalijk genomen. Onze eigen Ris-
orgimento maakten we dan ook meer-
maals mee. Steeds opnieuw verrezen we 

als een feniks uit z’n as. Sterker, eloquen-
ter, verfrissender. De vervellingen deden 
deugd, ze lieten ons geloven in de zaak. 
We zijn bijzonder trots om deze geschie-
denis te kunnen meedragen. Maar we ble-
ven ook niet stilstaan. Wijze waarden en 
visies uit het verleden werden steeds op-
nieuw gecombineerd met technologische 
innovaties en redactionele vernieuwingen. 
Het moest wel. De start was een vier pagi-
na’s tellende progressieve aanklacht; één 
die tot stand kwam met veel knip- en plak-
werk, gedrukt bij een coöperatieve. Het 
evolueerde via schreeuwerige kleurenco-
vers naar het huidige 40 pagina’s tellend 
magazine. En ook; van een eenmansredac-
tie naar een honderdkoppige draak van 
kritische, welbespraakte en daadkrachtige 
studenten. Sint-Joris knijpt z’n billen sa-
men.

Maar onze ziel veranderde geen haar. 
Tien jaar geleden werd het eerste logo her-
opgevist. Redacteurs hebben nog steeds 
lak aan het systeem, we eisen te weten hoe 
de zaken lopen, en waarom. Ook vandaag 
gaan wij niet akkoord met de propaganda 
die de nationale media verkondigen, met 
halve waarheden van partijbonzen of  met 
een goedbedoeld telefoontje vanuit een of  
ander Vlaams kabinet. Intimidatie heeft op 
ons geen vat. Wij hebben immers niets te 
verliezen. De tegenpartij des te meer. Nee, 
Schamper is geen puber meer, zelfs geen 
adolescent of  jongvolwassene. Het gaat 
dit jaar richting vierde voordeur. En dat 
doen we met een gezonde dosis vertrou-
wen. Laat die midlife crisis maar komen! 
Perseverantia omnia vincit. ■

SLACHTOFFER VAN ZIJN 
EIGEN STICKERACTIE
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KORT

Marie was een gewoon meisje met 
een bijzondere passie: ze hield namelijk 
van ballen. Grote ballen, kleine ballen, 
zachte en harde ballen. Ze verzamelde 
ze in alle soorten en maten: kerstballen, 
bitterballen, voetballen, sambaballen en 
bij gelegenheid braakballen. Op haar 
nachtkastje lag steevast een boek van 
Honoré de Balzac en haar lievelingsge-
recht was — uiteraard — gehaktballen 
in tomatensaus. Ballenjongens deden 
de hormonen door haar lijf  gieren en 
bij alleen al bij de gedachte aan een 
ballenbad kreeg ze een orgasme. Deze 
keer had ze echter genoeg van de ge-
middelde bezwete linker teelbal en dus 
ging ze op zoek naar net dat ietsje meer. 
Wat dit precies was, wist ze zelf  ook 
niet en zo begon haar baldadige quees-
te. Ze besloot haar zoektocht te starten 
op de Lentefuif  (VTK, 25/03), maar 
daar vond ze enkel klootzakken. “Mis-
schien heb ik op de VVN-quiz (26/03) 
meer succes,” dacht ze. Marie ontdekte 
dat quizzen haar ding niet was, want ze 
snapte er geen bal van. Smartballs die 
mensen van het VVN! Marie besloot 
van tactiek te veranderen en haar geluk 
online te zoeken. Freecycle Gent bracht 
helaas geen soelaas: behalve een paar 
mottenballen was het niet veel soeps. 
Iemand probeerde nog een paar ver-
dwaalde hagelbollen te verkopen, maar 
Marie doorzag deze bedrieger al snel. 
Meer dan een paar softballen en wat 
geleuter over varkens en boeren vond ze 
niet op de Nacht van de Geschiedenis 
(VGK, 24/03). Ze hoopte na dat fias-
co de bal eindelijk wat aan het rollen te 
brengen. ‘Some kind of  magic’ (Home 
Vermeylen en Fabiola, 24/03) klonk 
dan ook veelbelovend. Marie haastte 
zich er naartoe, in de hoop daar einde-
lijk haar heilige graal te vinden. Jam-
mer genoeg sloeg ze ook hier de bal mis, 
er liepen vooral veel  gasten met blauwe 
ballen rond. Gelukkig waren er goed-
kope cocktails om haar verdriet wat te 
verdrinken. Marie begon zo langzamer-

hand de moed te verliezen. Ze stond op 
het punt er de brui aan te geven, toen 
ze enkele mensen opgewonden hoorde 
praten over het galabal van VLAK en 
VBK ( 19/03). Een galabal, natuur-
lijk! Een warm gevoel verspreidde zich 
doorheen haar lichaam en de lege plek 
in haar hart was meteen opgevuld. 
“Stomme trut,” dacht ze bij zichzelf, 

“waarom heb ik daar nog niet eerder 
aan gedacht?” Dansend tot in de vroege 
uurtjes beleefde ze er de nacht van haar 
leven! Nu ze eindelijk het ontbrekende 
puzzelstuk had gevonden, herinnerde 
ze zich dat ze aan Schamper beloofd 
had om een bezoekje te brengen aan 
hun tentoonstelling Blad zonder sy-
noniem  (16/03-03/04). Balen! ■

Vrouw zkt. ballen
door Anke Heyerick

cartoon door Martijn Vermeersch
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FOTOPAGINA

Vorig weekend konden we voor het eerst in maanden weer genieten van een goede portie zon. Als bij toeval vond aan de 
Blaarmeersen ook de vijfde editie van de Bibberduik plaats. Een beeldverslag van onze man ter plaatse.
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ON THE ORIGIN OF

Het Schamperlokaal

Daar waar de verlichte geesten kaar-
sen overbodig maken, waar de odeur 
van eruditie en oud lay-outzweet in de 
lucht hangt en waar de wereld wordt 
herschreven en de schimmel welig tiert, 
dat is de wereld waar Schamper wordt 
geschapen.

KNUTSELEN OP UNIVERSITAIR 
NIVEAU

De wieg van Schamper staat in de 
kelders van Korte Meer 6, het herenhuis 
waar de illustere oprichter van dit blad, 
Koen Raes op kot zat. Dit gegeven op 
zich is een plaatsje op de Unesco We-
relderfgoedlijst waardig. Een jaar later 
al verhuisde het nachtelijke geratel van 
de typemachine naar studentenhuis De 
Brug. Pizza’s zijn dan nog verre toe-
komstmuziek, maar op de eerste ver-
dieping werd geschiedenis geschreven; 
getikt, geknipt en geplakt. Voor de der-
de industriële revolutie had lay-outen 
veel weg van het oplossen van een in-
gewikkelde legpuzzel. Titels werden er 

achteraf  bijgeplaatst met plakletters. 
Aangezien die vreselijk duur waren, 
werd elk velletje tot de laatste letter op-
gebruikt. Wanneer de hoofdletters op 
waren, schakelden de redacteurs over 
op kleine letters en vice versa. Al klinkt 
de uitleg ‘we zijn lekker non-conformis-
tisch’ natuurlijk pakken beter. 

Een mijlpaal in het ambachtelijke 
productieproces van Schamper was de 
introductie van de lichtbak en millime-
terpapier, op een goede dag door Rik 
Van Nuffel en co zelf  in elkaar geknut-
seld. Het maakte de loodrechte plaat-
sing van de kolommen veel eenvoudiger 
en deed het aantal meldingen van mis-
selijkheid bij het lezen van Schamper sig-
nificant dalen.

SCHIMMEL EN FRUITVLIEGJES

In de prille beginjaren moest de 
Schamperredactie noodgedwongen haar 
lokaal delen met andere vereniging die 
het niet zo nauw namen met art. 461 
van het strafwetboek. Typemachines en 

andere kostbaarheden durfden wel eens 
pootjes te krijgen als ze niet vastgeke-
tend waren met zware kettingen. Een 
nieuw afweermechanisme deed haar in-
trede in de kelders van De Brug, waar 
de redactie na talrijke omzwerving door 
de verschillende lokalen van het gebouw 
terecht kwam. Een gordijn van sigaret-
tenrook en plateaus met etensresten van 
enkele maanden oud bleken uitstekend 
geschikt om ongewenste bezoekers af  
te schrikken. Oud-hoofdredacteur Wim 
Oosterlinck: “Ik herinner me dat er 
toen nog gerookt werd: er stonden de 
hele tijd overstromende assenbakken 
met sigarettenpeuken en mensen aten 
vrolijk tijdens het schamperwerk, en 
lieten hun plateau op de kast staan, die 
daar drie maanden later — ik overdrijf  
niet — pas afgehaald werden. Grote 
hoeveelheden schimmel als gevolg. Dat 
blijft echt een van de afschuwelijkste 
beelden uit mijn carrière.“ Een traditie 
die blijft leven, al zijn de peuken vervan-
gen door kroonkurken en lege bierfles-
jes. 

DE SLAG OM DE THERMINAL. 

Om de groeiende populatie te kun-
nen voorzien van hun natje en droog-
je, weken de studentenverenigingen in 
2006 uit naar de opgelapte Therminal. 
Schamper belandde, u raadt het al, in de 
kelders van het gebouw. Sinds die dag 
woedt er een bittere strijd tussen de re-
dactie en haar buren van de GSR  die het 
(grotere) Schamperlokaal willen usur-
peren. Of  ze zijn gewoon jaloers op de 
gezellige werkruimte met huiselijke al-
lures. Er kwam wat graffiti en muurstic-
kers bij kijken om het territorium veilig 
te stellen. Al blijft de schimmeltruc het 
ook wel doen. ■

God mag dan misschien alwetend zijn, de gemiddelde student blijft onwetend over zijn ei-
gen vierkante meter. Omdat God tot op heden weigerde die kennis met ons te delen, doen 
wij dat in zijn plaats. Vandaag: het Schamperlokaal. door Lieselot Le Comte
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door Esther Beeckaert, Adel Mouchalleh en Simon Hoebeke
foto's door  Justine  Vergrotte
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Stampen nu het nog kan

StampMedia is een persagentschap 
gesteund door de Vlaamse overheid, de 
stad Antwerpen en de stad Genk. Het 
neemt een ruime groep jonge redacteurs 
tussen 16 en 26 jaar onder zijn vleu-
gels. Zij schrijven artikels, tekenen car-
toons en maken foto- en filmmateriaal. 
StampMedia verzamelt alles en stuurt 
het vervolgens door naar de traditio-
nele en grote spelers in het medialand-
schap, zoals Knack, deredactie.be en Het 
Nieuwsblad. De nieuwssite, stampmedia.
be, dient als archief. Alle verzamelde 
en verspreidde stukken komen na een 
tijd ook op deze site terecht. “Op deze 
manier wordt de stem in de media aan 

jongeren gegeven”, vertelt Pieter Rom-
bouts, hoofdredacteur van StampMedia. 
“Wij vertrekken altijd van de jongeren 
zelf. Zij komen met de ideeën.” 

HET SLETJE VAN DE 
MAINSTREAM

Het Belgische medialandschap is 
druk bevolkt. Het is moeilijk om je een 
weg te banen door het ruime aanbod 
aan tijdschriften, kranten, websites, te-
levisie- en radiozenders. De vraag die 
zich vervolgens stelt is, wat de plaats 
van studentenmedia hier in is. Wat is 
onze specifieke rol en hoe kunnen wij 

ons onderscheiden van 
de traditionele media? 
Voor Pieter Rombouts 
is het vooral een zaak 
van invalshoek. “Jon-
gerenmedia kunnen 
berichten over de-
zelfde onderwerpen 
als de mainstream me-
dia, maar moeten deze 
zaken op een andere 
manier brengen. Ze 
kunnen topics vanuit 
het standpunt van de 
jongeren belichten. 
Op die manier bren-
gen wij vaak een heel 
ander verhaal dan dat 
wat aan bod komt in 
gewone media.” De 
hoofdredacteur toont 
hoe er bij StampMe-
dia op deze manier 
inspraak wordt gege-
ven aan jongeren die 
anders niet of  nauwe-

lijks worden gehoord. “Studenten zou-
den óf  examens aan het doen zijn óf  aan 
het zuipen zijn. Volgens mij is het wel 
wat meer dan dat.”   

Het valt Pieter Rombouts op hoe 
studentenmedia vandaag worden leeg-
geroofd door de mainstream media. “Het 
is hallucinant hoe onder meer Veto en 
Schamper het werk moeten doen van de 
gewone media omdat die er gewoonweg 
niet meer toe komen. Ook op StampMe-
dia kunnen we met dingen komen waar 
anderen geen tijd voor hebben. Vervol-
gens nemen de traditionele media het 
dan over. Wij hebben op deze manier 
echt een goede naam kunnen opbouwen. 
Je moet er wel steeds op staan dat ze je 
als bron vermelden. Dat gebeurt van-
daag regelmatig niet, zelfs al is het een 
primeur van een studentenblad.” 

Wanneer het gaat over de mogelijk-
heden van studenten om kritiek te uiten, 
heeft Rombouts ook hier een duidelijke 
mening over. “Studenten en studenten-
bladen kunnen nog openlijk kritisch 
zijn. Zij kunnen terechte kritiek uiten 
in hun eigen naam, er mee weg komen 
en er bovendien vaak ook nog eens voor 
geprezen worden. Dat gebeurt later niet 
vaak meer (lacht).”

SERIEUS OF STUDENTIKOOS?

Schrijven wat wij zelf  interessant 
vinden of  polsen bij ons publiek wat zij 
willen lezen? Het onderwerp van be-
richtgeving is een dilemma waar de jon-
ge reporter regelmatig voor staat. “Het 
altijd maar pleasen van de lezer stoort 
mij hoe langer hoe meer. Je moet net 
het andere doen, er is al genoeg ruim-
te voor het brede publiek. Maar je mag 
daar ook zeker niet in overdrijven. Uw 
‘tante Jeanne’ moet je stuk ook begrij-
pen, anders is het een slecht artikel. Een 
goede journalist moet een heel moeilijke 
materie begrijpelijk kunnen brengen.” 
Volgens Rombouts geldt dit ook in de 
omgekeerde richting. “Je mag een popu-
laire materie zeker niet te populistisch 
brengen. Spit het uit, maak er iets def-
tigs van. Eigenlijk moet je de jongeren 

Ons magazine bestaat 40 jaar, een flinke leeftijd. Hoog tijd 
om een moment van zelfbezinning in te lassen en enkele 
existentiële vragen te stellen over ons bestaan als studen-
tenmedium. Introspectie is uiteraard veel leuker in dialoog 
met andere jongerenmedia. Wij traden dan ook in gesprek 
met drie concullega’s. Eerst aan beurt: StampMedia.
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lokken met iets populairs om dan ver-
volgens serieus te worden. Bijvoorbeeld 
een interview met een populaire acteur 
met diverse roots, waarbij je met hem 
praat over diversiteit in de media.” 

KWEEKVIJVERS VOOR JONGE 
JOURNALISTEN

Jongerenmedia produceren niet enkel 
artikels, foto- en filmmateriaal. Achter 
de schermen zijn studentenbladen ook 
plekken waar jongeren elkaar ontmoe-
ten, in dialoog treden en journalistieke 
skills opdoen. “Ik heb een tijd voor Veto 
gewerkt, het studentenblad van Leuven. 
De redactieleden van Veto vormden toen 
een hechte groep die elkaars stukken 
uitgebreid lazen en elkaar vervolgens 
feedback gaven. Je mocht falen en op-
nieuw proberen. Daar is bij de huidige 
mediabedrijven zoals Het Mediahuis 
en De Persgroep weinig plaats voor. 
Dat is dan ook absoluut een meerwaarde 
die studentenbladen bieden. Zij nemen 
een educatieve functie op zich zonder 
dat dit expliciet te bedoeling is.” Voor 
Pieter Rombouts is er dan ook geen be-
tere journalistieke opleiding dan voor 
jongerenmedia te schrijven. 

Bovendien mag het sociale gebeu-
ren rondom een jongerenredactie niet 
onderschat worden. “De journalist die 
enkel op de redactie zit, gaat nooit te 
weten komen wat er leeft. Dat kom je 
pas te weten als je je mengt in groep 
en in dialoog treedt. Na de redactiever-

gadering ga je op café waar je heel wat 
zaken bespreekt en op nieuwe ideeën 
komt. Journalist zijn kan je niet faken. Je 
hebt interesse in iemands verhaal, luis-
tert actief, wil meer te weten komen.” 

We vragen de hoofdredacteur ook 
naar het profiel van de gemiddelde re-
porter bij StampMedia. “Er bestaat niet 
zo iets als de gemiddelde stampmediaan. 
“Je hebt op onze diverse redactie eerst 
en vooral aspirant-journalisten die een 
portfolio kunnen opbouwen. Maar dat 
is zeker niet de meerderheid. Er zijn 
heel wat middelbare scholieren of  niet-

schoolgaande jeugd, creatieve krach-
ten, die nul ervaring hebben en gewoon 
eens komen kijken wat ze kunnen doen 
en leren. De mix met hoger opgeleiden, 
die een extracurriculaire hobby zoeken, 
werkt.”

EEN DIGITALE MAAR REVOLU-
TIE-LOZE TOEKOMST

Als we Pieter Rombouts vragen naar 
de toekomst van studentenmedia krij-
gen we een dubbel verhaal. Enerzijds 
is hij verontwaardigd wat betreft kri-
tiek en protest. “Het feit dat wat er nu 
in Amsterdam gebeurt als reactie op de 
besparingen in het onderwijs (Neder-
landse studenten bezetten in hun protest het 
Maagdenhuis in Amsterdam, red.) en niet 
in Leuven gebeurt, is eigenlijk compleet 
absurd. Als je voor zo’n significante ver-
hoging van het inschrijvingsgeld niet 
gaat betogen, dan is het gedaan. Revo-
lutie gaat niet meer van de studenten 
komen. De student is vandaag minder 
mondig. De student liket en het is in 
orde.”

Anderzijds wordt deze hoofdredac-
teur enorm enthousiast als het gaat over 
digitale vernieuwing. “Ik had na een 
week StampMedia al meer digitale ver-
nieuwing gezien dan gedurende vier jaar 
Gazet van Antwerpen (Rombouts werkte 
eerder voor Gazet van Antwerpen, red.).” 
Pieter Rombouts ziet echter ook pro-
blemen bij studentenbladen. “Meegaan 
met je tijd en continuïteit garanderen is 
en blijft de uitdaging. Wij ondersteunen 
Veto nu met het maken van fimpjes, met 
workshops en materiaal, maar ze zouden 
ook een nieuwe site kunnen gebruiken. 
Het probleem hier is dat je iemand moet 
hebben die zich daar volledig voor kan 
inzetten, een betaalde kracht. Ik denk 
dat het drie  à vier weken tijd kost om 
zo iets uit te werken met iemand van de 
KULeuven. De knowhow is ook aanwe-
zig aan de universiteit, maar dat is dan 
maar de prijs van een onafhankelijke re-
dactie zeker?” ■

"Er is geen betere 
journalistieke oplei-

ding dan het schrijven 
voor jongerenmedia"

Zoek de verschillen met de foto op p.8
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Studentenmedia worden groot 
Niet alleen wij houden ons bezig met studentenjournalis-
tiek. Ook in Leuven bestaat er een studentenblad, dat even-
eens al meer dan veertig jaar bestaat, Veto. Dat er een 
universiteit in Leuven is, wist je hopelijk wel. Zielsgenoten 
vinden we ook bij Urgent.fm, de Gentse studentenradio.

