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brande Zweden, Britten en Neder
landers staan ongeduldig te wach
ten in het slijk voor het kampeer
terrein, dat volgens een vrolijke
Kees niets voorstelt in vergelijking
met de modderpoel van het Neder
landse Lowlandsfestival.

Slakkengangetje

‘Lauw biertje?’, vraagt hij zijn buur
vrouw. ‘Je komt hier voor de sfeer,
niet voor het lekker weertje, toch?’
Een vriend duwt ondertussen zijn
kinderwagen vol bier in een slak
kengangetje verder.
Er is opvallend weinig muziek te
horen en de meeste gsm’s dateren

werptent op.
‘Ze zeggen elk jaar wel dat je moet
oppassen voor pickpockets. Maar
ik moet toegeven dat mijn moeder
me dit jaar wel extra heeft gewaar
schuwd’, zegt Anne. ‘Ik neem ge
woon niets mee. Dan kan er ook
niets gestolen worden’, merkt ze
droogjes op. ‘Trouwens: wij West
Vlamingen kunnen wel tegen een
stootje.’ Haar trolley wankelt on
der het gewicht van kleren en
drank, de wielen draaien dol door
al de modder die aan de koffer
blijft kleven.
Veel festivalgangers hebben er een
zware calvarietocht op zitten. Ver

V A N O N Z E M E D E W E R K E R

TIM DEVRIESE
Volgeladen kruiwagens, vuilnis

bakken en zelfs kinderwagens glij
den de camping binnen. Vanonder
gigantische rugzakken met kam
peermateriaal komen af en toe wat
belaarsde beentjes piepen. Toch
lijkt niet iedereen zich iets van het
slechte weer aan te trekken. Met
shorts, sandalen, bier en zomer
hoedjes trotseren de mannen de
lange wachtrijen voor de camping.
De vrouwen doen het zware werk.
Met een roodaangelopen gezicht
zeulen zij hun hele hebben en hou
den mee.
‘Matthias en ik hebben zoals ge
woonlijk niets extra’s bij. De meis
jes wel’, zegt Niels terwijl hij een
vriendin in evenwicht houdt. ‘Zij
zijn klaar voor vier weken festival
denk ik.’
Anaïs, die haast bezwijkt onder het
gewicht van haar rugzak, kan er
niet mee lachen. ‘Lach zoveel je
wilt, maar Thaïs en ik zijn tenmin
ste voorbereid. Vuilzakken om de
modder tegen te houden, een me
dicijnkistje, twee paar laarzen, een
koelbox en nog een extra regenjas’,
somt ze op. ‘En alles wat ík mee
heb, is een extra gsm, voor mocht
mijn iPhone het begeven’, merkt
Matthias van achter zijn blauwe

De vrouwen werken, de mannen wachten
De tocht naar Rock Werchter
is dit jaar nog meer dan
anders een ware
volksverhuizing van praktische
kleren. Er hangt onweer boven
de drassige festivalweide en de
organisatoren waarschuwen al
weken voor gauwdieven.

Sommige festivalgangers zijn op alles voorbereid. Zelfs op dode momenten op de camping. © Koen Bauters

‘Anders steek je
die gsm toch
gewoon in mijn bh.
Dan gaat er zeker
niemand mee
lopen’

CALVARIETOCHT NAAR WERCHTER

INTERVIEW
ELECTROROCKERS VAN BASTILLE LONKEN NAAR DE STADIONS

Het Britse Bastille is een van de groepen die Klub C mogen inwijden in Werchter, maar hun
dramatische elektropop is nu al klaar om het hoofdpodium te bestormen.

‘Ik kan in alles het negatieve zien’
V A N O N Z E M E D E W E R K E R

TOM ZONDERMAN
‘Nee, we willen geen revolutie in de mu

ziek teweegbrengen’, lacht Dan Smith. ‘We
heten zo omdat ik geboren ben op 14 juli.
Beschamend zelfingenomen, ik weet het.’
De frontman van Bastille draagt zijn haar
in een steile kuif, als een hedendaagse ver
sie van Jack Nance in David Lynch’ cult
film Eraserhead.
Dat is niet toevallig, want die Smith is een
filmfreak. De titel van Bastilles debuut,
Bad blood, leest als bloederige pulpcine
ma, terwijl video’s als die van hun grote hit
‘Pompeii’ erg cinematografisch ogen. En
‘Laura Palmer’ is natuurlijk een knipoog
naar Twin Peaks.
De gepolijste, van gitaar gespeende pop
die bij die beelden hoort, koketteert met
dampende synths en rollende drums,
maar heeft net genoeg indiesmoel om niet
gezichtsloos te zijn. Smith heeft duidelijk
geluisterd naar avontuurlijke Brooklyni
tes als Yeasayer en kruist die met zijn lief

de voor pophits van de jaren 1990, een re
cept dat arena’s kan verlekkeren.
Zopas hebben de jonge Londenaars op
tournee met Muse al een voorsmaakje ge
kregen van wat hen mogelijk te wachten
staat. ‘Héél surrealistisch was dat’, lacht
Smith. ‘We scheten bijna in onze broek
toen al die mensen ons aanstaarden!’

Lijkt dat jullie wat, zo'n megapubliek?
‘Goh, we zijn niet zo rotambitieus om dat
pad nu al helemaal uit te stippelen. Met
onze muziek door Europa trekken is al
meer dan ik ooit had durven te dromen.’
‘Eigenlijk ben ik een vreselijk pessimisti
sche kerel. Ik kan in alles het negatieve
zien. Als iemand durft te gaan zweven,
sleur ik hem meteen weer naar beneden.
Ik verbrod het allicht voor iedereen.’
(lacht)

Jullie maken pop die tegelijk intiem en
groots klinkt.

‘De leemte van de afwezige gitaren heeft
onze creativiteit aangewakkerd. Daardoor
is ons geluid veel voller geworden.’

Nog voor jullie debuut brachten jullie
een paar mixtapes uit, waarop jullie
pophits coveren en mashen. Hiphopfan?

‘Hm, ja. Ik hou wel van die urban feel van
Frank Ocean of The Weeknd. Maar het
was ook gewoon een excuus om te blijven
opnemen en met muziek bezig te zijn. En
het is handig om wat invloeden bloot te
leggen, niet alleen met songs maar ook
met filmquotes.’
‘Toen we nog niet genoeg eigen nummers
hadden, speelden we bij wijze van grap
“What would you do” van City High als
toegift. Heel ongewoon voor een paar Brit
se jongens, maar het werd door iedereen
meegekeeld. Dat is ook de fun van liedjes
als ‘Killer’ van Adamski en ‘What is love’
van Haddaway: dankzij fantastische
hooks zitten in ons collectieve geheugen
gebeiteld.’

Ik las dat je het niet zo nauw neemt
met de lyrics van die songs. Is dat aan
wakkering van de creativiteit of post
moderne luiheid?

‘Haha. Noem het eigenwijs. Ik dacht vroe
ger dat “Rhythm of the night” en ”Rhythm
is a dancer” een en dezelfde song waren.
Dus heb ik ze maar samengegooid, met
wat SBTRKTflavour.’

‘Things we lost in the fire’ en ‘Bad
blood’ reflecteren melancholisch over
de verloren jeugd.

‘Klopt, veel teksten suggereren aanpas
singsangst. Als midtwintiger begin je na te
denken over welke richting je wilt uitgaan
met je leven.’

Stel dat je album een film was, wat
voor een prent zou het dan zijn?

‘Het equivalent van een... Hoe heet dat
weer? Een bildungsroman, ja, zoiets.
(lacht) Een tegelijk nostalgisch en futuris
tisch coming of ageverhaal, verfilmd door
David Lynch. Maar dan moet het wel nog
wat weirder worden.’

‘Bad blood’ is uit bij Warner (¨¨¨èè).
Bastille speelt op 7 juli in Werchter.

van de prehistorie. ‘Pickpockets?
Ik bescherm me gewoon tegen me
zelf ’, zegt Karel zittend op zeven
kratten goedkope pils. ‘Als ik zat
ben, durf ik al eens met dingen te
gooien. Ik verloor zo al te veel por
tefeuilles en gsm’s’, zegt hij tussen
twee slokken door. Zijn vriendin
beaamt. ‘En anders steek je die gsm
toch gewoon in mijn bh. Dan gaat
er zeker niemand mee lopen.’
De dreigende onweerslucht kan de
pret duidelijk niet bederven. De
dievenbendes zijn bij dezen ook ge
waarschuwd. De festivalganger van
2013 is creatiever dan ooit tevoren
in het omzeilen van problemen.
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lijke thema’s kunnen uitleggen.
‘En dan kom je meestal bij dezelf
de mensen uit’, zegt Hilde Van de
Bulck, hoogleraar media aan de
Universiteit Antwerpen en zelf
veelgevraagd expert in de media.
‘Zeker in het zevenuurjournaal
van de VRT, dat bedoeld is voor
een breed publiek, is die helder
heid erg belangrijk.’
Bovendien speelt een ander be
langrijk journalistiek principe:
nieuwsmedia willen een stem pro
en contra laten horen. ‘Een tegen
stem, zoals Paul De Grauwe, die
vaak standpunten tegen de rege
ring inneemt, zal vaker gevraagd
worden omdat journalisten weten
dat hij kritische bedenkingen zal
maken.’ Maar ook praktische over
wegingen spelen mee: wie snel en
goed bereikbaar is voor journalis
ten, komt vaker aan bod.