Waar de studentenmedia vroeger het 
kanaal waren voor de linkse revolutio-
naire student, zijn ze vandaag de media 
die het studentenleven zo objectief  en 
neutraal mogelijk proberen te brengen. 
Korneel De Schamp; hoofdredacteur 
van Veto: “Veto is opgericht door stu-
denten als strijdblad: tegen de univer-
siteit, tegen Kerk, staat en kapitaal. Of  
we vandaag naar volledige neutraliteit 
streven is een moeilijke vraag. De vraag 
is eerder of  dat wel kan. Enerzijds zal 
ons blad altijd zijn linkse activistische 
geschiedenis meedragen. Bovendien 
strijden we in zekere zin ook vandaag 
nog steeds voor progressieve standpun-

ten. Anderzijds zijn we gegroeid naar 
een blad dat aan objectieve journalis-
tiek wil doen. De redactie bestaat nu 
uit mensen van alle politieke kleuren, 
zeker niet meer enkel linkse studenten. 
Ondertussen zijn we meer geëvolueerd 
naar ‘correcte’ journalistiek. We spre-
ken meer bronnen aan in plaats van onze 
eigen mening te verkondigen. Daar be-
staan opiniestukken voor. We proberen 
onze reporters mee te geven dat ze ver-
schillende bronnen moeten trachten te 
vinden, en zo goed mogelijk hun neutra-
liteit moeten proberen bewaren.” 

HOUSE OF CARDS

Soms berichten studentenme-
dia over gevoelige onderwerpen 
waarbij een kritische aanpak de 
contacten tussen medium en bron 
kan verstoren of  zelfs verbre-
ken (zie ook de Edito van Scham-
per 551, red.). Moet een medium 
voorzichtig zijn bij de aanpak 
van zulke artikels? “Dat is iets 
wat je geval per geval moet afwe-
gen, maar dat moeten professio-
nele journalisten ook doen. Als 
we het gevoel hebben dat we iets 
moeten aankaarten, zullen we 
dat altijd doen. Vroeger waren 
we misschien scherper, terwijl 
we nu meer aan neutrale journa-
listiek doen. Maar we geven nog 
steeds kritiek. Dit jaar hebben 
we bijvoorbeeld pesterijen aan de 
Katholieke Universiteit Leuven 
(KUL) blootgelegd en getoond 
hoe de Leuvense Overkoepelen-
de Kring-Organisatie (LOKO), 
waar we deel van uitmaken, niet 
altijd even goed werkt. We zijn 

redactioneel onafhankelijk, en daar strij-
den we ook voor. Zowel LOKO als de 
KUL respecteren dat. Mede door onze 
geschiedenis,” vertelt De Schamp. 

Ook het kiezen van de onderwerpen 
is niet eenvoudig. Vaak moeten studen-
tenmedia een afweging te maken tussen 
wat de studenten willen lezen en wat de 
redacteurs zelf  interessant vinden. Lies 
Vandevyvere, praeses van Urgent.fm: 
“Wij willen vooral kijken wat er leeft bij 
de mensen, om dat dan op onze manier 
te brengen. Vooral de nieuwe vrijwilli-
gers willen graag van alles oppikken bij 
hun publiek wanneer ze een reportage 
maken. Wij stimuleren hen daarin. Zo 
oefen je niet enkel je reportage-skills, 
maar ga je ook luisteren bij de mensen 
naar wat zij te vertellen hebben. We 
proberen ook de interactie aan te gaan 

door bijvoorbeeld zoveel mogelijk gas-
ten uit te nodigen bij de programma’s 
Spoetnik en Tumult.”

Bij Urgent.fm ligt de nadruk minder 
op het brengen van het universitaire 
nieuws: “Wat het brengen van nieuws 
betreft dan vooral geen zware kritische 
content, maar eerder content die mensen 
wil aantrekken. Aan de ene kant heb 
je studentenmagazines zoals Spoetnik, 
maar daarnaast is Urgent.fm erg op mu-
ziekprogramma’s gericht. Op het muzi-
kale vlak wou Urgent.fm oorspronkelijk 
naar buiten komen als de alternatieve 
zender die het niet-commerciële brengt. 
Maar mettertijd zijn we breder ge-
groeid en zijn we meer verscheiden mu-
ziek beginnen spelen met o.a. Tumult.
fm. Onlangs hebben we via de Gentse 
StudentenRaad (GSR) gehoord dat er 

"Of we naar volledige 
neutraliteit streven ? 
De vraag is eerder of 

dat wel kan"
De Schamp

Zo ziet een tsjeef er dus uit
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nog steeds veel studenten niet weten 
wat Tumult.fm is. Daar spelen we nu 
hard op in. We willen zo veel mogelijk 
studenten doen kennismaken met Ur-
gent.fm.

DE JOURNALISTENFABRIEK

Wanneer je kijkt naar de oud-leden 
van studentenredacties, valt het op hoe 
veel van die namen het tot in de hoogste 
regionen van de journalistieke wereld 
geschopt hebben. Toch is dat niet de core 
business van studentenmedia, althans De 
Schamp: “Niet iedereen bij Veto wil per 
se journalist worden. Er zijn uiteraard 
altijd studenten die aankomen met het 
idee dat ze echt iets willen gaan doen in 
de journalistiek. Maar er zijn er even-
goed die gewoon graag over een bepaald 
onderwerp schrijven. Je hebt meestal 
een goede mix en dat zorgt voor een 
leuke omgeving om bij te leren. Daar-
naast worden redacteurs geïnspireerd 
door bekende journalistieke voorbeel-
den die bij Veto actief  geweest zijn, zo-
als bijvoorbeeld Stef  Wauters en Bart 
Eeckhout.” Vandevyvere ziet dezelfde 
tendens bij Urgent.fm. “Sommigen heb-
ben zeker journalistieke ambitie. Maar 
Urgent.fm staat open voor iedereen. 
Er zijn veel aanvragen van studenten 
om stage te komen doen omdat ze goed 
begeleid worden, niet enkel op radioge-
bied, maar ook met betrekking tot het 
organiseren van evenementen of  andere 
opdrachten. Vaak krijgen jonge mensen 
die oorspronkelijk weinig ambitie heb-
ben na een tijd meer zin en gaan ze zelfs 
zelf  programma’s voorstellen waar ze 
dan van ons feedback op krijgen.” 

R.E.S.P.E.C.T.

Omgekeerd is het ook zo dat de main-
stream media met interesse naar stu-
dentenmedia kijken. De Schamp: ”Wij 
krijgen redelijk wat respect van de 
gewone media omdat we al best lang 
bestaan. Als er een artikel wordt over-
genomen, worden we meestal vermeld. 
Dat ze Schamper niet hebben vermeld 

i.v.m. het verhaal over de jaar-
vakken, vond ik schandalig. 
Daarnaast staat ervaring die 
je op hebt gedaan bij Schamper 
of  Veto zeker goed op je cv als 
je bij de traditionele media aan 
de slag wil.” Ook bij Urgent.fm 
merken ze dat. “Grote radiozen-
ders komen bij ons zoeken naar 
talentjes. Ze weten dat er bij ons 
goed gewerkt wordt”, vertelt 
Vandevyvere.

We zijn het er over eens dat 
studentenmedia verschillen van 
de mainstream media. Datzelfde 
argument kan echter ook gezien 
worden als een nadeel, omdat je 
dan bestempeld kan worden als 
zijnde maar een studentenme-
dium. Voor Vandevyvere hangt 
het er van af  hoe je de mensen 
benadert: “Als je jezelf  voor-
stelt als ‘maar’ een studenten-
blad of  studentenradio en ze 
kennen je bovendien nog niet, 
dan zullen ze sneller geneigd 
zijn een interview te weigeren 
dan wanneer je jezelf  serieus neemt. 
Heel veel mensen die in onze studio zijn 
geweest, zijn onder de indruk van hoe 
professioneel het er bij ons aan toegaat.” 
De Schamp gaat daar mee akkoord: “In 
zekere zin onderschatten ze je omdat je 
maar een studentenblad bent. Langs de 

andere kant durf  je meer en stel je ook 
andere vragen. Ik herinner mij een in-
terview met Siegfried Bracke (N-VA) die 
in een interview met Veto verkondigde 
dat ‘de Vlaamse Leeuw maar een vod is’. 
Hij dacht waarschijnlijk met de gedach-
te dat wij ‘maar’ een studentenblad zijn, 
dat niemand dat zou lezen. Tot het plots 

in Het Laatste Nieuws stond. Ik denk dat 
heel wat mensen minder een blad voor 
de mond nemen als ze door een studen-
tenblad geïnterviewd worden.” 

VRIENDEN VOOR HET LEVEN

Redactieleden zijn niet zomaar colle-
ga’s. Het worden vrienden. De Schamp: 
“We proberen met de redactie altijd een 
hechte groep vrienden op te bouwen. 
Het is altijd een uitdaging om nieuwe 
leden bij de groep te betrekken, want 
je zit met een kliek die al meerdere ja-
ren aan elkaar vast hangt. Maar we 
gaan na vergaderingen iets drinken en 
zo lukt dat wel. Een gemeenschappelijk 
doel hebben, ons blad op tijd afwerken, 
schept ook een band.” Ook bij Urgent.
fm is het plezant: “Als ik op onze redac-
tie kom na het weekend, ben ik de eerste 
tien minuten alleen maar bezig met te-
gen iedereen hallo te zeggen en een leuk 
gesprekje te voeren. Daarna kan ik pas 
aan de slag.” ■

"Grote radiozenders 
komen bij ons zoeken 

naar talentjes"
Vandevyvere
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In bed met Piccavet
Ons magazine wordt 40 en belandt stilaan in zijn midlife crisis. Voor we uit onze cocon van 
introspectie treden laten we onze eigenste hoofdredacteur, Frédéric Piccavet, nog even 
aan het woord. Wat doet leiding geven aan een 40-jarig magazine met een mens?

Voor Piccavet draait studentenpers 
om twee zaken. “Ten eerste zijn jonge-
renmedia een bron van nieuwe redac-
teurs voor de grote nationale media. 
Schamper is een pool waar studenten de 
mogelijkheid hebben artikels te leren 
maken van begin tot eind. We zijn een 
groep enthousiaste, geëngageerde stu-
denten die de ruimte hebben om zaken 
uit te proberen.

EEN OPSTAP NAAR HET LATERE 
LEVEN

“Jongeren die nog geen enkele erva-
ring hebben, kunnen volop experimen-
teren. Van het schrijven van een artikel 
over cartoons tekenen tot lay-outen. 
Je geeft hen zo ook meer dan een di-
ploma. Je geeft hen ervaring. Schamper 
is hierdoor op vele manieren een op-
stap naar het latere leven.” Daarnaast 
hecht de hoofdredacteur veel belang 
aan studentenpers als een onafhankelijk 

nieuwsbron. “Wij zijn, nog meer dan de 
gewone media, de vierde macht die aan 
niemand verantwoording verschuldigd 
is. Wij zijn bovendien ontstaan vanuit 
protest in de jaren zeventig, dus het zit 
in ons bloed om op een gezonde manier 
alles in twijfel te trekken.” Volgens Pic-
cavet is dit minder voor de hand liggend 
bij de nationale media die een moeilijke 
en innige relatie hebben met de politiek. 
“Politici willen in de krant komen en 
media hebben sappige verhalen nodig.”

“Schamper heeft weliswaar een nauwe 
band met de Universiteit Gent, maar wij 
mogen veel meer. Er werken bovendien 
ook geen politici aan de UGent. Toch 
kan dit voor ons soms een moeilijke re-
latie zijn.” Voor Piccavet mag er echter 
nooit een grens staan op kritisch zijn. 
“Een redacteur die verantwoordelijk is 
voor een artikel krijgt van mij volledige 
vrijheid om te schrijven wat hij of  zij 
wil. Wanneer er dan reactie zou komen 
vanuit de universiteit of  van ergens an-

ders, dan vang ik 
die druk op.”

Ook voor 
Schamper komt het 
er vaak op neer 
de grenzen af  te 
tasten tussen het 
bestaan als kwali-
teitsblad en spek-
takel bieden. “De 
nationale media 
zijn onderverdeeld 
in kwaliteitskran-
ten en spekta-
kelkranten. Voor 
studentenmedia is 
dat niet zo. Veto wil 
absoluut de kwa-
liteitskrant van 
de studentenbla-
den zijn. Schamper 

heeft misschien meer de reputatie een 
spektakelkrant te zijn, maar dat is niet 
zo. Wij maken ernstige zaken toeganke-
lijk voor een breed publiek.”

SCHAMPER, UW FACEBLAD

Schamper is niet louter een geoliede 
machine die om de twee weken een tijd-
schrift uitbraakt. Nee, Schamper is een 
warm nest waar studenten elkaar ont-
moeten. Denkt de hoofdredacteur daar 
ook zo over? “Vóór het hoofdredacteur-
schap was dat zeker het geval, maar nu 
is dat veel moeilijker”, lacht de druk-
bezette Piccavet (Piccafred op Snapchat, 
red.). “Het sociale is uiteraard belang-
rijk. Na de redactievergadering gaan 
we altijd samen een pint drinken in de 
Vooruit, wat soms uitloopt in samen pita 
eten vroeg in de ochtend.”

Piccavet is ervan overtuigd dat ge-
drukte studentenmedia niet zullen ver-
dwijnen. “Dat werd ook gezegd over de 
gewone media, maar is niet gebeurd. 
Mensen hebben nog altijd graag een 
papieren blad in hun handen om de tijd 
te doden.” Hij beseft echter dat ook stu-
dentenmedia niet om de digitalisering 
heen kunnen. “We werken hard aan 
ons digitale aanbod. Wat online staat is 
vanaf  dit jaar voor het eerste een com-
binatie van wat er gedrukt wordt met 
een aantal extra’s. Sociale media hebben 
een aantal functies die enorm belangrijk 
zijn.  Je kan bijvoorbeeld communice-
ren met je publiek en bepaalde trends 
opvangen. Facebook is het Google van 
de jaren 2000. Als je daarop niet actief  
bent, ben je verloren.” In de toekomst 
zal het voor Piccavet dan ook een uit-
daging zijn om te blijven inzetten op de 
online activiteiten.  ■

door Esther Beeckaert,
foto door Brecht Vissers
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Ni dieu ni maître
Veertig worden is een uitgelezen gelegenheid om eens ongelofelijk op uzelf  te stoefen, 
en we hebben die kans met twee handen aangegrepen. Bij deze, een lichtjes arrogante en 
hoogdravende reflectie over de filosofische grondslagen van het rebelse in Schamper. Zet u 
er maar eens voor. door Thomas Jacobs en Pieter Gordts

Schamper, een rebels vodje

Briesend kwam de hoofdredacteur 
het redactielokaal binnen. “Jacobs, 
Gordts, gelle zijt hier de zelfverklaarde 
rebellen van dienst, schrijf  eens twee 
pagina’s vol over waarom wij godver-
domse wereldverbeteraars en fucking 
revolutionairen zijn,” schreeuwde hij, 
terwijl de dichtstbijzijnde redactrice 
spontaan voor zijn kruis knielde en zijn 
gulp openmaakte. 

Laat dat een uitstekende illustratie 
zijn van de manier waarop de geest van 
de jaren zestig doorleeft op de redactie: 
vrije seks. Vergis u echter niet, we zijn 
geen peace and love-typetjes: hippies han-
gen we voor de lol ondersteboven tot ze 
hun druggebruik, zweverigheid en ge-
voelens inruilen voor zelfhaat en een 
klein beetje politiek engagement. Maar 
laat u evenmin verleiden tot het idee 
dat we enige ambitie hebben. De redac-
tie van de jaren zeventig wou de wereld 
nog veranderen, maar daarna lieten we 
dat project varen wegens te veel moeite. 
Die seks, da’s puur tegen de verveling. 
Verveling, daar heeft Schamper lak aan.

BARRICADES

‘Schamperen’ wil zeggen: ‘minach-
tend spotten, geringschattend doen uit 
een machteloze positie’ en dat is exact 
waar we ons de afgelopen veertig jaar 
mee bezig gehouden hebben. Balorig-
heid en balsturigheid dragen we hoog in 
het vaandel, van establishment moeten 
we niets weten. Maar in tegenstelling 
tot de meeste studenten met enige vorm 
van consistent maatschappijbeeld gelo-
ven we niet dat we gelijk hebben, dat we 
iets kunnen veranderen, of  überhaupt 
dat het er iets toe doet wat we denken. 
Dat laten we aan de omhooggevallen 
intellectuele bourgeoisie van links en 
rechts. 

Ons is het meer te doen om de daad 
van rebellie zelf. Schamper beleefde 
hoogdagen tijdens de protesten tegen 
de ‘tienduizend frank’ in 1978. Dat het 
protest jammerlijk faalde deed er geen 
zak toe, we konden heel eventjes de ge-
orkestreerde harmonie van het systeem 
doorprikken. Daar doen we het voor. 
Dat het systeem en de tienduizend frank 
er een jaar later nog stonden, ah, fuck 
that. Schamper bestaat voor de momen-
ten waarop we baldadig even het spek-
takel van alledag kunnen doorprikken. 

Voor de momenten waarop we de ironie 
van onze wereld even kunnen laten zien. 
Voor de momenten waarop we kunnen 
laten zien hoe images, schijn, hyperrea-
liteit, fetisjisme en Disneyland het leven 
hebben gekoloniseerd.

We gaan daar niets aan veranderen, 
hoor, wees gerust. U kunt rustig qui-
noa koken en latte drinken terwijl u Na-
omi Klein leest, als dat uw ding is, en 
als u graag McDonalds vreet terwijl u 
moppen maakt over negers, sossen, en 
potten, ga gerust uw gang. Dat recalci-
trante gedrag is om l’ennui te bestrijden. 
Noem ons gerust muitziek, dat zijn we 
ook. Verwijt u ons echter geen engage-

ment, noch eerzucht. We zijn anarchist-
jes, maar impotente anarchistjes. We 
zijn ons bewust van ons onvermogen 
om ook maar enige vorm van verschil te 
maken. Apathie is hetgeen waar we een 
probleem mee hebben, want dat getuigt 
van ambitie: wie ambitie heeft maar die 
niet kan waarmaken, komt niet uit zijn 
zetel. Ambitie vinden we walgelijk. ’t 
Is dat, of  uw comateuze apathie is te 
wijten aan dommigheid. Dommigheid, 
dat vinden we geweldig, dat geeft ons 
de kans om u belachelijk te maken tot 
u de traantjes in de ogen krijgt, en niet 
weet waarom. De Schamperlezer is dan 
ook een uitzonderlijk intelligent man of  
vrouw. Een idioot komt niet eens voor-
bij de Kort zonder zich zijn eigen min-
derwaardigheid te realiseren, en ons vod 
snikkend dicht te klappen.

KASPLANTJES

Vandaar dat toen een paar jaar later 
de protesten tegen de verhoging van het 
inschrijvingsgeld naar dertienduizend 
frank een dikke flop werden, Schamper 
de lezer op de voorpagina een serieus 
geweten schopte. Niet omdat we geen 
dertienduizend frank wilden betalen, 
wel omdat we enkel gelezen willen wor-
den door mensen die het waard zijn ons 
te lezen. Kasplantjes zijn dat niet.

Het is dan ook hoog tijd de opvat-
tingen en idealen, stromen en tenden-
sen, krachten en ideeën die het blad 
van papier drijven kenbaar te maken 
aan de weide wereld, zodat er openlijk 
kritiek op gespuid kan worden door 
zijn luttele aantal lezers. Daartoe or-
ganiseerden wij, voorzien van hoog-
intellectuele lectuur (Derrida, Debord, 
Foucault, Chomsky, Zizek, Meyer, u 
weet wel), dagenlang een congres in 
de redactiekantoren – “Morgen kom ik 
écht terug thuis eten, mama. Trouwens, 
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kunt gij mij komen oppikken aan ’t sta-
tion? Het gaat regenen.” Na eindeloze 
uren zwoegen, presenteren we u met 
trots het Schampermanifest:

HET SPOOK VAN SCHAMPER

Een spook waart door Gent – het 
spook van Schamper. Verenigt u, stu-
denten die zich onwennig voelen bin-
nen de bestaande structuren van de 
studentenwereld! Verenigt u, studenten 
die zichzelf  tot spreekbuis der sche-
nenschopperij uitroepen! Verenigt u, 
Schamperaars!

Een liefde voor rake woorden, schijn-
baar achteloos bij elkaar geplaatst, die 
in hun onbevangenheid de alledaags-
heid even overstijgen; dat kenmerkt de 
pennenvrucht van de Schamperbalpen. 
Nooit of  te nimmer produceert zij ba-
nale termen als ‘fiets’, ‘sos’ of  ‘tsjeef ’; 
gevleugelde woorden als ‘stalen ros’, 
‘pseudo-communistisch zwijn’ en ‘aso-
ciale rechtse solorukker’ voeren haar 
vocabularium aan. Vettiger dan een 
Rombautje van bij de Julien, prettiger 
dan de kaak-kus van uw oma, verfijnder 
dan het recept van een brugspaghetti: 
uw artikels zullen vurige idealen doen 
opflakkeren bij de lezers. Vervolgens 
zullen ze weer sneuvelen bij de volgende 
plensbui – “Op de barricaden gaan staan 
met een paraplu zou té belachelijk zijn, 
niet?”

Zoals verleden pogingen hebben 
doen blijken, tolereert de Schamperre-
dacteur geen Fakulteitenkonvent, So-
ciale Raad, Raad van Beheer of  Gentse 
StudentenRaad boven zich. Respect 
voor gezag en autoriteit, daar veegt 
u uw welgevormde reet mee af. Laat 
staan dat gij u verlaagt tot spreekbuis 
van één der voornoemde kapitalisti-
sche machtsstructuren. Onbevreesd 
zult gij berichten over wanpraktij-
ken aan uw alma mater maar even-
goed zult ge witte pagina’s in uw blad 
vullen met gratuit naakt of  cartoons 
over allerhande onderdrukte minder-
heden, omwille van de ondraaglijke 

vederlichtheid van 
dit bestaan. Finan-
ciële problemen of  
rectoren die het blad 
verbieden zullen uw 
strijd tegen apathie 
niet deren, zij zullen 
u net creatiever ma-
ken and you shall come 
back with a vengeance.

WOORDEN OP 
EEN WIT BLAD

Zoals Geert Joris 
het in Schamper 201 
in 1985 neerschreef: 
“Wanneer de woor-
den op een wit blad 
papier zwaarder we-
gen dan het rolletje 
lint van de typma-
chiene (sic), dienen 
de toetsen dringend 
harder te worden 
aangeslagen.” We 
zouden het niet beter 
kunnen verwoorden. 
Sla de toetsen hard 
aan, beste Schamper-
aspirant. Sla en zalf. 
Sla en zorg ervoor 
dat uw woorden de 
onwetendheid en de 
miserie der Gentse 
studenten wegspoe-

len zoals de kuiswagens van de stad  
Gent op vrijdagochtend het braaksel 
wegspoelen uit de Overpoortstraat… 
Schop ze een geweten, de dwaze, kri-
tiekloze jaknikkers.

(Wij willen benadrukken dat boven-
staande poging tot opstellen van een ma-
nifest een actie van twee eenzaten is. De 
redactie van Schamper distantieert zichzelf  
volledig van al het bovenstaande gepalaver 
— ‘stalen ros’  uitgezonderd — en belooft 
plechtig de verantwoordelijke redacteurs op 
te sluiten in de kerkers van de redactie. Mo-
gen zij rusten in vrede, red.) ■
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Van rector tot student
Oud-rector Andreas De Leenheer vertelt

In 40 jaar tijd heeft Schamper heel wat rectoren zien passeren, en dat is niet altijd zonder 
slag of  stoot gebeurd. Oud-rector Andreas De Leenheer is alvast niet te gekrenkt voor 
een interview, maar of  hij Schamper altijd even graag gelezen heeft, is een andere vraag.

door Koba Ryckewaert en Wouter De Rycke
foto door Brecht Vissers

Andreas De Leenheer was rector van 
de UGent tussen 1997 en 2001, en is on-
dertussen baron, ererector, en ook nog 
student. Tussen de koninklijke recepties 
en de lessen door ontmoeten we hem in 
Het Pand.

HAUTAINE HOOFDREDACTEURS

Wat is de rol van een studenten-
blad aan de universiteit?

“Ik vind Schamper een belangrijke 
uitlaatklep voor studenten. Ze kunnen 
er hun mening propageren en het be-
leid van de universiteit onder de loep 
nemen. Die kritische invalshoek is uit-

stekend, maar toen ik rector was had ik 
wel een probleem met de stijl waarin dat 
gebeurde. De satire ging soms over in 
sarcasme, waarbij men nogal sterk op de 
persoon mikte. Ik heb dan ook een paar 
keer ernstige opmerkingen gekregen 
van de buitenwereld over bepaalde ar-
tikels, onder andere uit katholieke krin-
gen. Een van mijn voorgangers, rector 
André Cottenie, trok ooit onder druk 
van de katholieke zuil de subsidies in, 
maar dat is natuurlijk het domste wat 
een Raad van Bestuur kan doen. Zo 
scherp je het probleem alleen maar aan.

Zelf  heb ik één keer een clash gehad 
met Schamper. Er was toen een student 

van de hogeschool verdwe-
nen en daar werd mee ge-
lachen. ‘Ze zullen hem wel 
vinden in de bossen tussen 
de bladeren’ stond er, waarna 
het lichaam van de student 
effectief  in een bos terugge-
vonden werd. Je kan je wel 
voorstellen welk effect dat 
had op de ouders, die hebben 
er dan ook een advocaat bij-
gehaald. Ik heb hem moeten 
overtuigen om niet te proce-
deren en riep de verantwoor-
delijke redacteur bij mij. Hij 
was kwaad op mij, want zijn 
moeder had hartkloppingen 
gekregen toen ze de aange-
tekende brief  zag die ik hem 
had gestuurd. Ik zei hem dat 
hij maar wat meer manieren 
moest hebben in zijn schrij-
ven als hij zijn moeder geen 
hartkloppingen wilde bezor-
gen.”

“Daarnaast stoorde het 
mij dat een persoon soms 
werd aangevallen zonder dat 
zijn of  haar mening werd ge-

vraagd. Ik vind het belangrijk dat beide 
kanten van een verhaal aan bod komen, 
en dat gebeurde niet altijd. Ik krijg 
Schamper echter nog steeds toegestuurd, 
en ik heb het gevoel dat er op dat vlak 
wel een grote verbetering is.”

Hoe belangrijk zijn studentenver-
enigingen in het algemeen voor een 
universiteit?

“Ah, ze kan niet zonder hé. We heb-
ben er zeer veel, allemaal met een eigen 
missie, een eigen oriëntatie… Volgens 
mij is dat vitaal voor een universiteit. En 
ook op het vlak van studentenvertegen-
woordiging in het bestuur is de UGent 
een voorloper. Daar heb ik mee moeten 
leren werken. Eigenlijk is dat iets irra-
tioneel, een achttienjarige die van toe-
ten noch blazen weet, maar toch mee wil 
beslissen op het hoogste niveau. Toch 
was ik vaak verrast door de scherpe en 
intelligente tussenkomsten van de stu-
denten.”

Wat vindt u van Kajira, de SM-stu-
dentenclub?

“Ik ken ze niet, maar sta daar voor 
open. Er is een strakke erkenningspro-
cedure. Als ze voldoen aan de criteria 
moet dat kunnen. Het is gevaarlijk om 
een geheven vingertje op te steken om-
dat iets niet past binnen je eigen gedach-
tegoed.”

U bent na uw periode als rector 
ook zelf  terug gaan studeren.

“Ja, niet om nog een diploma te halen, 
daarvan heb ik er genoeg. Ik pluk cur-
sussen, puur uit interesse. Wiskunde, 
natuurkunde, kwantumfysica… Maar ik 
moet zwaar wroeten om mijn medestu-
denten bij te benen. De meeste van mijn 
leeftijdsgenoten denken dat ze slimmer 
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zijn dan die jonge studenten, maar dat 
is niet zo, je bent trager. Al word ik wel 
zeer goed opgevangen tussen die jon-
gelingen; het klikt goed. Zo maak ik 
ook het huidige onderwijssysteem van 
dichtbij mee, waar ik zeer kritisch over 
ben geworden. Ik stel mij vragen bij 
de druk die vandaag op studenten ligt. 
Te veel cursussen, en een enorm hoog 
tempo. Leg de cursussen uit mijn stu-
dententijd naast die van vandaag, en die 
stapel is drie of  vier keer zo hoog. En 
het is niet zo dat ze inhoudelijk zwak-
ker zijn, ze zijn zelfs moeilijker volgens 
mij.”

DE LEENHEER LEENT NIET

Er is nu veel discussie over de ver-
hoging van het inschrijvingsgeld, 
hoe staat u daar tegenover?

“Ik vind niet dat je dat financieel 
evenwicht moet gaan zoeken bij het 
inschrijvingsgeld. In mijn tijd was de 
input van de studenten ongeveer 160 
miljoen Belgische frank op een to-
taal van 14 miljard. Ja, dan discussieer 
ik niet meer. Het spel op zijn kop zet-
ten om daar een honderdtal euro bij te 
doen? No way, he. Nu is er veel tumult, 
straatprotesten, Leuven dat zijn goes-
ting doet zoals altijd, maar ik vraag mij 
af  wat die verhoging oplost als je het 
geheel bekijkt. Tenzij je alles herdenkt 
en over serieuze tarieven begint te spre-
ken, maar daar moet je natuurlijk voor-
zichtig mee zijn. Dan zie je toestanden 
zoals in de Verenigde Staten, waar je 
astronomische sommen betaalt en zwa-
re leningen aangaat. Je moet daar een 
groot deel van je carrière werken om 
je studies af  te betalen. Of  je bent van 
rijke komaf, maar ik vind dat de filtering 
van ons intellectueel peil niet op die ba-
sis mag gebeuren.”

Wat zijn volgens u uw grootste 
verwezenlijkingen als rector?

“Verwezenlijkingen… Ik ben na-
tuurlijk een schakel in de ketting, maar 
er zijn wel een aantal zaken die ik in 

beweging heb gezet. Onder andere de 
versterking van de onderzoeksoutput. 
Een prof  moet bezig zijn met zijn vak. 
Dat doe je door te doceren, maar ook 

door middel van onderzoeksactivitei-
ten. Er werden ook te weinig doctora-
ten afgeleverd, dus heb ik een financiële 
stimulus voor promotors geïnstalleerd. 
Met als gevolg dat de UGent de tweede 
snelst groeiende universiteit van Euro-
pa werd. Er zijn er ook die zeggen dat 
er nu te veel doctorandi zijn, maar het 
is niet zo dat iedereen met een doctoraat 
professor moet worden. Het verscherpt 
je probleemoplossend vermogen. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar de politici en 
partijvoorzitters: degenen die gedocto-
reerd hebben kan je er zo uitpikken.

Een tweede punt was de gebou-
wenpolitiek. Als vicerector heb ik een 
tienjarenplan uitgewerkt om daar 1,3 

miljard Belgische frank in te investeren. 
De overheid financierde ons voor onge-
veer 180 miljoen, de rest moest ik zelf  
bijeen graven. Daar is toen geen euro 
voor geleend. Hoe men nu aan het zwie-
ren is, dat weet ik niet, maar ik hou mijn 
hart vast voor de toekomst.”

Wat zijn volgens u de uitdagingen 
voor uw opvolgers?

“De grootste zwakheid van al onze 
universiteiten is – en ze gaan allemaal 
roepen en tieren dat het niet waar 
is – ons inteeltproces. Men studeert, 
doctoreert en doceert aan dezelfde uni-
versiteit. Pas op, ik ben geen uitzon-
dering. Ik heb nog gepleit om pas een 
benoeming te laten gebeuren nadat je 
een jaar in het buitenland hebt gewerkt. 
Je wordt daar misschien niet slimmer 
van, maar je gezichtseinder gaat er van 
open. Wij hebben die mobiliteit niet. 
Er is al verbetering, maar de dynamiek 
zou veel groter moeten. Hier zit je na-
tuurlijk ook met een taalprobleem, daar 
hebben ze bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten geen last van.” ■

"Het spel op zijn kop 
zetten voor een hon-

derdtal euro? No way"





uitneembaregids

I.V.N., FL, JD Veertig jaar Schamper. Dat 
zijn veertig generaties aan ietwat mis-
begrepen wereldverbeteraars met een 
overmatig ontwikkeld gevoel voor cy-
nisme en een tikkeltje te weinig geduld. 
Veertig jaar lallend op de barricades… 
‘Nu stoppen! Het wordt toch nooit 
goed!’, schreef  hoofdredacteur Rik 
Van Nuffel vijfendertig jaar geleden. 
Chance dat we niet geluisterd hebben. 
Zwart-wit werd kleur, wekelijks werd 
tweewekelijks, typemachines werden 
computers, A3 werd A4, maar het sa-
men ineensteken van een kritisch blad 
is wat ons al veertig jaar samenbrengt. 
Dat, en romantische zonsondergangen, 
lange nachten en een sloom ochtendglo-
ren bij de dageraard als decor voor een 
eeuwige strubbeling tegen een nakende 
deadline.

Wie zoekt naar een constante komt 
telkens weer uit bij de naam die het kind 
kreeg van haar oprichter. Academiejaar 
na academiejaar volgen redacteurs el-
kaar op, ze geven hun kind vorm op hun 
eigen manier. Met maar één leidraad: 
“Hou het schamper, hou het scherp, zet 

elke keizer in zijn blootje, maar neem je-
zelf  niet té serieus.”

Oude gardisten verwelkomden nieu-
we Schamperaars met open armen, ze 
boden hen spijs en ledikant, ze lesten 
hier allen hun dorst en vierden hun lus-
ten bot. We lieten dat vuig schorem hun 
sardonische gang gaan, enkel en alleen 
opdat we aan het einde van de week hun 
briljante pennenvruchten en schrandere 
schrijfsels  zouden mogen publiceren. 
Had Oscar Spengler ons gekend, hij 
had geschreven dat de teloorgang van 
het Avondland zich inzette aan de Ho-
veniersberg.

Dit jaar is het veertigste waarin we 
godverdomse bullshit in tijdschriftvorm 
gieten en het Gentse universiteitsuni-
versum insturen. Een eeuwige strijd 
tegen eruditie en beschaving. Loop ge-
rust eens langs in het Ufo. Eis uw acade-
misch kwartiertje op en loer even naar 
de seks, sigarettenpeuken en onderwijs-
hervormingen, die onze mythische per-
ceptie van dit tijdschrift kleuren. Zelf  
zijn we een pint gaan pakken. ■



Het originele logo, getekend door oprichter Koen Raes, mocht 
ruim vijftien jaar lang de covers van Schamper sieren. De witte 
letters op een zwarte achtergrond die met verf  of  een spuitbus 
geschreven leken, waren voor toekomstige generaties voer voor 
discussie. Vooral in de jaren negentig, in de overgangsperiode 
van seventieskrant naar hedendaags magazine, werd lustig 
geëxperimenteerd met het logo. Tussen zwart-wit en kleur ligt 
echter een abominabele wereld aan steunkleuren verborgen. In 
de jaren 2000 werd gelukkig besloten terug te keren naar de 
roots. Ook de ondertitel veranderde wel eens: zo hard als de 
winter, het blad van de analfeet (sic), het blad voor de mond, ...  
Schamper was het allemaal.

Een vrijwilligersorganisatie heeft mensen nodig, een redactie 
heeft een drukker nodig, een uitgave zoekt altijd lezers. Drie 
problematieken die in Schamper al veertig jaar min of  meer 
succesvol getackeld werden. Werden onze subsidies geschorst, 
vonden we andere mecenassen. Liep de redactie leeg, publiceerden 
we een blanco Schamper. Werd onze oplage gestolen, drukten 
we een pamflet. Toch zorgden onbemande redacties, financiële 
problemen of  een gebrek aan lezers meermaals voor de nakende 
ondergang van uw favoriete blad. Dat we veertig jaar later nog 
steeds de luis in de pels van UGent mogen zijn, hebben we te 
danken aan de honderden vrijwilligers die door de jaren dit 
bladje recht hielden. 

In de jaren zeventig en tachtig kwamen studenten vaak 
in aanraking met politie. Studenten waren rebels en werden 
door de gevestigde waarden als heuse paria’s beschouwd. 
Het wederzijdse wantrouwen tussen politie, studenten en de 
overheid was groot. De sfeer was grimmig in de Arteveldestad 
en er werden zware veldslagen uitgevochten aan de Blandijn en 
in het Rectoraat. Oproerpolitie bestond nog niet, de matrak werd 
eerder bespot dan gevreesd. Rijkswacht en politie waren steeds 
op zoek naar de illegale vrije radio. Zo werd het studentenhuis 
de Brug ondersteboven gekeerd op zoek naar Radio Actief. Zo 
ondersteboven zelfs dat de Schamper-kelder verward werd met 
de radio-zolder, waardoor Schamper enkele maanden lang z’n 
abonneelijst kwijt was.

In het gezegende jaar ’78 moest het abortusdebat in België 
nog gevoerd worden. Toch besliste de redactie in alle illegaliteit 
enkele Nederlandse abortusklinieken te publiceren. De telefoon 
van De Brug werd echter afgeluisterd en de procureur-generaal 
dreigde met een publicatieverbod. De hoofdredacteur werd 
getipt, dus haalde hij zelf  de gedrukte nummers op aan de 
beschutte werkplaats waar ze geplooid werden, zo werden ze 
zeker niet onderschept. Rik Van Nuffel: “Onze drukker zorgde 
voor massa’s kleine doorschijnende papierkes en in een hoekje 
van de Blandijn werden de adressen overplakt. Aan de Brug 
stond een donkere ongure Peugeot alles in de gaten te houden, 
maar de Schampers konden onverstoord verdeeld worden.”

een volk, een rijk, duusd logo's

Eeuwige zoektocht

studentenprotest

seks, de titel die het altijd doet

AGENDACULTUUR

Maandag 1 december
Theater: “Moet er nog zand zijn?”, Stroppentheater, zaal
Heilig Hart, 7.5 euro
Concert: Abbamania (Beleef Abba Opnieuw!), 20u,
Capitole

Dinsdag 2 december
Concert: Krezip, 20u, Vooruit, 20 euro

Woensdag 3 december
Concert: Djivan Gasparyan; 20u15, Handelsbeurs
"Fury" van Fritz Lang (Crime Time), 20u, Sphinx
"Rap Battle" van Paul Pourveur, 20u30, Publiekstheater
Arca

Donderdag 4 december
Theater: “Quarantaine”, 20u, Kunstencentrum Vooruit,
Barbie Bangkok, 22u, Vooruit (gratis)

Vrijdag 5 december
Concert: Das Pop, 20u15, Handelsbeurs,
Theater: “Yvonne, prinses van Bourgondië”, 20u15, Teater
Krakeel, Teaterstraat 33
Anne Teresa De Keersmaeker danst “Once”, 20u, Vooruit
Concert Elengi, 21u30, De Centrale

Maandag 8 december
Kokerello, groots kookevenement met Gène Bervoets,
tussen 10u30 en 19u, Flanders Expo
Informatiesessie: 'Hoe omgaan met passief roken', 20u,
Muinkkaai 10 (wij zorgen voor de rook)

Dinsdag 9 december
Dans: “Couleur Locale” door dansgroep Aspara, 20u,
Burgstraat 24
Kokerello, groots kookevenement met Gène Bervoets,
tussen 10u30 en 19u, Flanders Expo

Woensdag 10 december
“The Postman Always Rings Twice, 20u, Sphinx (Crime
Time)
Exclusief: Rika de polderhoer in de klassieker “Twee
dikke troela's in het slijk”, 20u, Cinema De Roze Lamp 

Donderdag 11 december
Concert: Brass Band Panta Rhei, 20u, Capitole
Optreden: The Doors, “You lightened up my fire” ofte:
protestlied tegen crematie, 20u, Capitole

Vrijdag 12 december
Concert: “Helder”, 20u30, Reinaertstraat125

Van zaterdag 6 december 2003 tot zaterdag 27 december
2003 voorziet de Lijn gratis openbaar vervoer.