Geen vrouwen

Telkens dezelfde carrousel van
vertrouwde experts opvoeren,
lijkt risicoloos, maar houdt ook
gevaren in. ‘Als je altijd dezelfde
gezichten aan het woord laat, laat
je vaak alleen een stem pro en een
stem contra horen, terwijl de rea
liteit complexer is’, zegt Van den
Bulck. ‘Nieuwsmedia moeten oog
hebben voor de vele kanten aan
een verhaal. Als openbare omroep
zou de VRT daarvoor zeker extra
aandacht moeten hebben.’
In het lijstje van populairste ex
perts in het VRThoofdjournaal
van de voorbije negen jaar staat al
vast geen enkele vrouw. ‘Harde
nieuwsthema’s zoals politiek en
economie worden nog altijd gedo
mineerd door mannen’, legt Van
den Bulck uit. ‘Vrouwen met ex
pertise in die domeinen zijn min
der zichtbaar, zeker op televisie.’
De Expertendatabank van de
Vlaamse overheid probeert die
ondervertegenwoordiging tegen
te gaan. Via de databank kunnen
nieuwsmedia deskundigen raad
plegen uit groepen die weinig aan
bod komen in de media, zoals
vrouwen, allochtonen of mensen
een met een handicap. ‘Een mooi
initiatief ’, vindt Van den Bulck.
‘Maar gewoonten zijn heel moei
lijk om te doorbreken, zeker als
het snel moet gaan, zoals bij de be
richtgeving over het aftreden van
koning Albert. Als je onder druk
moet werken, bel je nu eenmaal
sneller naar een expert die al in je
adresboekje staat en die je goed
kent.’

D
e VRT moet stoppen
met altijd dezelfde
gezichten op te voe
ren, zo stelde Luc Van
den Brande, voorzit

ter van de raad van bestuur van de
VRT, eergisteren in de Commissie
Media in het Vlaams Parlement.
‘De nieuwsredactie hebben we uit
drukkelijk gevraagd om de lijsten
van experts te verbreden’, voegde
Van den Brande eraan toe.
Maar wie zijn die gezaghebbende
experts dan die altijd weerkeren
in de nieuwsuitzendingen van de
openbare omroep? Astronaut
Frank De Winne is erg populair als
expert, zo blijkt uit cijfers van het
Steunpunt Media, dat sinds 2003
de hoofdjournaals van VRT en
VTM onderzoekt. Ook veelge
vraagd en gezien: Peter Vanden
Houte, hoofdeconoom bij ING,
economiespecialist Paul D’Hoore
en VRTweerman Frank Deboose
re.

Maar geen enkele deskundige
kwam de voorbije jaren zo vaak
aan het woord in het zevenuur
journaal als econoom Paul De
Grauwe. De hoogleraar aan de
London School of Economics trad
in de periode 20032012 56 keer op
als expert in het VRTjournaal.
‘Ik wist dat ik vaak in het journaal
zat, maar dit had ik niet verwacht’,
zegt Paul De Grauwe. Hij relati
veert ook meteen. ‘De crisis speelt
natuurlijk mee. Voor de financiële
crisis in 2008 losbarstte, kwam ik
maar af en toe in het journaal. Na
2008 heb ik vaker de vraag gekre
gen om commentaar te geven en
ik was ijdel genoeg om telkens toe
te zeggen’, zegt hij. ‘Ik kan het niet
laten om mijn mening te geven.
Mensen denken soms dat ik als ex
pert op televisie flink bijverdien,
maar ik ben daar nog nooit voor
betaald geweest. Als professor
vind ik het mijn maatschappelijke
taak om mijn kennis te delen met
het publiek.’
Journalisten zijn net op zoek naar
experts die graag en helder moei

DEZE SPECIALISTEN DRAVEN HET VAAKST OP IN HET VRTJOURNAAL

Paul De Grauwe is
superexpert van VRT
Maar liefst 56 keer is econoom Paul
De Grauwe de voorbije negen jaar aan
het woord gekomen in het
zevenuurjournaal. Geen enkele expert
doet het beter op de openbare
omroep. CATHÉRINE DE KOCK

‘Ik kan het niet
laten om mijn
mening te geven’
PAUL DE GRAUWE,
econoom

Econoom Paul De Grauwe. © Jimmy Kets *Aantal keer in zevenuurjournaals op Eén (20032012) (bron: Steunpunt Media)

Weerman Frank Deboosere. © vrt

Beursspecialist Paul D’Hoore. © vrt

Econoom Geert Noels. © pn Griepcommissaris Marc Van Ranst. © pn

Astronaut Frank De Winne. © pn
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