Tentoonstellingen:

“Das verwanten”, van dinsdag 9 december 2003 tot zaterdag
13 december 2003, 20u, Kunstencentrum Vooruit 

Rondleiding opgravingen Sint-Pietersplein
tot 31 januari 2004, elke vrijdag om 15 uur, gratis

Schamper geeft 5 vrijkaarten
weg van elk concert van Logos

(www.logosfoundation.org).
Schrijf ons of mail 

uw coördinaten naar
schamper@schamper.ugent.be

Gezocht

Mensen met zware problemen die hulp willen
van Tante Evelien. Schrijf of e-mail ons en dan
publiceren we jouw brief samen met een
passend antwoord. Hoe zieliger, hoe beter.
Ligt je grootmoeder flatulerend op sterven,
heeft je goudvis syfilis, heb je last van
chronische maandstonden of priapisme?
Mailen maar! En vergeet niet naam en adres
te vermelden.

Nog gezochterder

Schamper zoekt nog altijd medewerkers,
meerbepaald een student(e) die voor ons
advertenties wil werven. Ben je een keiharde
onderhandelaar die niet kijkt op een pijpbeurt
meer of minder om een klant binnen te halen?
Mail ons dan als de wiedeweerga op
schamper@schamper.ugent.be.

Marc Sleen -Retrospectieve
Van vrijdag 28 november tot zondag 11 januari 
10-18u Gesloten op maandag, Kunsthal Sint-
Pietersabdij , Sint-Pietersplein 9, 1-3 euro

Menselijk, al te menselijk: psychiatrische fotografie
1872-1940
Tot 30 mei, Open dinsdag t/m vrijdag van 9-17 u., za.
en zon. van 13-17 u, 
Museum Dr. Guislain , Jozef Guislainstraat 43, 2-5
euro

Without Fear or Reproach?
Werk van Amerikaanse kunstenaars n.a.v. de aanslag
op 11 september
Tot zaterdag 13 december 2003, open elke werkdag
van 12.30 tot 18 u. en zaterdag van 14 tot 17 u.
Witte Zaal , Posteernestraat 64, gratis
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te vermelden.

Nog gezochterder

Schamper zoekt nog altijd medewerkers,
meerbepaald een student(e) die voor ons
advertenties wil werven. Ben je een keiharde
onderhandelaar die niet kijkt op een pijpbeurt
meer of minder om een klant binnen te halen?
Mail ons dan als de wiedeweerga op
schamper@schamper.ugent.be.

Marc Sleen -Retrospectieve
Van vrijdag 28 november tot zondag 11 januari 
10-18u Gesloten op maandag, Kunsthal Sint-
Pietersabdij , Sint-Pietersplein 9, 1-3 euro

Menselijk, al te menselijk: psychiatrische fotografie
1872-1940
Tot 30 mei, Open dinsdag t/m vrijdag van 9-17 u., za.
en zon. van 13-17 u, 
Museum Dr. Guislain , Jozef Guislainstraat 43, 2-5
euro

Without Fear or Reproach?
Werk van Amerikaanse kunstenaars n.a.v. de aanslag
op 11 september
Tot zaterdag 13 december 2003, open elke werkdag
van 12.30 tot 18 u. en zaterdag van 14 tot 17 u.
Witte Zaal , Posteernestraat 64, gratis

Schamper zijn, dat is ook lachen met jezelf  en iedereen die 
je serieus probeert te nemen. Op 2 mei 2011 verscheen editie 
502 van Schamper. De cover was ‘nog speciaalder dan de vorige’ 
en niet zomaar een blad papier. Het onderschrift beloofde een 
geheime boodschap als je de cover 3 minuten op 750 watt in 
de microgolf  stopte. Enkelingen trapten hier in. Het wonder 
bleef  uit en enkele covers vatten vuur in de microgolfoven. 
Enkele verbrande vingers en stinkende koten later regende 
het klachten in de mailbox van Schamper. Gelukkig waren we 
juridisch perfect ingedekt door de kleine lettertjes ‘volledig op 
eigen risico’. De cover in kwestie vind je niet in het satire-paneel, 
wel in de coverbanner die de gevel van het Ufo siert.

Schamper blijft natuurlijk een studententijdschrift, voor 
en door studenten. De redactie en de Brug waren en zijn 
onvoorwaardelijk verbonden. Vanwege het redactielokaal, 
maar zeker ook door de duizenden spaghetti ’s die er al werden 
gegeten. Een biefstuk van 10 frank en een ijsje waren voor de 
speciale dagen. Toch was het niet enkel lof  over de universiteit. 
Het slechte eten van de resto, de gescheiden homes met 
bijhorende sekscontroles , proffen die zich niet aan de regeltjes 
konden houden of  hun eigen regels maakten, werden met plezier 
gerecenseerd. En de Blandijn natuurlijk. Lang een kweekvijver 
voor Schamperredacteurs. De verslaggeving werd gevoed door 
de temporaire hete hangijzers rond de Blandijn. 

Al lachend zegt de zot zijn waarheid. De krachtige hamer van 
satire wordt op de Schamperredactie al veertig jaar geweldig 
gehanteerd. De saaiste artikels worden met een ongepaste 
cartoon leesbaar gemaakt, een longread met een tekening tot 
z’n essentie herleid, een volledige jaargang met een stripreeks 
populair gemaakt. Wat een wereld van verschil een onderschrift 
bij een foto ook kan maken. Er zijn veel constanten in veertig 
jaar studentenpers te ontdekken, flauwe moppen is er daar zeker 
één van. Dat, en flauwe woordspelingen, flauwe opmerkingen en 
flauwe humor tout court. Gelukkig was de koffie sterk, anders 
waren die 552 layoutnachten die de redactie ondertussen telt, 
nooit allemaal goed gekomen. 

Schamper werd opgericht als een links-progressieve 
voortrekker voor de studenten en haar doel was de eerste jaren 
vooral het bekendmaken van de verschillende werkgroepen. 
Later vervaagde die informerende functie en konden we voluit 
de kritische toer opgaan. In den beginne droegen we een sterk 
linkse ideaal uit, doorheen de jaren sleet de hartstocht. Minder 
kritisch zijn we er daarom niet op geworden. Altijd recht door 
zee. Helaas waren er heel wat clubs met lange tenen aan het 
pootjebaden. Voor links waren we te rechts, rechts vond ons te 
links. We kunnen we onszelf  dus gerust als centrum beschouwen. 
Niet het centrum dat voorzichtig tussen beide zijden schippert, 
maar het centrum dat stevig de bodem aftast.

kolder en kwel

het leven zoals het is: ugent

tekeningskes
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Jarenlang  was Schamper voor mij die 
doos met mysterieuze stoffige boekjes 
op zolder: een artefact uit mijn vaders 
bevlogen studententijd. Tot ik zelf  
aan die universiteit begon te studeren. 
Ik leerde een boekje kennen dat er 
totaal anders uitzag, dat toch dezelfde 
naam droeg. Een logisch gevolg van 
een universitaire wetmatigheid: “Elke 
student die de universiteit verlaat, 
voelt hoe een nieuwe generatie gretig 
klaarstaat om hem van het bankje te 
duwen”. Vooral bij Schamper. Nieuwe 
redactieleden en hoofdredacteurs 
gaven nu hun invulling aan ‘Het Blad 
van Papier’, de schelmenroman van 
mijn vader die vond dat Schamper het 
geweten moest zijn van de student.

De vergeelde Schampers uit de 
jaren zeventig waren alomvattend. 
Studenten vonden er wat ze die middag 
in de Brug zouden eten —blinde vink en 
macedoine—, welke film er speelde in de 
decascoop, waar de zeefdrukklas plaats 
vond, maar ook waar het fout ging op 
de universiteit en in de wereld. In een 
facebookloze wereld had Schamper haar 
nut als mobiliserend kanaal. Studenten 
werden aangezet om aan cultuur te 
doen, in te gaan tegen onrecht en het 
establishment en te strijden voor gelijke 
rechten voor wie ze maar hebben wou. 
En als daar tussen twee kolommen nog 
wat plaats overbleef, dan tekende je toch 
gewoon een konijn? Of  schreef  je: “hier 
een leeg plekje want we hadden nog een 
beetje plaats over.” Wat een aangename 
logica. 

Zo’n Schamper doorbladeren 
inspireert, geeft je zin om in actie 
te komen voor en tegen alles wat je 
tegenkomt. Studenten en proffen namen 
de pen in de hand als ze niet akkoord 
gingen. Weerwoord op weerwoord, tot 
niemand nog wist waar het over ging. 
Lezersbrieven en gele postkaarten 
worden vandaag niet meer verstuurd, 
fora hebben hun beste tijd gehad, een 
reply op Twitter is snel getweet.

Ook Schamper ontsnapte niet aan 
professionalisering en digitalisering. 

Onderhevig aan de grillen van de 
tijdsgeest, omstandigheden en de 
redacteurs, wordt dergelijk vrijpostig 
amateurisme niet meer aanvaard. 
Die stoute, stoute tijdsgeest toch: 
een handig excuus, inzetbaar in 
alle omstandigheden. De tijden 
zijn inderdaad veranderd, maar kan 
Schamper daar niet een beetje aan 
ontsnappen? Zijn die witte pagina’s 
die door elke redacteur op een eigen 
manier worden ingevuld niet net wat 
het zo mooi maakt? Redacteurs die 
schrijven omdat ze de nood voelen om 
te informeren, kritisch of  ludiek te zijn. 
Omdat ze een film willen aanraden, 
een cartoon willen tekenen of  omdat 
ze graag van Schampers extralegale 
voordelen willen genieten zoals gratis 
hapjes op een receptie.

En dan, net wanneer het 
cynisme toeslaat, temidden een 
redactievergadering voor alweer 
die volgende Schamper steekt een 
betrekkelijk jonge redactrice haar 
hand op en zegt: “Mocht het niet wat 
schamperder?” Ook zonder een archief  
doorbladerd te hebben voelt elke 
redacteur aan waar de ziel van dit blad 
ligt.

Mag Schamper niet een beetje 
uit de marktlogica blijven waar de 
professionele media in verstrikt is 
geraakt? Kritisch zijn voor zogenaamd 
‘objectieve’ berichtgeving. Elk 
standpunt innemen waar het die dag 
zin in heeft. Nog even lekker post-
achtenzestig zijn.

Schamper moet vooral doen waar het 
zin in heeft, vol zelfrelativering, al dan 
niet genuanceerd, steeds ongegeneerd. 
En als de slinger wat te ver vliegt, als 
de structuur de creativiteit dreigt te 
verstrikken, zal er altijd wel iemand 
opstaan die er van geniet het gezag van 
de chef  te ondermijnen. ■

Niet alle ex-Schamperredacteurs zijn 
uiteindelijk in de Gamma expert in de 
tuinslangafdeling geworden. Van alle 
honderden redacteurs die in veertig jaar 
hun gal gespuid hebben op het gewijde 
papier van ons studentenblad, zijn er 
minstens twaalf  (twaalf !) waarvan 
de namen een belletje moeten doen 
rinkelen. In hun wilde jaren maakten 
ze - net als wij - misbruik van kostbare 
RUG-subsidies om hun gebakken lucht 
aan de man te brengen. De vooruitziende 
lezer heeft het ondertussen al gemerkt: 
hieronder staan geen twaalf  maar 
vijftien (vijftien!) mensen die iets van 
hun leven hebben gemaakt. Voelt u 
het al? Het is tijd voor een wedstrijd. 
Drie van deze vijftien mensen hebben 
helemaal nul-de-botten met Schamper 
te maken gehad. Vind deze schelmen, 
stuur ze ons door via mail (schamper@
schamper.ugent.be) en wie weet maak jij 
wel kans op ons felbegeerde laatste stuk 
slagroomtaart en een zitplaats op de 
officiële opening van de tentoonstelling 
“Blad zonder synoniem”.

Wim Oosterlinck
 Presentator Q-Music
Christoff  De Bolle
 Schlagerzanger
Frederik De Swaef
 Hoofdredacteur Story
Tim Van der Mensbrugghe
 Journalist De Morgen
Tom Van de Weghe
 Correspondent VRT
Dimitri Bontinck
 Mediafiguur
Sam De Graeve
 Woestijnvis
Willem Debeuckelaere
 Voorzitter privacycommissie
Jean-Paul Van Bendeghem
 Prof. Filosofie
Freya Van den Bossche
 Politica sp.a
Dirk Voorhoof
 Prof. Mediarecht
Emmanuel Keuleers
 Prof. Psychologie
Tom Balthazar
 Schepen van Wonen
Geert Joris
 Voorzitter Taalunie
Meyrem Almaci
 Voorzitter Groen!

WEDSTRIJD
Ine Van Nuffel is dochter 
van Schampers tweede 
hoofdredacteur Rik en 
één van de drijvende 
krachten achter ‘Blad 
zonder synoniem’, de 
tentoonstelling over 40 jaar 
Schamper.
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ONDERWIJS

Cowboy Hein
KAA Gent stormt op een top 3-plaats de eindfase van de competitie in. Tijd voor een ge-
sprek met de trainer van la Gantoise over de belangrijkste bijzaak ter wereld.

door Arno Vanhollebeke, Simon Hoebeke en Thomas Jacobs
foto door Thomas Jacobs

Na vrouwendag is het de beurt aan 
mannenmaand. Over twee weken  gaat 
de hoogmis van ons vaderlands voetbal, 
play-off  I, van start. In de huiskamers 
van sportminnend Vlaanderen klinkt 
weldra weer de slagzin: “Naar de keu-
ken schat, en breng een pintje mee!” 
Leve de ballen!

Wat zijn jullie ambities in play-off  I?
Hein Vanhaezebrouck: “We gaan 

hoogstwaarschijnlijk de play-offs in als 
derde, dan moet het ook onze doelstel-
ling zijn om minstens op die plaats te 
eindigen. Als we daarin slagen, zal ik 
zeer tevreden zijn. Maar als er andere 
ploegen gewoon beter zijn, dan kan ik 
ook leven met een vierde plaats. We ma-
ken enkel kans op meer als wij absolute 
top zijn en Anderlecht en Club Brugge 
het laten afweten. De voorbije twee jaar 
heeft KAA Gent play-off  I gemist, dus 
het zou wat voorbarig zijn om nu te 
zeggen dat we voor de titel gaan.”

Analisten als Bob Peeters en Marc 
Degryse schuiven AA Gent nochtans 
naar voren als titelkandidaat. 

“Dat is de media hé. Als Club Brugge 
en Anderlecht top zijn, zijn ze normaal 
gezien beter dan Gent. Maar in het 
voetbal blijft alles mogelijk. We zijn, 
zeker met de komst van Moses Simon, 
offensief  gewapend om de toppers pijn 
te doen. Het probleem zit in onze verde-
diging. We pakken te gemakkelijk doel-
punten. Ook tegen de mindere ploegen. 
Dat is de grootste reden waarom ik ons 
niet als titelkandidaat zie. Er zijn nog 
ploegen in play-off  I die dat probleem 
hebben, maar als bij Anderlecht Mbem-
ba en Deschacht fit zijn, dan worden er 
bijna geen fouten gemaakt.”

Als Gent geen kampioen wordt, 
wie dan wel?

“Als iedereen inzetbaar is bij zowel 
Club Brugge als bij Anderlecht, dan 
denk ik dat Anderlecht nog net iets 
meer heeft dan Club. Mitrovic werkt 
veel harder dan vroeger, maar als die 
uitvalt hebben ze toch een serieus pro-
bleem. Ze moeten dan terugvallen op 
Cyriac, die een heel andere type spits is. 
Dat is heel anders voetballen. Bij ons is 
dat hetzelfde hoor. Als Depoitre en Si-
mon er niet bij zijn, hebben wij ook een 
probleem.”

De voorbije jaren speelde Gent 
play-off  II. Is jullie jonge kern klaar 
voor de druk die bij play-off  I komt 
kijken? 

“Ervaring ontbreekt misschien. We 
missen ook leiders en er is weinig com-
municatie. We werken daar wel aan, 
maar dat zijn zaken die je niet volledig 
kan oplossen op korte termijn. We moe-
ten daar wel rekening mee houden in de 
verdere uitbouw van de kern naar vol-
gend seizoen toe.”

In enkele toppers speelden jullie 
zeer goed, maar toch haalden jullie 
dit seizoen slechts 11 op 27 tegen de 
ploegen van play-off  I. Zal het nu be-
teren?

“Het zat niet altijd mee. En dat zul-
len we nu proberen te vermijden. Je kan 
niet altijd rekenen op dat geluk, je moet 
dat afdwingen en dan ben je top. En als 
je top bent, kun je ergens geraken.”

ABU DHABI AAN DE LEIE

In het weekend van een thuis-
match kleurt Gent helemaal blauw 
en wit. Is KAA Gent een hip merk 
geworden?

“De verhuis van het Ottenstadion 
naar de Ghelamco Arena heeft echt een 
schok teweegbracht. Het toeschouwers-
aantal is verdubbeld en de perceptie 
rond de club is op alle vlakken verbe-
terd. Als je via de E17 Gent binnenrijdt, 
zie je meteen dat stadion met de nieuwe 
gebouwen en de nieuwe Ottergembrug, 
de wijk maakt echt deel uit van de stad. 
Die hoek van Gent is helemaal ver-
nieuwd. Je waant je in Abu Dhabi. Zulke 
zaken heb je nodig om je voet te zetten 
naast de topclubs.”

De euforie na de thuiswinst tegen 
Club Brugge was ongezien. Is Club 
verslaan even speciaal voor u als voor 
de supporters?

“Het deed enorm deugd. Het was de 
laatste kans om voor de play-offs in ei-
gen huis zo’n topper te winnen. Natuur-
lijk is Club Brugge voor de supporters 
de aartsvijand. Maar mochten we nu 
Anderlecht of  Standard geklopt heb-
ben, zou ik even blij geweest zijn. Ik heb 
Club Brugge trouwens al vaak verslaan 
(lacht). Zeker thuis met Kortrijk hebben 
we een ongelofelijke reeks neergezet te-
gen Club Brugge.”
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U bent ondertussen bijna een jaar 
in Gent. Hoe is de band met de sup-
porters in Gent?

“In vergelijking met hoe het er in 
Kortrijk aan toe ging, heb ik eigenlijk 
veel minder contact met de supporters. 
Dat komt ook door de vele verplichtin-
gen na elke match. Een uur na de match 
ben ik nog altijd niet beschikbaar om 
eens naar de supporters te gaan. Bij 
Kortrijk moest ik altijd via de suppor-
ters om de persruimte te bereiken, dus 
dan zie je ze natuurlijk wel wat vaker. 
Maar ik probeer om die band met de 
supporters te versterken. Zo zijn we 
bijvoorbeeld met de ploeg naar de Half-
vastenfoor geweest.”

Houdt u daarvan?
“Ja, ik vind dat wel plezant. Als ik 

zie hoeveel mensen er op de foor wa-
ren, en hoeveel foto’s ik moest nemen, 
dat is ongelofelijk. Het zou zelfs nog 
meer mogen. We bezochten ook al 
kinderkankerpatiëntjes in het UZ en 
deden al meerdere bedrijfsbezoeken, 
bijvoorbeeld naar Volvo Trucks en Ar-
celor Mittal. Het is onvoorstelbaar hoe 
die strijd tussen Club Brugge en Gent 
leeft op de werkvloer. Iedereen had zijn 
sjaal aan toen we toekwamen bij Volvo 
Trucks, ook de Clubsupporters, en hier 
en daar zelfs een supporter van Loke-
ren. Dat leeft echt enorm. Dan zeg ik 
ook tegen de spelers dat ze zich bewust 
moeten zijn hoe belangrijk die wedstrij-
den zijn voor de supporters. Maar ik wil 
tegelijk ook dat ze eens zien hoe het is 
om acht uur in de fabriek te staan. Er 
zijn spelers die bij wijze van spreken 
niet weten hoe ze een vijs moeten in-
draaien (lacht). Sommigen zijn hun hele 
leven een beloftevol talent geweest, op 
hun vijftiende al met de A-kern kon-
den meetrainen en zijn nooit moeten 
gaan werken. Dat ze maar beseffen hoe 
schoon hun job wel niet is.”

Na Kortrijk trainde je ook kort 
Genk, maar dat bleek geen succes-

verhaal. Bij Gent lukt het duidelijk 
wel. Waaraan ligt dat?

“Dat het bij Genk niet lukte, had ook 
te maken met de omstandigheden. Tij-
dens de eerste vergaderingen stelde het 
bestuur de plannen voor het volgende 
seizoen voor. Toen zei ik tegen mijn 
echtgenote dat we voor de titel zouden 
meespelen. Zo ambitieus was het. Alle 
topspelers in België van toen kwamen 
ter sprake: Berrier, Vleminckx... We 
zouden ze allemaal halen. Maar plots 
kwam de algemeen directeur met het 
nieuws dat er geen geld was. In plaats 
van de beloofde toppers, werden enkele 
eindecontractspelers uit tweede klasse 
gehaald. Het verwachtingspatroon lag 
na een goeie stage enorm hoog, maar 
toen zaten de resultaten wat tegen. Het 
bestuur begon toen te panikeren terwijl 
ze het in feite zelf  gezocht hadden.”

Wie is voor u de beste trainer in 
België?

“Daar kan ik niets op zeggen (lacht). 
Maar het valt me wel op dat bij de uit-
reiking van beste trainer van het land 
men te vaak rekening houdt met resul-

taten. Ik ben het ook al geweest, en ik 
apprecieer dat enorm omdat het van de 
spelers komt. Maar dat was ook een uit-
zondering. Vaak wordt de trainer van 
de kampioen of  bekerwinnaar gekozen. 
Kijk naar Aleksandar Jankovic bij KV 
Mechelen. Die zal niets winnen, maar 
hij heeft er een systeem in gekregen en 
hij maakt het vele teams echt moeilijk. 
Die levert ook goed werk, net als Preu-
d’homme, Mazzu, Hasi, Maes en ande-
ren. Voor mij was vorig jaar Lorenzo 
Staelens de trainer van het jaar. Over-
pakken op het einde van het seizoen, 
play-off  III overleven én de eindronde 
winnen én de bekerfinale halen, voor 
mij is dat voldoende om hem de trofee 
van trainer van het jaar te geven.”

Springt u in de Leie als AA Gent 
kampioen wordt?

“Normaal doe ik zo’n rare uitspraken 
niet (aarzelt). Maar het zou er wel eens 
van kunnen komen (lacht).” ■
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Koen Raes, Patrick Hochstenbach, Herbert Van De Sompel, Patrick Tavernier, Erwin Pennings, Paul De Bruyne, Hilde Maelstaf, Reinhout De Smet, Willem Debeuckelaere, Joris Van Cauter, GOJUWE, Katrien Depecker, 
Frank Glaude, Eddy De Geest, Jan De Pestel, Luk Naudts, Rik Van Nuffel, Johan Ghekiere, Eddy de Geest, Rudy De Ceunynck, Paul Geeraert, Frank Uytterhaegen, Stef de Busschere, Arnaud de Meyer, Stefaan van Ryssen, 
Godfried-Willem Raes, Dirk Wittebroodt, Sonja Van Ossel, Rik Van Buggenhout, G. Liefknegt, Christine Haverbeke, Danni van Landeghem, Jan Bosmans, Karel Stes, Lutgard Reynen, Carlos De Backer, Geert Schacht, 
Dirk Voorhoof, Johan Van de Poele, Fons Mariën, Maureen Wittouck, Ron Hermans, Marc Leman, Eddie Vansant, Jan Gauderis, Lieve Vanden Abeele, Rita Van Dam, José Maebe, Johan De Smedt, Patrick Van de Velde, 
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den Poele, , Michel Stubbe, Rik Van Damme, G. Debleckere, M. D’Haese, Dirk Vereeken, Wouter Van Den Berghe, Jef Maes, Guido Lauwaert (aka C. Raar), Jan Strobbe, Bruno Chevolet, Koen Bostoen, Egbert Lox, Jan Van 
Nuffel, Erik Torrekens, Hans Blok, Wim Wabbes, Pat Vanderhaeghe, Lieven Dejager, Rik S., Bart Van Eeckhoute, Ramses, Jo Van Damme, Johan Ghijsens, Wim van den ede, Filip Verhoest, Relmie, Gerd E. Vanielje, Rik 
Vermeire, Peter Van den Eede, Patrick Cohen, Frank Albers, Bart Ramakers, Josie Abrahams, Peter de Graeve, Jean-Claude Van Rijckeghem, M. Hooghe, Jan van Winckel, Nadine Goffart, Jan de Zutter, Frank Colman, 
Rudy Cruyt, Luc Maes, Claudia Tondeleir, Thomas Siffer, Frank Van Goethem, Marc Stroobandt, Bart Vallaeys, Geert Mareels, Carla Bellemans, Jo De Geyter, Jan Baert, Wim De Groote, Frank Goetmaeckers, Jan Van 
Winckel, Geert Huysman, Rudi Moreels, Dominic Pertry, Hilde Blondeel, Peter Hostens, Wim Tessier, Jan Du Chau, Guy De Troyer, Karl Crabbé, Bart Verschaeve, Gert Defever, Inge Deman, Pol Sierens, 
Flor Verschaeve, Ief Stuyvaert, Piet Verbeest, Wim Defoort, Tim De Cock, Hojan, Anja Otte, Sophie De Laere, Karl Degryse, Bert Lema, Michel Dewaele, Mich(a?)el Verstraeten, Yves De Buck, 
Patrick, Gerben Calus, Johan Verzyck, Robin Boone, Hendrik Tratsaert, Marc Mestdagh, Willem Colen, Dirk Jacobs, Tine Kindt, Jürgen Pieters, Francis Puype, Els Verbeelen, Dirk Bouckaert, 
Peter Hinssen, Geert Houck, Karina Blommaert, Boris Cruysaert, Bart De Becker, Yves Debijtere, Sam De Graeve, Joris Rossie, Frank Stevens, Ingrid Van Lysebeth, Koen Vidal, An 
Audenaert, Tobias De Pessemier, Koen Petiels, Karel Verhoeven, Annelies Seminck, Johan Verschaeve, Bart Van Doorne, Jan Van de Vreken, Trui Lanckriet, Geert Delporte, Marc 
Rousseau, Jup Duynslaegher, Hajo Beeckman, Audrey Boone, Ethel Cornelis, Sophia Devos, Annelies De Waele, David Fierlafijn, Sarah Guiette, Leen Kuijken, Bruno Lefever, Hans 
Seminck, Filip Tollenaere, Paul Van Den Broecke, Veerle Vogelaere, Frédéric Wille, Kristof Papin, Kristof Waelkens, Filip Van Bourgognie, Jan Droessaert, Guy Windey, Sam Vereecke, 
Gwijde Hendrickx, Frank Silkens, Johan Jacobs, Wim Oosterlinck, Kris De Jaegher, Wim Reygaert, Dieter Roelstraete, Samson De Pessemier, Ilse Steen, Nico Vandenabeele, 
Lord Moloch, Christel Stalpaert, Olivier Bloeyaert, Peter Maes, Eric Mielants, Steven De Bock, Frank Hilbrands, Jourik Vandervorst, Tom Bouden, Stan Mervelde, Luc Slimbrouck, Stef 
Coone, Kenny Knecht, Tom Pintens, Peter Van den Broeck, Nicolas Severeyns, Liesbeth Elseviers, Erik Hulsbosch, Joan Lesseliers, Malik Weyns, Chris De Bremme, BeeSee, 
Veerle Beirnaert, Nathalie Cardon, Guy Van Laere, Steven Claeyssens, Peter De Leeuw, Tom De Paepe, Sven Dupre, David Frederickx, Frederik Haentjens, Peter Mechant, Peter 
Moorkens, Olivier Szafiro, Bernard Van Causenbroeck, Jeroen Van Droogenbroeck, Bart D’Haenens, Nathalie Depoorter, Pim Gesquiere, Tom Van De Weghe, Kristof Van 
Meirvenne, Veerle Devos, Tom De Decker, Evelien de Kezel, Tim De Knijf, Tobias De Pessemier, Stijn Wens, Evelyne De Vos, David Frederickx, Pascal Goethals, Frederik 
Haentjens, Koen Lammertyn, Olivier Raepsaet, Isabel Vanzieleghem, Vincent Willems, Samson De Pessemier, Tim Raeymaekers, Gunter Schram, Mark Flerick, Sven 
Bisschops, Ann Cossement, Wendy Van Wynsberghe, Katia Vlerick, Frederik Willemarck, Johnny Slos, Thomas Van Leeuwen, Bram Verniest, Sandy Panis, Karlien 
Vanhoonacker, Maarten De Gendt, Nico Vandenabeele, Domien van der Meiren, Leen van Welden, Anneleen Waterloos, Samira Wymeersch, Lodewijk Joye, Kris 
Lippens, David Van Der Loven, Andy Vermaut, Emanuel Maes, Melanie De Vrieze, Greet Geysen, Hendrik De Smet, Leen Budo, Jürgen Van De Walle, Lies De Nijs, Koen 
Landuyt, Tom De Baerdemaecker, Yves Deckmyn, Andy Cobbaut, Els Cornelis, Wouter Deprez, Roel Lenaers, Steven Van M u y l d e r , David De Wolf, Nadine Lahaye, Tom Laloo, 
Niels De Decker, Ariane Baznan, Raf Burm, Erwin Plancke, Sandrine Verhelst, Annelies Poppe, Dries Van Giel, David B a u w e n s , Steven Jolly, Chris Verleyen, David Logie, 
Els Uytterhoeven, Ingrid Nelis, Jurgen Boel, Peter Pas, Maartje Braeckman, Bert De Vuyst, Katleen Wytynck, Katrijn Jonckheere, Nele De Wachter, Bart Cosyns, Bart Haeck, 
Maarten De Gendt, Niels De Decker, Barbara Debusschere, Frederik Maes, Bart Aerts, Jurgen Boel, Maartje Braeckman, Frederic Bruynings, Nelleke De Gendt, Bert De Vuyst, Nele 
De Wachter, Robby Degryse, Manu Keuleers, Roel Lenaerts, David Logie, Frederik Maes, Alain Merckaert, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebeur, Samuel Slap, Teuen Van 
De Voorde, Jarno Van De Walle, Boyd van Hoeij, Sophie Vanwelsenaere, Judith Verstraete, Thomas Verbeke, Bart Zoete, Tom De Paepe, Andy Cobbaut, David De Wulf, Vicky 
Vanhoutte, Simon Desmet, Tom Horvath, Vincent Janssens, Pieter Jonckheere, Pieter Sergooris, Kristel van Audenaeren, Jan Vermeulen, Andy Cobbaut, Anke Coppens, 
Annelies Jeannin, Bastiaan Debruyne, Bram Vansteenkiste, Bruno Claeys, Christophe Ramont, David Miroir, Davy D’Halluin, Davy Niels, Deidre De Cock, Dries Vrijders, Elke 
Van Roye, Elke Vandenbussche, Emmanuel Keuleers, Eva Thienpont, Evelien Baeten, Famke Vandenbroele, Frederik De Swaef, Freya Mareels, Geert Van Campenhout, Bart 
Bruneel, Greet Verhaert, Ilka De Bisschop, Rudy Gevaert, Jan Vermeulen, Jef Van Baelen, Jef Vandenbroele, Joke Boeyden, Joke Vrijders, Joost Vandenbroele, Jurgen Boel, Karel 
Lambert, Karen Stevens, Karl Persoons, Kevin Van Eeckelen, Kristel Van Audenaeren, Lieve Laurens, Maarten van Heuverswijn, Marijke Mahieu, Marjolein Haan, 
Matthias Jacxens, Mieke Boone, Nancy Dehenau, Niels De Decker, Pat, Patrick Hochstenbach, Peter Hannosset, Pieter Everaerts, Pieter Loncke, Rien Emmery, Rik 
Lievens, Rinus Emmery, Ruben Fosion, Rudy Van Doeselaar, Simon Desmet, Sofie De Vilder, Sofie Willems, Stefaan Duc, Stefanie Deman, Stijn Segers, Thijs De Smet, Tom 
De Paepe, Valère, VIncent Janssens, Wim Van Lancker, Wouter Woussen, Gert Boel, Simon Calcoen, Kevin Van Eeckelen, Wouter Haegebaert, Hanna Van Parys, 
Wendy Schelfaut, Andreas Faes, Dries Vrijders, Sara Bossaert, Eline Strik, Katrien Depecker, Gert Boel, Pieter Bonte, Simon Calcoen, Axel de Backer, Frederik De Swaef, 
Laurens Lavreysen, Bert Dobbelaere, Jonas Riemslagh, Wouter Ryckbosch, Bregt Saenen, Roeland Termote, Wim Van Lancker, Fleur Wirtz, Leslie Vanhecke, Karel 
Deknudt, Tim Van der Mensbrugghe, Lynn De Pelsmaeker, Jonas Vandroemme, Willem Wybo, David De Pue, Marjolein Roelandt, Nicolas Rennuy, Nils Wandels, Heleen 
Debeuckelaere, Katrien Debal, Liesa Carton, Manuel Claeys Bouuaert, Andy Eeckhaut, Sören Beerens, Laure Nuytemans, Tineke Bracke, Leen Debrouwere, Pieter 
Morlion, Hanne Lefèvre, Griet Jacques, Jonas Fahy, Bart De Decker, Lise Eelbode, Bert Dobbelaere, Bram Bombeek, Frederik Neirynck, Hanne Van Der Bauwhede, Jantien 
Seeuws, John Verhaest, Karen Van Hooste, Lode Heyse, Lynn Custers, Magali Degrande, Tim Geleyn, Anemoon Soete, Davy Verbeke, Fenneke van der Aa, Floor Eelbode, 
Hans Demeyer, Ine De Jonghe, Tieneke Van de Velde, Lise Beirinckx, Margot Van Cauwenberghe, Pieter Van Nuffel, Rini Vyncke, Tieneke Van de Velde, Jelle 
Verherstraeten, Pieter Morlion, Valérie Desmet, Ilke De Pauw, Dietmar Hertsen, Hannes Maertens, Simon Leenknegt, Ruben De Winne, Kelly Vervaet, Sander 
Roelandt, Nikita Vos, Lode Rummens, Emilie De Meyere, Rosien Colin, Bart Bruneel, Lisa Dierick, Marieke Vandenhende, Kirsten Noben, Pieter-Jan Volders, Sander 
Vanderveeren, Joyce Capelleman, Guillaume Maebe, Dieter Bauwens, Yannick Verberckmoes, Roeland Termote, Matthias Jacxsens, Bruno Claeys, Dries 
Vrijders, Gert Boel, Pieter Everaerts, Rudy Gevaert, Wouter Ryckbosch, Stijn Debrouwere, Simon Calcoen, Wendy Schelfaut, Wim Van Lancker, Stefaan Duc, 
Axel De Backer, Andreas Faes, Bregt Saenen, Sara Bossaert, Bert Dobbelaere, Pieter Bonte, Roeland Termote, Frederik De Swaef, Rien Emmery, Laurens Lavrysen, 
Katrien Depecker, Maarten Hanssens, Ruben De Winne, Leila Demarest, Julie Vanwalleghem, Niels Strobbe, Simon Leenknegt, Jonah Rys, Sanne 
Huysmans, Maarten Boudry, Jonas Vandroemme, Francis Beeckmans, Laure Nuytemans, Eline Strik, Jonas Riemslagh, Tim 
F. Van der Mensbrugghe, Geertrui Poelaert, Maarten De Gendt, Jon Burke, Fleur Wirtz, Pieter Morlion, Ellen Bernaers, David De 
Pue, Willem Wybo, Hans Demeyer, Nicolas Rennuy, Ine De Jonge, Hannah Demol, Margot Van Cauwenberge, Marjolein Roelandt, 
Tristan Hoorelbeke, Maarten Van Houte, Nils Wandels, Stefan Hopmans, Frank D’hanis, Pieter Van Nuffel, Frederik Neirynck, Andy 
Eeckhaut, Jan Blondeel, Lise Beirinckx, Jason Janse, Lode Rummens, Roeland Van Den Driessche, Cas Lemmens, Bart 
Bruneel, Jasmien Maes, Simon Demeulemeester, Heleen Debeuckelaere, Lynn De Pelsmaeker, Joost Vanderdeelen, Manuel Claeys 
Bouuaert, Liesa Carton, Rini Vyncke, Jeroen De Mets, Leen Debrouwere, Bram Bombeek, Tineke Bracke, Katrien Debal, Guillaume 
Maebe, Sören Beerens, Griet Jacques, Hanne Lefèvre, Floor Eelbode, Lise Eelbode, Kirsten Noben, John Verhaest, Jonas Fahy, Bart De 
Decker, Dietmar Hertsen, Jantien Seeuws, Tim Chanet, Lisa Dierickx, Marieke Vandenhende, Davy Verbeke, Marion Van Hecke, 
Maxine Stevens, Liselotte Marnef, Pieter-Jan Volders, Joyce Capelleman, Karlien Lowie, Ine Vervoort, Jelle Verherstraeten, 
Céline Vervaet, Hannes Maertens, Tom De Maerschalck, Magali Degrande, Emilie De Meyere, Lode Heyse, Tim Geleyn, Hanne Van der 
Bauwhede, Karen Van Hooste, Lien Lamon, Ilke De Pauw, Lynn Custers, Tieneke Van de Velde, Valérie Desmet, Anemoon Soete, Nikita Vos, Rosien Colin, 
Lynn Spillemaeckers, Martijn Vermeersch, Fenneke van der Aa, Annabelle De Blieck, Dominique De Meyst, Hanne Vyncke, Barbara De Kegel, Nele Van Kerschaver, Nico De 
Vriendt, Lopke Van Acker, Anouk Mouton, Lisa De Brabander, Sebastian Ippolito, Amber Steen, Virginia Liberton, Joost Depotter, Ans Debruyne, Magalie Lagae, Eva Vandervelden, 
Melissa Farasyn, Kristof Schreurs, Charlotte De Brabanter, Thomas Smolders, Joris van der Herten, Jim van Nunen, Tim Demel, Elien Lefevere, Siem Boone, Dries Devocht, An-
Sophie Fontaine, Maarten Van Praet, Isaac Demey, Thomas Vanthournout, Glen De Schampheleire, Eva Vandemeulebroucke, Nathalie Dujardin, Yves Masscho, Lieselot Le Comte, Nick De Leu, 
Esther Sevens, Stefan Acke, Jago Kosolosky, Lisa Stroobandt, Maxime Lampaert, Fabrice Luyckx, Yelter Bollen, Jolene Fouquaert, Alwin De Clercq, Wouter De Rycke, Simon Wardenier, Stefaan 
Glorieux, Frederick Deloddere, Bram Lemmerling, Dieter Bauwens, Ine Van Nuffel, Ann-Sophie Vandaele, Céline Margo, Suzanne Van Brussel, Corneel Teerlinck, Dominika Homa, Laura Van Brussel, Stijn Bruneel, 
Michiel Geldof, Kristin Van Damme, Benjamin Ponsaerts, Quinten Bafort, Candice Tuytschaever, Lieselot Van Maldeghem, Robbe Verschueren, Dylan Belgrado, Clara Casert, Laurens Vansteelandt, Basel Zobieda, 
Lieselot De Taeye, Valérie Boiten, Marie Garré, Bieke Van Looveren, Lore Raport, Tobe Steel, Lore Christiaens, Aïda Gabriëls, Hannah Van den Bossche, Charlotte Vercruysse, Annelies Muylaert, Lynn Remory, Stijn Joos, 
Jochen Elegeert, Thomas Jacobs, Tine Eeckelaert, Arno Van Vlierberghe, Karel Ronse, Mara van Dorst , Trui Van Ackere, Femke Baeke, steven van eeghem, Guyentie Bogaert, Jeroen Bauters, Bavo Derammelaere, 
Frédéric Piccavet, Lorenz Kempeneers, Hannah Massenhove, Nathalie Hamelton, Olivier Vander Bauwede, Robbe Latré, Jeltje Hellinckx, Greet Verhaert, Kasper van Riemsdijk, Tycho Willems, Bram Vercauteren, Britt 
Lonneville, Eva Van Ootegem, Sofie Steenhaut, Yannick Verberckmoes , Bert Ydiers, Willem-Jan Persoons, Sam Peeters, Ayana Dodalieva, Celine Verstraete, Yana Morren, Lisa De Pelsmaeker, Fien Dezwaef, Thibaut 
Jageneau, Arno Vanhollebeke, Brecht Vissers, Valérie Partoens, Nick Dillen, Adel Mouchalleh, Lies Van Oyen, Ine T’Sjoen, Henri De Vreese, Arthur Joos, Iris Jiang, Sara Vansteenkiste, Eva Christiaens, Selin Bakistanli, 
Jessie Van Cauter, Ann Vanderheyden, Karolien Marie Gits, Maxim Schelstraete, Laura Arens, Laurens Speeckaert, Silke Beurms, Helena Van Den Driessche, Pieterjan Schepens, Laetitia Mouton, Maxim Lippeveld, 
Laura Massa, Nicolas Van Laere, Suzanne Grootveld, Amelia Malfait, Jonas De Schaut, Tom Cassauwers, Free Anckaert, Aaricia Lambrigts, Janina Meissner, Simon Hoebeke, Jan Delaeter, Rani Bracke, Axel de Haas, 
Eline Vanbiervliet, Vanessa McClelland, Pieter De Smet, Yuri van der Hoeven, Agathe Danon, Lotte Debrauwer, Gerieke van der Linden, Sardjoe Ashvind, Katrien Bernard, Yarah Van Rompaey, Andries Rosseau, Alison 
Souffreau, Lei Lei Lau, Alexander Hellebaut, Tom Antonissen, Niels Nijs, Louise Gevaert, Steven Haerens, Pieter Gordts, June Meesters, Alexander Baert, Asli Handan Kizilkilic, Esther Beeckaert, Yob Hillewaert, Loïs 
Savat, Koba Ryckewaert, Michaël Depuydt, Alice Devenyns, Bos Goderis, Rana Ouahab, Kyrill Maes, Matthias Deblock, Sarith Compernolle, Sarah Van Veen, Justine Vergotte, Thomas D’hiet, Anke Heyerick,...

Dat Schamper op alles iets te zeggen 
heeft, weten we na 40 jaar wel. Maar 
hoeveel het magazine ook schrijft, over 
zichzelf laat het weinig los. Nagaan 
wie de gezichten achter Schamper 
waren, was dan ook geen gemakkelijke 
opdracht. Er is nauwelijks een rechte 
lijn te trekken in hoe de redactie eruit 
zag. De ene keer was ze twee man en een 
paardenkop groot, de andere keer was 
er sprake van een veertigtal redacteurs. 
Ook qua facultaire diversiteit mogen 
we niet klagen. Hoewel de meerderheid 
uit de Blandijn gesukkeld kwam, op 

zoek naar iets waardevol om op dat cv 
te zetten, vonden ook rechtenwezens, 
burgies en zelfs de occasionele fysicus 
de weg naar de redactie. Uit de vele 
interviews met oud-Schamperleden 
werd pijnlijk duidelijk dat Schamper 
lang een mannenbastion was. Dat 
betekent niet dat vrouwen niet welkom 
waren. Integendeel, sommige zoekertjes 
waren wanhopig gericht op toekomstige 
vrouwelijke redacteurs. Wat duidelijk is, 
is dat Schamper mensen samenbracht en 
vriendschappen voor het leven smeedde. 
 

Wat hierna volgt is een chronologische 
lijst van de circa 900 studenten die ooit 
aan Schamper hebben meegewerkt. Staat 
jouw naam er niet tussen , maar was je ooit 
wel deel van de equipe? Geef ons dan een 
seintje. Was je nooit deel van de equipe, 
maar wil je dat wel worden? Kom dan op 
maandag, 20u, naar studentenhuis De 
Therminal en word verder ingeweid in 
de wondere wereld van Schamper, het 
officiële onafhankelijke studentenblad 
van de Universiteit Gent.
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ONDERWIJS

Taalonthaal is een Onderwijsinno-
vatieproject van de Faculteit Letteren 
& Wijsbegeerte. De promotor van dat 
project is professor Johan De Caluwe, 
die ook het projectvoorstel heeft opge-
steld. Dat omschreef  de drie aspecten 
waarrond het project zou werken. Ten 
eerste zijn er de welbekende taaltips, die 
wekelijks per mail vaak voorkomende 
fouten of  stilistische slordigheden toe-
lichten. Daarnaast worden ook lessen 
‘academisch schrijven in een notendop’ 
georganiseerd. Tot slot kunnen studen-
ten die vragen hebben over een acade-
mische schrijftaak via de website een 
afspraak maken voor individuele bege-
leiding.

CHARLIE’S GRAMMAR ANGELS

De naam Chloé Lybaert doet bij 
velen vast een belletje rinkelen. Zij is 
de persoon die de taalmails verstuurt. 
Lybaert heeft Nederlands-Engels ge-
studeerd aan de UGent, en behaalde in 
2014 een doctoraat in de Nederlandse 
taalkunde. Ze werkt niet alleen: het 
project draait immers dankzij de kracht 
van drie personen. Naast Lybaert hel-
pen Fieke Van Der Gucht en Heleen 
Rijckaert om de boel draaiende te hou-
den. Van Der Gucht heeft ook Neder-
lands-Engels gestudeerd en behaalde 
een doctoraat in de Algemene Taal-
wetenschap. Rijckaert studeerde eerst 

Kunstwetenschappen, maar behaalde 
daarna een Master in de Vergelijkende 
Moderne Letterkunde en een Master 
in de Taal- en Letterkunde. De dames 
werken allemaal deeltijds voor Taalont-
haal, daarnaast hebben ze ook hun an-
dere jobs. 

(TAAL)TIPTOP IN ORDE

Voor de taaltips werkt Taalonthaal 
met materiaal van de studenten zelf, 
zoals papers. Dat zorgt ervoor dat het 
steeds om herkenbare zinnen gaat en 
niet om zinnen die lukraak uit kranten 
zijn geplukt. “In het lokaal staat er een 
kast vol papers, gesorteerd per studie-

Taalonthaal is wellicht het meest bekend om de taaltips die veel studenten aan de 
Universiteit Gent per mail ontvangen. Maar wie zijn de drijvende krachten achter dit pro-
ject? Een ding is zeker: “We zijn geen taalnazi’s die mensen aanvallen wanneer ze een fout 
maken.” door Selin Bakistanli

cartoon door Bos Goderis

Taalonthaalmoeders
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richting. Af  en toe nemen we die door 
en zoeken we gericht naar vlotte en 
minder vlotte zinnen, en naar taal- en 
stijlfouten. Soms vragen docenten ons 
om een les op maat te maken: dan kijken 
we naar fouten die vaker voorkomen in 
die richting.”

De ergste fouten komen niet in een 
blunderboek terecht, maar worden ver-
zameld voor de powerpointpresentaties 
van de lessen en voor de taalmails. “We 
laten studenten delen in ons plezier”, 
lacht Van Der Gucht. “Eigenlijk kan je 
het de studenten vaak niet kwalijk ne-
men, sommige fouten hebben we zelf  
ook gemaakt vroeger. Dat is juist leuk, 
ik herken soms mezelf  als student.”

De taalmails krijgen gemengde reac-
ties. Er zijn heel wat mensen die posi-
tief  reageren: de mailtjes zijn leuk om 
te lezen, Taalonthaal maakt gebruik 
van authentiek materiaal, Nederlandse 
studenten die lachen om typisch Vlaam-
se fouten, etc. Degenen die niet en-
thousiast zijn omdat de mails hen niet 
interesseren, kunnen zich helaas niet 
uitschrijven voor de mailtjes. De taal-
tips worden verstuurd via Minerva, en 
iedereen die ingeschreven is op de info-
site van de Faculteit Letteren & Wijs-
begeerte krijgt bijgevolg de mails. Alle 
studenten die les hebben in de gebou-
wen van deze faculteit zijn ook auto-
matisch ingetekend op die infosite. Dat 
verklaart waarom bijvoorbeeld som-
mige rechtenstudenten ook in de mai-
linglijst staan. Studenten die de taaltips 
niet krijgen en dat wel willen, kunnen 
altijd een bericht sturen naar taalont-
haal@ugent.be, dan zullen ze toege-
voegd worden aan de lijst. Het archief  
met alle taaltips wordt overigens ook 
bijgehouden op de website.

SNELCURSUS ACADEMISCH 
SCHRIJVEN

Zoals hierboven vermeld zijn de taal-
tips maar een fractie van wat de dienst 
doet. Studenten kunnen lessen volgen 
om hun schrijfvaardigheid te verbete-

ren. Zo’n lessenreeks duurt twee keer 
twee uur en wordt op verschillende 
momenten georganiseerd. Zo krijgt 
iedereen de kans om te komen. Daar-
naast heeft iedere student ook de mo-
gelijkheid om een individuele afspraak 
met een van de medewerkers te maken. 
Een afspraak duurt ongeveer een half-
uur en wordt voor elke student anders 
ingevuld. 

“We laten ons eigenlijk een beetje lei-
den door het probleem van de student. 
Soms hebben ze last met structuur, an-
dere keren met schrijfstijl. Het gebeurt 
ook wel eens dat een student helemaal 
vastzit en het echt niet meer weet. Dan 
proberen we samen een oplossing te 
zoeken”, legt Lybaert uit. 

Van der Gucht knikt beamend. 
“Wanneer we weten waar een student 
moeite mee heeft, gaan we daar priori-
tair naar kijken. Meestal kijken we vier 
pagina’s na. Dan scannen we de tekst in 
en duiden we de opvallende dingen aan, 
bijvoorbeeld excessief  gebruik van pas-
sieve constructies. Samen herschrijven 
we enkele zinnen, de rest doet de stu-
dent thuis. Daarna kunnen ze altijd met 
een herwerkte versie langskomen.”

Dat houdt evenwel niet in dat enkel 
zij die problemen ondervinden bij het 
schrijven van een paper terecht kunnen 
bij Taalonthaal. De dienst is er niet en-
kel voor studenten in de hoogste nood. 
Als je bevestiging nodig hebt dat je 
goed bezig bent, of  gewoon een kleine 
vraag hebt, kan je ook een afspraak ma-
ken: “Taalonthaal is laagdrempelig: wij 
beoordelen geen studenten en delen ook 
geen punten uit.”

VOOR IEDEREEN?

Taalonthaal is een initiatief  voor 
studenten aan de Faculteit Letteren & 
Wijsbegeerte, maar de medewerkers 
geven aan dat de nood ook hoog is bij 
studenten van andere faculteiten. Stu-
denten die succesvol geholpen zijn 
vertellen hun vrienden erover en zelfs 
docenten vragen of  hun studenten les-

sen mogen mee volgen of  een afspraak 
mogen maken. De Faculteit Letteren & 
Wijsbegeerte financiert het project ech-
ter en dus krijgen studenten van die fa-
culteit voorrang. De dames geven wel 
aan dat ze — als er nog plaats is in de 
agenda — studenten van andere facul-
teiten niet in de kou willen laten staan. 
Bovendien verwijzen ze studenten van 
andere faculteiten graag door naar de 
collega’s van de dienst Taalbeleid. Daar 
kunnen studenten en lesgevers terecht 
voor lessen academisch schrijven op 
maat van de faculteit.

“Het ideale scenario is dat er in elke 
faculteit een Taalonthaal komt; we mer-
ken wel dat die nood er is”, klinkt het 
bij Lybaert.

“Ik denk dat het positief  zou zijn 
voor de studenten”, beaamt Van der 
Gucht. “De rector heeft aan het begin 
van het academiejaar gezegd dat wan-
neer het inschrijvingsgeld verhoogd 
wordt, de surplus die studenten betalen 
helemaal moet teruggaan naar diensten 
die hen echt vooruithelpen.”

PAPERSTRESS

Het belang van projecten als Taal-
onthaal staat inmiddels buiten kijf. 
“Voor veel studenten is de overstap van 
het secundair onderwijs naar de univer-
siteit immens. Natuurlijk hebben ze wel 
eens moeten schrijven, maar niet in de 
academische stijl die hier van hen ver-
wacht wordt. Het is jammer dat studen-
ten niet slagen, terwijl ze wél de inhoud 
beheersen, maar de vorm van hun tekst 
niet aan de verwachtingen van de uni-
versiteit voldoet. Volgens ons kunnen 
wij voor studenten echt het verschil 
maken en hen verder helpen als ze vast-
zitten.”

Alvast heel veel succes gewenst aan 
de medewerkers van Taalonthaal met 
de deadlines voor de bachelor- en mas-
terproeven in aantocht, en fingers crossed 
dat dit artikel geen inspiratie wordt 
voor de taaltips. ■
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Het Intelligente Broodroostertje
A long time ago in a galaxy far, far away waren er al droids die op (en vooral naast) stinkende 
hippiejedi’s moesten schieten. Artificiële intelligentie kan zelfs in de Star Warsprequels, 
maar hoe ver staan wij nog van hyperintelligente machines?

door Brecht Vissers en Andries Rosseau
cartoon door Bos Goderis

“Any sufficiently advanced technology is 
indistinguishable from magic for those who 
do not understand it” (Arthur C. Clarke). 
Artificiële intelligentie, kortweg AI, 
wordt in vele wetenschapsgebieden 
gebruikt en bestudeerd. Ze heeft als 
hoofddoel het creëren van intelligentie, 
wat nog steeds een van de belangrijkste 
kenmerken van de mens is. Het is een 
thema dat beschavingen al eeuwenlang 
bezighoudt. De oude Grieken verhaal-
den reeds over gigantische mensachtige 
robots vervaardigd uit brons en vol-
gens een legende creëerde koning Sa-
lomo mechanische dieren die zijn troon 
bewaakten. 

DESCARTES EN ROBOTVAMPS

Tegenwoordig is kunstmatige intel-
ligentie geen voer meer voor verhaal-
tjes, maar bikkelharde werkelijkheid. 
Dat ondervond ook Garry Kasparov, de 

schaaklegende die in 1997 ingemaakt 
werd door de computer Deep Blue. Op 
videobeelden loopt de wereldkampi-
oen met een blik vol ongeloof  de ka-
mer uit. Enkele jaren geleden versloeg 
Watson, nog zo’n slimme computer, de 
regerende kampioenen uit Jeopardy, een 
TV-quiz waarbij deelnemers een vraag 
moeten bedenken op een gegeven ant-
woord. Een veel menselijker toepassing 
dus, waarbij spraakherkenning aanwe-
zig moet zijn die humor en ironie op-
pikt. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Menspoppen die diepgaande conver-
saties voeren met ‘echte’ mensen over 
Descartes en de zin van het leven, het 
kan allemaal al. Voor de iets eenzame-
re zielen onder ons: ook een erg, ehm, 
diepgaande gedachtewisseling met een 
blonde robotvamp behoort tot de moge-
lijkheden.

OVER DE BLOEMETJES EN DE 
BIJTJES

Een van de meest tot de verbeelding 
sprekende vormen van AI is evolutio-
nary computation. Dat is een verzamel-
term voor computeralgoritmen die 
geïnspireerd zijn op het biologisch en 
evolutionair model van Charles Dar-
win. Het genetisch algoritme is daarin 
het bekendste. Die werd gepopulari-
seerd door John Holland in de jaren 
zeventig. De eenvoudigste vorm van 
dit algoritme begint met een initiële 
set aan mogelijke oplossingen — bloe-
metjes en bijtjes als het ware — wille-
keurig gegenereerd of  handgemaakt, 
die voor elk van hun elementen een 
fitscore krijgen. Twee (of  meer, kinky 
bastards) oplossingen kruipen in hun 
liefdesnestje en maken nieuwe oplos-
singen. Door de ‘genetische’ sterkte 
van hun fitscore zullen die sterke ele-
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menten in volgende generaties aan op-
lossingen meer voorkomen. Vele 
generaties later hebben we daardoor 
een reeks aan sterke oplossingen. Dat 
zulke algoritmen hun toepassing vin-
den in de bedrijfswereld is niet verwon-
derlijk. Het vond echter ook al zijn nut 
in gaming AI.

Nu moet u niet gaan denken dat uw 
Angry Birds morgen het non-stop kata-
pulteren van hun persoon beu gaan zijn 
en in de plaats daarvan zullen beslissen 
om te gaan kleurenwiezen in café Sport 
bij Augusta. Als u ooit een spel uit de 
‘Grand Theft Auto’-reeks speelde, dan 
weet u dat er nog een lange weg af  te 
leggen valt voor niet-speelbare karak-
ters in computerspellen. Het probleem-
oplossend vermogen van ziekenwagens 
die op politiewagens die op brandweer-
wagens inrijden, is duidelijk ver zoek. 
Dat komt omdat de rekenkracht van 
huis-tuin-en-keukencomputers nog net 
iets te zwak is om de vele generaties aan 
mogelijke oplossingen te bekokstoven. 
Dat het simpel en krachtig kan is al be-
wezen in de god game ‘Black & White’. 
Daar leerden grote monsters wat ze wel 
en niet mochten doen door positieve of  
negatieve bekrachtiging van uzelf, een 
virtuele hond van Pavlov dus. In “Evol-
ving a Better Adversary: A Case Study in 
a German Castle” hadden McFarlin en 
zijn team het plan om een betere tegen-
stander voor het schietspel ‘Wolfenstein 

3D’ te ontwikkelen, met een evolutionary 
computation algoritme, allemaal volauto-
matisch. De tegenstanders kregen een 
fitscore enkel op basis van de schade 
die ze aanrichtten aan de speler, waar-
door de laatste generatie tegenstanders 
moeilijker te verschalken was en slim-
mer omging met het spel.

ONE OF US

“I know that you and Frank were plan-
ning to disconnect me, and I’m afraid that’s 
something I cannot allow to happen.” De 
beklemmende woorden van HAL 9000, 
de sprekende boordcomputer uit ’2001: 
A Space Odyssey’, zinderen na in de geest 
van iedere filmliefhebber. Het fragment 
uit de klassieker van Stanley Kubrick 
waarschuwt al sinds 1968 voor de te 
snelle vooruitgang en koude logica van 
artificiële intelligentie, en hoe ze uit-
eindelijk onze ondergang kan worden. 
Maar loopt het werkelijk zo’n vaart? 

Stephen Hawking, theoretisch fysi-
cus en wetenschapsheld, ziet het plaatje 
nogal grimmig. In een interview met de 
BBC schetst hij het einde van de mens-
heid door robots. Hij zegt dat mensen 
geketend zijn aan hun trage biologische 
evolutie, in tegenstelling tot volledige 
artificiële intelligentie. Die zou zichzelf  
zonder remmingen verbeteren en ons 
uiteindelijk volledig verstikken, bran-
dende auto’s en schreeuwende moeders 
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incluis. Voer voor een aanstormende 
Marvel film, me dunkt. Dat die evolu-
tie tot onze uitroeiing zal leiden, daar 
is niet iedereen het over eens. Waar wel 
een voorzichtige consensus over be-
staat, is dat binnen de tijdsspanne van 
enkele tientallen jaren er een moment 
komt, de singulariteit — wat een heer-
lijk doemsdagachtig woord — waarbij 
de exponentiële groei van computers 
ons menselijk intellect zal overtref-
fen. Artificiële intelligentie (als we die 
dan nog artificieel kunnen noemen) zal 
zichzelf  kunnen verbeteren en onder-
houden. Het is het moment waarop de 
maatschappij onbegrijpelijk kan wor-
den voor gewone mensen, en alleen 
computers (of  mensen met een gemo-
dificeerd brein) nog mee zullen kunnen. 
Er zal hoogstwaarschijnlijk een soort 
algemeen computerbewustzijn ontstaan 
waar mensen zich op kunnen aanslui-
ten. Als dit allemaal wel erg hard op 
science fiction lijkt, bedenk dan dat we 
al jaren gebruik maken van breinex-
tensies, van telramen tot het internet. 
Het is gewoon de volgende onvermij-
delijke stap op onze menselijke tijdlijn, 
net zoals de uitvinding van het wiel, de 
boekdrukkunst of  de stoommachine dat 
waren. Dus wacht nog heel even voor u 
de atoomkelder induikt, Arnie heeft nog 
geen ambities om ook echt Terminator 
te worden. ■
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U kocht net een boek op Amazon en even later raadt Facebook u gelijkaardige boeken aan? 
Het overkwam ons ook in de research voor het artikel dat u nu leest over Big Data. Puur 
omdat we daarnaar gezocht hadden in het kader van dit stuk.

I like Big Data and I cannot lie

Zonder dat u het merkt, zijn Big Data 
al uw leven binnengeslopen, zelfs in 
grotere mate dan die consumer informa-
tion van de grote internetbedrijven die 
u elke dag op uw (toetsen)bord krijgt. 
Professor dr. Guy De Tré, hoofddo-
cent en coördinator van de postaca-
demische opleiding ‘Big Data’ aan de 
UGent, licht toe: “Een smartphone be-
vat zeer veel sensoren. In principe is het 
al mogelijk dat als je een winkelcentrum 
binnenstapt, je smartphone een seintje 
geeft om te zeggen dat die jurk die je 
online bekeken hebt in een nabije win-
kel in promotie staat, gevolgd door een 
precieze routebeschrijving. Ook in de 
zorgsector zijn er mogelijkheden. Ou-
dere mensen kunnen langer in hun huis 
blijven als dat uitgerust is met senso-
ren die bewegingen en handelingen bij-
houden waarvan er op het einde van de 
dag een kort verslag naar familieleden 
wordt doorgestuurd.” Bovendien houdt 
het daar niet op: ook weersverschijn-
selen, epidemieën en menselijk gedrag 
kunnen voorspeld worden met behulp 
van Big Data.

GROOT, GROTER, GROOTST

Hoe ‘big’ zijn Big Data precies? Een 
schets: volgens itNews Australia sloeg 
eBay ongeveer negentig petabytes (ne-
gentigduizend terabytes) aan consu-
menteninformatie en -gedrag op voor 
o.a. aanbevelingen tot 2013. Spotify had 
vorig jaar in augustus 28 petabytes aan 
data, en elke dag zouden daar volgens 
Datafloq nog zo’n zeshonderd gigabytes 
bijkomen. Hoeveel data de National Se-
curity Agency van de Verenigde Staten 
opslaat is niet geweten, maar Forbes en 
Wired vermoeden dat het in 2013 zou 
gaan om enkele exabytes (enkele mil-
joenen terabytes). 

De analyse en verwerking van die 
enorme hoeveelheden data brengen 
moeilijkheden met zich mee. “Vroeger 
kon je vrij eenvoudig een klassieke da-
tabank opbouwen”, zegt prof. De Tré. 
“Vandaag zie je echter dat de data gro-
tere volumes en snelheden bereiken. 
We worden er ons steeds vaker van 
bewust dat data in de vorm van multi-
media, tekst, sensordata, video en foto’s 
beschikbaar zijn, terwijl klassieke tech-
nologie in principe gebaseerd is op het 
weergeven van data in tabellen. We wil-
len het gebruik van Big Data verder 
ontwikkelen, maar worden nu gecon-
fronteerd met grote uitdagingen. Zo is 
er enerzijds de immense snelheid van 
de data aangeleverd door bijvoorbeeld 
sociale media als Facebook en Twitter 
en anderzijds ook het bestaan van hia-
ten. Hoe groter de databestanden, hoe 
groter immers ook de kans op imperfec-
ties.”

“De huidige databanken zijn zo ge-
bouwd dat dezelfde gegevens maar één 
keer kunnen worden ingegeven en de 
consistentie bijgevolg bewaard blijft. 
Daar stappen we nu van af. We gaan 
er nu voor zorgen dat de data altijd be-
schikbaar zijn. Er wordt erg veel belang 
gehecht aan deze beschikbaarheid, maar 
de prijs die we ervoor betalen is hoog 
en onze persoonlijke gegevens komen 
uiteraard ook in het gedrang. Er wordt 
bewust voor gekozen de consistentie op 
te geven en dat zorgt voor een ander 
verhaal. Hier in Gent voeren we heel 
wat onderzoek rond datakwaliteit en 
het behandelen van imperfecties.”

PRIVÉPRAKTIJKEN

Overal zijn er sensoren: beveiligings-
camera’s in uw favoriete winkel, een 
smartphone in uw broekzak, een Goog-
le Glass op uw hoofd, Google Cars in 

door Brecht Vissers en Clara Casert
foto door Brecht Vissers
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uw straat, een iWatch rond uw pols en 
een Smart TV in uw woonkamer. Die 
zijn in staat om gegevens te verzamelen 
en ze snel te archiveren in een databank. 
In geen tijd hebben we al veel ingeboet 
aan ons recht op privacy. De Tré ka-
dert het fenomeen: “Privacy is altijd al 
een vraagstuk geweest in de informa-
tica. Hoe meer data je verzamelt online 
— bewust of  onbewust, bijvoorbeeld 
door het gebruik van sociale media — 

hoe meer er misbruik van kan gemaakt 
worden. In principe moet je rekenen op 
de goodwill van de softwarebouwer. In 
België geldt wel dat nieuwe software 
die gebruik maakt van persoonlijke ge-
gevens moet worden voorgelegd aan 
de privacycommissie, die bekijkt of  de 
data anoniem verwerkt worden. Om dit 
te realiseren wordt er gewerkt met een 
zeer afgeschermde toegang tot de gege-
vens. Bescherming van persoonlijke ge-
gevens is dus steeds afhankelijk van een 
goed softwareontwerp.”

DADA DATA

Hoewel de mogelijkheden van Big 
Data virtueel eindeloos zijn, blijven de 
grote doorbraken volgens Tim Har-
ford, auteur van o.a. The Undercover 
Economist Strikes Back, voorlopig uit. 
Prof. De Tré verklaart: “Een onderzoek 
met Big Data moet steeds uitgaan van 
een doelstelling, anders is er geen be-
ginnen aan. Bedrijven zijn bijvoorbeeld 
vaak geïnteresseerd in het destilleren 
van nieuwe informatie uit de grote hoe-

veelheden data waarover ze beschikken. 
De klassieke tabelbevraging geeft data 
maar op één manier weer en daar kan 
dus niet veel uit geleerd worden. Een 
data warehouse is iets geavanceerder: 
een datastructuur kan gezien worden 
in kubusformaat. Die kubus kan langs 
verschillende kanten gedraaid en ge-
analyseerd worden en er kan in- en uit-
gezoomd worden. Hierdoor ontstaan er 
meerdere toepassingen. Daarnaast kun-
nen we ook aan data mining doen, waar-
bij we kijken naar correlaties om data 
die nog verborgen zijn bloot te leggen. 
Als een winkel bijvoorbeeld bestudeert 
wat de klanten kopen en ze zien dat 
klanten die bier kopen daarnaast ook 
vaak chips meenemen, is dat een cor-
relatie waarop ingespeeld kan worden. 
Hoe meer gegevens er zijn, hoe sterker 
de correlatie tussen de begrippen wordt 
gezien; er is dan minder kans dat toe-
val meespeelt. Daarmee kan een bedrijf  
dan weer verder. In de competitie tus-
sen bedrijven wordt het gebruik van big 
data noodzakelijk. Bedrijven zullen ver-
plicht worden die extra analyses te ma-
ken om hun concurrenten bij te benen.”

“Als we de steeds grotere hoeveel-
heden informatie op de juiste manier 
verwerken met de passende algoritmes, 
zijn enorme toepassingen niet meer 
veraf. We zullen wel nog moeten leren 
omgaan met de kwetsbare punten. Alle 
data die we bijhouden op onze com-
puter kunnen een risico vormen. Ook 
cloudomgevingen kunnen namelijk 
gehackt worden. Big Data is een evo-
lutie waar je niet omheen kunt, maar 
we zullen steeds een afweging moeten 
maken waarbij we privacy in rekening 
brengen. Dat merk je nu ook als je een 
nieuwe app installeert en ziet tot welke 
gegevens er toegang wordt gevraagd. 
Zullen Big Data onze levens aangena-
mer maken? We zullen alleszins steeds 
de prijs moeten betalen.” ■

"Hoe groter de data-
bestanden, hoe groter 
ook de kans op imper-

fecties"

Rien Emmery
“Ons idee van neutraliteit 
was ‘op iedereen kappen’. 
Dat was verantwoord, want 
de meeste verenigingen 
waren ook echt belachelijk. 
We kwamen met zeer veel 
weg. We publiceerden een 
cartoon van de rector die 
onder zijn bureau gepijpt 
werd door Kardinaal Joos. 
Rector De Leenheer was zo 
braaf  dat hij niet eens tegen 
Schamper inging. Wij wa-
ren een zelfverklaarde bende 
onnozelaars die een boekske 
maakten.”

Mathias Jacxens
“Het had ook veel voordelen 
om bij Schamper te zitten. We 
hadden een printer gekocht en 
wij durfden al eens onze cursus-
sen printen op de redactie. Dat 
bleek ons op het einde van het 
jaar duizenden euro’s gekost te 
hebben.”

Stijn Debrouwere
“Onze favoriete bezigheid was 
met Schamper redacties crashen. 
Gewoon de kalender van de unief  
in ’t oog houden en daar naartoe 
gaan. We kwamen dan met vijf  
man toe op een doctoraatsverde-
diging over de baarmoeder van 
kleinvee. Vragen ze ons wie we 
zijn en wat we hier doen: ‘We zijn 
van het studentenblad en we wil-
len dit eens zien’. Professor: ‘Ja, 
maar de voorstelling is al voorbij.’ 
Goh ja, maar we kunnen een beet-
je babbelen dan.’ ‘Met vijf  man?’ 
‘Wel, euh, ja…’ (lacht).”
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Duizend-en-een kunstencentrum
Kunstencentrum Vooruit verwelkomt met Khadija El Bennaoui haar nieuwe artistiek lei-
der, de opvolger van Barbara Raes. El Bennaoui kijkt uit naar wat zeker en vast een inte-
ressante ervaring zal worden. door Selin Bakistanli en Aaricia Lambrigts

foto door Ezz Photography

Haar naam zou zomaar uit de vertel-
lingen van Duizend-en-een-nacht kun-
nen komen. Khadija El Bennaoui heeft 
al heel wat van de wereld gezien, maar 
haar roots liggen in Marokko. Voordat 
ze gekozen werd als nieuwe artistiek 
leider van Vooruit, was ze al actief  in 
de culturele sector. Ze werkte vijftien 
jaar aan internationale samenwerkings-
projecten van culturele organisaties in 
Afrika, de Arabische landen en Latijns-
Amerika. Deze projecten zetten vooral 
in op het vinden van financiering en het 
verbeteren van de werkomstandigheden 
van kunstenaars.

RECHT VOORUIT

El Bennaoui is ambitieus en weet 
welke richting ze uit wil samen met 
Kunstencentrum Vooruit. Graag zou 
ze het punt onderzoeken waar kunst en 
problemen die zich in de hedendaagse 
samenleving voordoen, samenkomen. 
Dit zal het overgangsproces tussen de 
twee kunnen inspireren en steunen. 
Khadija wil met dit onderzoek geen ant-
woorden vinden. Het gaat meer om het 
begrijpen, het analyseren en het bloot-
leggen van verschillende interpretaties. 
Ze wil zich in het bijzonder focussen op 
artistieke en intellectuele stemmen van 
buiten Europa. “Deze stemmen moeten 
betrokken raken in het proces van re-
flectie en interpretatie. Tegelijk zal dit 
hen ook uitnodigen om samen de cultu-
rele diversiteit van Gent te vieren.”

SCHOON GENT

Khadija El Bennaoui heeft al over 
heel de wereld gewerkt, maar voelt nu 
de nood om de kennis en netwerken die 
ze heeft vergaard om te zetten in de 
praktijk. Het ‘kleine’ Gent was hiervoor 
de ideale locatie. “Een intensief  mobiel 
leven werkt stimulerend, maar ik had 

nood aan een vaste plaats. Ik zal nooit 
stoppen met reizen, maar nu heb ik een 
veilige haven waar ik verder kan bou-
wen op de waardevolle ervaringen die 
ik elders heb opgedaan.” 

Gent is een studentenstad, wat El 
Bennaoui ziet als een mooie kans en 
een voordeel. “Het studentenleven be-
reidt ons voor op ‘het echte leven’. 
Kunst kan een krachtige betekenis ge-
ven aan die overgang. Ik wil graag op 
een interactieve manier met studenten 
samenwerken zodat we niet alleen hun 
studentenleven kunnen verrijken, maar 
zij ook ons aanbod.

VOORUITDAGINGEN

De huidige Vlaamse re-
gering heeft met een groot 
mes gesneden in de cul-
tuursector, waar gemid-
deld 5 procent bespaard 
moet worden. “Het is he-
laas een trend geworden 
om cultuur op te offeren 
in tijden van crisis. Kunst 
is echter cruciaal in de sa-
menleving, zeker tijdens 
turbulente momenten”, be-
treurt El Bennaoui de be-
sparingen. Volgens haar is 
de grootste uitdaging om 
het meest mogelijke te ha-
len uit de beschikbare mid-
delen, zonder de waarden 
waarvoor we staan als kun-
stenaar uit het oog te ver-
liezen.

“Ik ben er ook van over-
tuigd dat we niet geïntimi-
deerd mogen zijn door zo’n 
politieke beslissingen. In-
tegendeel, we moeten juist 
partnerschappen oprichten 
over heel de sector heen.”

We vroegen El Bennaoui welk ko-
mend Vooruit-event een aanrader is 
voor ons. Ze raadde ons Samedi déten-
te aan, een voorstelling van Dorothée 
Munyaneza over de Rwandese genoci-
de. Dit evenement trok haar aandacht 
door de link met haar eigen persoon-
lijke en professionele achtergrond. Dat 
betekent echter niet dat Khadija kunst 
met een andere achtergrond afschrijft. 
“Ik denk dat we, als leden van een pu-
bliek, op onbekend terrein — zij het een 
festival, of  een kunstencentrum — be-
wust of  onbewust eerst de nood voe-
len om onszelf  te identificeren met een 
aanbod vooraleer de andere voorstellen 
na te gaan.” ■
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Uit liefde voor de lach
“How do you celebrate women’s day, Marcel?” “Wiz as many 
as pozzible, ov courze!” Nee, voor zeemzoete compliment-
jes moest u op Internationale Vrouwendag niet in de Live 
Comedy Club in het Arca Theater zijn. Om uw lachspieren 
te laten kietelen des te meer. No kiddin’!

door Simon Hoebeke en Esther Beeckaert
foto door Justine Vergrotte

We beginnen met een biecht: hoewel 
we onszelf  als comedyliefhebbers be-
schouwen, zijn de keren dat we de mees-
ters van het genre live aan het werk 
gezien hebben op twee vingers te tel-
len. Een beetje zoals een diehard voet-
balsupporter die nooit naar het stadion 
gaat. Hoog tijd om daar verandering in 
te brengen. Onze timing was, zoals zo 
vaak, spot on. Met Live Comedy Club 
organiseert LiveComedy.be sinds dit 
semester namelijk maandelijkse lach-
avonden in onze studentenstad. Met 
nationale én internationale artiesten. 
Zeker de moeite om hiervoor uw kot 
nog eens uit te komen.

ER WAREN EENS EEN 
FRANSMAN EN EEN FIN

Ons oog viel op de Award Winning 
Comedians – Night. Fancy naam, maar 
van de comedians, Marcel Lucont en 
Ismo Leikola, hadden we nog nooit ge-
hoord. Een Britse Fransoos en een Fin, 
begot. We trokken dan maar de avond 
in als ware het een blind Tinderdate: on-
bevooroordeeld,  hopend op een leuke 
ervaring. Een climax mocht, maar was 
geen vereiste. Daar dacht Marcel Lu-
cont, het Franse alter ego van de Brit 
Alexis Dubus, duidelijk anders over. 
Marcel omschrijft zichzelf  als flâneur, 
raconteur et bon-viveur. Bij ons riep hij 
vooral het beeld op van een menselijke 
en heerlijk arrogante versie van Pepe 
Le Pew. Blootvoets en met glas rode 
wijn in de hand maakt hij meteen dui-
delijk wat hij van de Gentse Arca vindt 
(“This is not a stage, it’s a fucking floor”). 
Naast zijn Franse arrogantie en je m’en 
foutisme, doet Lucont het publiek gieren 
met zijn schunnig liberale kijk op seks 
en vrouwen (zijn poème over erectiepro-

blemen getiteld “No Hard Feelings” is 
zeker de moeite waard). 

Het stijlcontrast met de tweede ar-
tiest, Ismo Leikola, kon niet groter zijn. 
Waar nihilist Lucont het publiek ver-
laat met  het compliment dat het “a lit-
tle above average” was, straalt Leikola 
een haast schattige onzekerheid uit. Hij 
geeft toe dat seks voor hem een zeld-
zame en beangstigende ervaring is. De 
humor van de rondbuikige Fin ligt in 
gevorderde woordgrapjes en een ver-
rassende kijk op dagdagelijkse zaken 
zoals de houdbaarheidsdatum van een 
flesje water (“it’s been here for billons of  
years, and now it’s ruined”). Wat beide 
heren gemeen hebben, is dat 
ze de droge clichés over onze 
vrouwelijke medemens niet 
sparen. Fuck Vrouwendag, in-
deed!

TOUGH CROWD, DIE 
STUDENTEN

Of  die climax er nu geko-
men is? Noem het gerust een 
multiple orgasm. En niets ge-
faked! Hoewel je in tijden van 
Youtube hele dvd’s van come-
dians gratis kan bekijken, blijft 
een liveshow een toegevoegde 
waarde. Op de eerste rij, pal 
voor de micro gaan zitten en 
je overgeven aan de hilarisch 
creatieve hersenkronkels van 
een professionele lolbroek, 
het doet bijna romantisch aan. 
Toch is de Gentse student 
moeilijk te verleiden, vertelt 
Tom Bertels, drijfveer ach-
ter LiveComedy.be. “Ik doe dit 
nu tien jaar, en het aantal stu-
denten in de zalen is vrij be-

droevend. Het is nochtans bewezen dat 
lachen uitstekend is voor de gezond-
heid. Het maakt stoffen vrij in de herse-
nen waardoor je gelukkig buiten gaat.”  
Zoals zo vaak vormt de prijs voor ve-
len een struikelblok. Een student re-
kent namelijk in aantal pintjes. Al kan 
anderhalf  uur lachen evenzeer een be-
nevelend effect hebben. “Comedy is een 
betaalbare vorm van entertainment. Als 
je een avond op café gaat, ben je vaak 
meer geld kwijt, terwijl je niets gezien 
hebt. Ik wil ook kwaliteitsvolle acts bie-
den. Liever iets duurder met echt straf-
fe artiesten dan omgekeerd.  Bovendien 
mogen studenten voor de helft van de 
prijs naar onze Clubavonden.”

Voor wie overweegt eens een Live 
Comedy Clubje mee te pikken, heeft de 
organisator nog een gouden tip: “De 
Canadese komiek Glenn Wool, die op 
21 mei komt, is echt een straffe gast”. 
Onze raad is dan ook simpel: koop een 
kaartje, zet u op de eerste rij en lach al 
uw studentikoze miserie van u af !  ■
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TUMULTINGENT
Koop u nog snel een lange zwarte jas, kleur uw haar blauw en leer enkele klinkende namen 
uit de kunstwereld uit het hoofd. Onthoud: présence is alles als u naar TUMULTINGENT 
gaat op 25 maart, op verschillende locaties in Gent. 

Culturele aspiranten aller landen (en 
vooral toevallig uit Gent) verwennen u 
op die datum weer met een Speisekarte 
waarvoor Jan Hoet zaliger het in zijn 
broek zou doen van jolijt. Kijkt u naar 
het programmaboekje en denkt u: “Oei, 
ik wil mijn horizonten verbreden en te-
gen die kunstzinnige blondine kunnen 
praten tijdens vergelijkende literatuur-
wetenschap, maar ik weet bij god niet 
waar ik moet beginnen”? Dan mag u 

na het lezen deze Schamper in pamper-
vorm vouwen, want u gaat zo hard met 
uw gat in de boter gevallen zijn dat het 
pijn doet. 

KASK (Louis Pasteurlaan 2) 
Het KASKcafé is het centrale punt 

van dit culturele walhalla.  De radio-
makers van Tumult.fm en Urgent.fm 
zorgen ervoor dat iedereen die gek ge-
noeg is om die dag achter zijn bureau 
te bivakkeren het festival toch kan mee 
volgen. 

KASK

Twee zotte kunstenaars maakten 
eens een film. Het is niet het begin van 
een flauwe mop, maar wel van de kort-
film Un Chien Andalou uit 1929. Luis 
Buñuel  en Salvador Dali nemen je 
mee in hun dromen, letterlijk, met live-
muziek door conservatoriumstudenten. 
Onthoud: het is maar een koeienoog. 
Voorstelling om 20u en 21u.

LOD studio 3 (Bijlokekaai 3)
Stephan Vanthuyne is fotograaf  en 

zijn boekje From here into oblivion 
bevat stuk voor stuk sterke foto’s.  Van-
thuyne fotografeert landschappen en 
personen, zowel in kleur als zwart-wit. 
Onbekend maakt onbemind, dus spoed 
u naar de Bijlokekaai!

De Stadshal
De Stadshal wordt voor TIG#3 om-

gevormd tot concertzaal. Brayzlavs-
ky mag om 17u de spits afbijten. Het 
nieuwe project gedragen door o.a. de 
ex-drummer van Absynthe Minded en 
Sioen brengt Franse tekstmuziek die 
meer dan eens een dubbele bodem heeft. 

Om 19u is The girl who cried wolf aan 
de beurt. Dit vijftal is momenteel bezig 
aan de opnames van hun debuutplaat, 
maar laat uw trommelvliezen nu al ge-
nieten van hun triphop sound.  Om 21u 
krijgen de psychedelische rockers van 
Future Old People are Wizards vrij 
spel.

Doorlopend staat bij de Stadshal 
de Nocturne van het Designerkoppel 
Moupila opgesteld. Voor de bedeesde 
doch zeer getalenteerde artiesten in spe 
onder u, dit is je kans!

Riot (Dendermondsesteenweg 80)
Deze  bookshop die samen met de 

mannen van Subbacultcha een artis-
tiek project vormt met een hoog hip-
stergehalte, stelt zijn kantoren open 
voor een expo met werk van Jeroen De 
Wandel, Catherine Lemble en Alizé 
Spillebeen.

Labt (Burgstraat)
Jan en Raondald zijn een grafisch 

duo dat zich bezighoudt met het ont-
werpen van meubels en andere objecten. 
Ze hebben een hekel aan mainstream en 
worden best omschreven als creatieve 
duizendpoten. Wie weet, een toekom-
stige meerwaarde op uw — voorlopige 
nog niet zo kunstig — kot?

Sphinx
Ook de Sphinx kan op een dag als 

deze niet ontbreken in het cultuuraan-
bod.  In de namiddag worden jeugdfilms 
getoond, in de vooravond kortfilms en 
animatie en ’s avonds kunt u genieten 
van langspelers Eau Zoo en Drift.

Backstay hostel (Sint-Pietersnieuw-
straat)

De backstay hostel, dé plek voor 
doordeweekse laid back ontmoetingen 
met interessante strangers, of  zo pro-
fileren ze zich toch. Marge Monko en 
Lola Lasturt transformeren het onder 
de naam Hotel Forward  tot een levend 
archief  over het gebouw, dat een rijke 

door Brecht Vissers en Lotte Debrauwer
kaart door  Brecht Vissers en Sarah Van Veen
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geschiedenis kent als drukkerij van De 
Vooruit.

Campo Victoria grote zaal (Fra-
tersplein 7)

Jonge theatertelgen uit ’t Stad bren-
gen om 20u30 met #Bos — hopelijk de 
eerste hashtag in de geschiedenis van de 
mensheid waar u zich niet aan ergert — 
energiek en toegankelijk theatervertier. 

Gouvernement studio (Gouverne-
mentstraat 7)

Els Deroo is tekenaar. Met sneldro-
gende inkt krabbelt ze tekeningen  neer 
in haar schetsboek. Ze vertrekt altijd 
vanaf  een concreet beeld in de realiteit, 
maar gaandeweg verschijnt op het blad 
een alternatieve werkelijkheid.

Ook Laura van Severen stelt hier 
haar foto’s tentoon.  Haar passie voor 
fotografie omschrijft ze treffend met een 
citaat van Willem Frederik Hermans: 
”En zo kom je er in de loop van de jaren, 
via talloze foto’s, achter dat je meestal 
niet jezelf  bent, niet symmetrisch met 
jezelf, maar dat je het grootste deel van 
je leven in een aantal vreemde incarna-
ties bestaat voor welke je alle verant-
woordelijkheid van de hand zou wijzen 
als je kon.”

Huset Café (Hoogstraat 49)
Het dichterscollectief  De Wolven 

van la Mancha kan het best omschre-
ven worden als cross over poetry. Ze 
brengen een sterke mix van poëzie, 
performance en klankexperiment op 
het scherpst van de snee. Deze he-
ren zijn niet bang om heilige huisjes 
omver te halen.

De Charlatan & Bar Jos
Dé echte cultuurliefhebber is na 

een dag als deze blij dat hij zijn 
lippen aan goeie pint kan zetten. 
In De Charlatan gaat het dak er 
ongetwijfeld af  tijdens de after-
party  vanaf  22u maar wie daar-
voor zal zorgen, blijft voorlopig 
een mysterie. De alternatieve 
cultuurfantasten kunnen na-
genieten bij de buren, in Bar 
Jos. ■

De volledige  programma-
tie vindt u op: http://tumult.
fm/tumultingent

Wim Oosterlinck
“Ik zou Schamper omschrijven als een 

volhardende poging om relevant te zijn. 
Maar ik vind het vooral fantastisch dat je 
bij Schamper een proces van het ultieme 
begin tot het einde meemaakt. Zo leer-
rijk. En bij Schamper en Urgent.fm kan 
je journalistiek eens uitproberen zonder 
dat het kwaad kan. Het is niet erg als je 
eens mist bij Urgent.fm, er luistert toch 
niemand. Nog iets typisch was de drang 
om op een enorm doorvlochten, licht en 
zwaar ironisch sarcastische manier en 
met heel lange ondoordringbare zinnen te 
schrijven. Mensen waren daar heel goed 
in. Wij amuseerden ons daar sterk mee! 
Maar dat helpt je niet. Niemand leest dat. 
Dat is vooral tof  voor jezelf  (lacht).”

Frank Goetemaeckers
“Onder het motto ‘vrijheid blijheid’, vinden 
wij dat alles moest kunnen. In de buiten-
wereld waren er nog taboes, bij ons, blan-

dijnvolk, was er niets taboe: drugs, abortus, 
hoeren, transgenders, zelfs pedofilie, wij wa-
ren ervan overtuigd dat alles moest kunnen. 
Dat was hier net een beschutte werkplaats hé. 
Bij de ingenieurs vond je dat veel minder, die 
stuurden dan klachtenbrieven. Vol schrijffou-
ten natuurlijk (lacht).”

“We lieten onze Schampers drukken bij Goff. Luc 
Vermeire had een huisje gekocht in de Hoveniers-
berg met een drukpers. Dat was een hele opgave, 
want de vloer van zijn huis was schuin waardoor ze 
constant schuin drukten (lacht). Wij waren één van 
zijn eerste klanten. Later bleek dat hij vooral kon 
overleven door ’s nachts en in het weekend porno te 
drukken, toen dat nog streng verboden was.”
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Het interview
Het Gentse studentenblad Schamper blaast veertig kaarsjes uit. Scherpe satire is daarbij al-
tijd een handelsmerk geweest. Een zeldzaam dieptegesprek met de liegende reporter leert 
dat zoiets lang niet zo evident is als het lijkt. 

Wie Schamper zegt, zegt satire. 
Wie satire zegt, zegt spitsvondigheid, 
maatschappijkritiek, onderbroekenlol, 
gratuite karaktermoord, flauwe woord-
spelingen en onapologetisch antisemi-
tisme. Maar wie gaat er schuil achter de 
meest gelezen rubriek van uw lijfblad? 
Welke briljante geest zorgt er week na 
week voor dat u een flauwe grijns op 
uw gezicht krijgt op het toilet? Meestal 
schuwt hij de aandacht, maar voor een 
keer heeft hij besloten uit de schaduwen 
te treden en ons uit te nodigen naar zijn 
ruime Berlijnse appartement. Wat ons 
onmiddellijk opvalt, zijn diens nobele 
gelaatstrekken en de scherpzinnige blik 
waarmee hij ons vanuit zijn modernis-
tische zetel aan het haardvuur obser-
veert. 

Het is een eer u eindelijk te ont-
moeten. Vertel ons, hoeveel afstan-
delijke ironie kan de literatuur nog 
aan?  

“(Legt zijn been op zijn knie en steekt 
zijn pijp aan) Dat is het grote probleem 
van onze tijd. Te veel ironie. Niemand 
is nog authentiek. Niemand is nog 
langer oprecht begaan voor een zaak. 
Oprecht geïnteresseerd in iets. Neen, 
alles is tegenwoordig ‘ironisch’. Maar 
wat is dat dan? Ik zal het u vertellen. 
Luister. We zitten hier niet ver van de 
Kreuzbergwijk (wijst met zijn pijp uit 
het grote glasraam). Niets dan koffiebars, 
kunstenaarscollectieven en alternatieve 
cinema’s zover het oog kan zien. Be-
volkt door types die in het diepst van 
hun gedachten allemaal unieke sneeuw-
vlokken zijn. Eerder een spermavlek 

op een goedkoop hotellaken als u het 
mij vraagt, maar soit. Wat hebben al 
die baarden gemeen? De ironie. Men 
draagt ‘ironisch’ lelijke slobbertruien. 
Men maakt ‘ironisch’ kunstwerken van 
mottige roskoppen. Men eet ‘ironisch’ 
een simpele gehaktbal. Ironie is verwor-
den tot een woord in een veranderlijk 

discours. Al die ironie moet verbergen 
dat er geen inhoud meer is. Geen passie. 
Geen verhaal.”

Maar u heeft zelf  naam gemaakt 
als wereldvermaard satiricus. Be-
doelt u dan dat u nooit ironisch was 
in uw fantastische stukken? 

“Dat is niet wat ik zei. U legt mij 
woorden in de mond. Wat ik wil zeg-
gen is, is dat de ironie geen doel op zich 
mag zijn. Het is een hulpmiddel in een 
groter verhaal. Dat is een belangrijke 
nuance.” 

Wat is uw verhaal dan? 
“Dat is dat onze cultuur in gevaar 

is gebracht door een volksvreemd ele-
ment. Ik denk dat u al weet wat ik be-
doel. Het internationale jodendom 
(pauze). Nog whisky?”

We hebben u verkeerd verstaan, 
geloven we. Zei u het internationale 
jodendom? 

“Hou u niet van den domme. U heeft 
mij zeer goed verstaan (wijst naar zijn 
ledergebonden exemplaar van de Protocol-
len van de Wijzen van Zion. Heeft het een 
half  uur lang in bedaarde toon over de vele 
ondeugden van het semitische volk). Dat 
bedoel ik met een verhaal hebben.”

Uw eruditie verbluft ons. Iets an-
ders. Wat vindt u het minst aangena-
me aspect van uw leven als succesvol 
en wereldwijd erkend schrijver?  

“Goh. Nu vraagt u me wat. ’t Is wel-
licht meer een luxeprobleem, maar op 
den duur begint dat toch tegen te ste-
ken. De zoveelste onenightstand in de 
zoveelste vreemde stad. Een mens is 
niet gemaakt om alleen te zijn. Het zou 
leuk zijn om iemand te hebben om ’s 
avonds gewoon mee in de zetel te zitten. 
Iemand tegen wie je niets moet zeggen 
en daarbij toch zoveel deelt.” 

Echt? 
“Haha, neen. Liefde bestaat niet. En 

ik denk dat je stilaan over je tekenlimiet 
begint te gaan. En nu deur uit nu, stel-
letje teringlijers. Hup, hup.” ■

door Wouter De Rycke
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In mijnen tijd...

BV Een lezing van KVHV Gent draai-
de uit op een sisser wanneer KVHV aan 
de ingang van hun eigen evenement 
terug de deur werden gewezen. “Toen 
we aan de ingang van het auditorium in 
de Rozier kwamen, werden we overval-
len door het plotse besef  dat we ons-
zelf  niet konden binnenlaten”, aldus 
Michel Vanwestmalle, praeses van 
KVHV Gent. “Dat is nochtans in strijd 
met de statuten van het Politiek en Filo-
sofisch Konvent (PFK), waarin staat dat 
de toegang voor o.a. openbare lezingen 
niet mag geweigerd worden”. De secu-
rity van UGent moest langskomen om 
de gemoederen te bedaren. In samen-
spraak met hen werd het evenement af-
gelast.

“We waren nochtans van plan het 
rustig te houden en te genieten van 
de waarschijnlijk interessante lezing”, 
zegt Vanwestmalle. “Maar we hadden 
geen zin om rekening te moeten houden 
met het feit dat we wel eens de rust van 
de lezing zouden kunnen verstoren. U 
kent waarschijnlijk onze reputatie. In 
de jaren zeventig verloren we zelfs onze 
erkenning door een toneelopvoering te 
onderbreken. We kunnen niet het risico 
lopen om dat nog eens te laten gebeu-
ren. Onze leden hebben allemaal een 
camera bij, om het minste gedogen van 
linkse ideeën vast te leggen en te ver-
spreiden op onze Facebookpagina, zelfs 
met onze Windows 98 in het Verbonds-
huis. Zucht. Anderzijds kunnen we niet 

toestaan dat we onszelf  de deur wijzen, 
regels zijn er immers om nageleefd te 
worden. Waarom denkt u dat die sta-
tuten er indertijd zijn gekomen? Voor 
niets? We denken er zelfs aan om onze 
erkenning bij het PFK in te trekken, 
want zulk ontzag voor de opgestelde 
regels kan niet door de beugel, écht 
niet! Kan u erbij schrijven dat we zéér 
hardhandig de deur werden gewezen? 
En dat wij ex-leden in de hoogste re-
gionen van de politiek hebben? Of  nee, 
laat maar, niemand leest jullie vodje. Is 
jullie boekhouding eigenlijk in orde?” ■

KVHV niet welkom op lezing KVHV

SB, SH In 1975 viel de eerste Schamper 
uit de drukpers. Veertig jaar later ge-
bruiken we dat ingenieuze toestel nog 
steeds, zij het in een wat modernere 
vorm. De eerste decennia vlogen oude 
Schampers onverbiddelijk in een stin-
kend kot.  Dankzij de internetrevolutie 
konden we vanaf  1997 echter alles ook 
bijhouden in een online archief. Dat be-
tekent natuurlijk dat er nog dik twintig 

jaar aan materiaal stond te schimmelen 
in de kelders en dringend gedigitali-
seerd moest worden. Er werd ons ver-
teld dat slavernij al enige tijd uit den 
boze was, en ook de Polen tegenwoor-
dig niet meer tevreden zijn met een mi-
nimumloon, hebben we dit dan maar 
zelf  gedaan. Stapels Schampers, blad 
voor blad ingescand, bijgesneden en on-
line gezwierd… Na veertig jaar kunnen 

wij u met terechte trots de geboorte van 
ons, volledige, digitaal archief  melden. 
Cadeautjes hoeven niet, wij stellen ons 
tevreden met die speelse fonkeling in 
jullie pretoogjes. Wie toch een schen-
king wil doen, kan altijd langskomen op 
onze redactie. Westvleteren gaat er al-
tijd in. ■
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