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Jaja, we weten het. We zijn met te-
veel. en niet zo’n klein beetje. Maar 
terwijl de academische wereld  – wel-
iswaar terecht – kwade woorden rich-
ting voormalig minister van Onderwijs 
Frank Vandenbroucke stuurt, worden 
wij, de studenten, gespaard. in deze 
21ste eeuw maken studenten nochtans 
zelf hun studiekeuze. We vinden ons-
zelf verantwoordelijk en volwassen ge-
noeg om na achttien lentes te bepalen 
waar we naartoe willen met ons leven 
en onze carrière.  als wij dan allemaal 
denken dat we de hogeschool en de uni-
versiteit waard zijn, onze ouders geld 
laten ophoesten, de weinige subsidies 
voor hoger onderwijs er vlotjes doorja-
gen en dan na een jaar, misschien twee, 
met onze staart tussen onze benen naar 
mama en papa lopen om te zeggen dat 
het ons toch wat te moeilijk is, waarom 
kijkt er dan (buiten onze ouwelui mis-
schien) niemand kwaad naar ons?

We leven in een tijd waar geloof in 
eigen kunnen een voorwaarde is. twij-

felen aan de eigen kwaliteiten of het 
erkennen van onze gebreken wordt 
ervaren als valse bescheidenheid of on-
zekerheid. We kunnen zogezegd alles 
worden, zolang we maar gemotiveerd 
zijn. in onze pubertijd merkten we wel 
dat, enkel omdat konijntjes schattig 
zijn, veearts geen goed idee is. Je moet 
ten slotte toch gewoon de helft van de 
tijd die beesten in slaap doen. Maar ta-
len, daar zijn we goed in, dat zegt die 
van Frans toch. een studiekeuze wordt, 
zo lijkt het, niet bij volledig bewustzijn 
gemaakt. de universiteit is het hoogst 
haalbare, dus dat wordt het. Op geen 
enkel moment staan we stil bij het ver-
schil tussen het lessenpakket van een 
talenopleiding aan de hogeschool of 
de universiteit gent. het onderscheid 
praxis aan de hogeschool, theorie aan 
de unief is ondertussen voor een groot 
stuk verouderd, toch komen bij de twee 
opleidingen zeer verschillende aspec-
ten naar voor.  

Ons oordeel is dus niet altijd het 
beste, maar daar zijn onze leerkrach-
ten uit het middelbaar voor. de bege-
leiding naar een studiekeuze is in de 
meeste scholen intensief en begint vaak 
al vroeg tijdens het zesde middelbaar. 
leerkrachten volgen ons op de voet en 
weten dus meestal waar ze het over 
hebben. Maar in deze tijd van ‘ik geloof 
erin, dus ik kan het’ lijkt een negatief 
advies zich vaker te transformeren in 
een extra motivatie. We voelen ons be-
ledigd en geschoffeerd dat zij niet zien 
wat we waard zijn. We gaan dan ook ze-
ker naar de universiteit, al was het maar 
om te bewijzen dat zij ongelijk hebben. 
stilstaan of we echt wel uniefstudent 
willen zijn? Oeps, vergeten. 

Zo komt het dat ergens eind oktober 
wijzelf, of toch alleszins onze studiege-
noten in het auditorium, beginnen za-
gen en klagen: “dit, vijf jaar lang, daar 
heb ik niet voor getekend.” We kozen 
dan ook niet, we pakten gewoon met-
een wat op de bovenste plank lag.  ¶
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schamper, heden vol pedante cultuurartikels

Studeren in de ruimte Vanfleteren flatert
althans, volgens onze cultuurredactie.ruimtevaardertje spelen, het kan ook echt 

dankzij een samenwerking van de UGent 
en de k.U.Leuven.

20

de UGent-infrastructuur lijdt onder het grote aantal studenten. Gelukkig hullen vele 
uniefgebouwen zich in hoge stellingen voor renovaties en wordt elders gloednieuwe 
bouwementen uit de grond gestampt. 

Kantienberg, Brug, Boekentoren en Ufo 

Unief

2  Edito
4  Kringen&Konventen 
4  Onderwijskort
5  Zomernieuwsoverzicht
6  PPS
8  Bouwkoorts aan de unief
11  Student Kick-Off
12  Inschrijvingscijfers
13  Achterklap
14  Sport aan de unief
15  Cultuurcheques
15  Als Waal in Vlaanderen

Wetenschap

16  Universitair cacaolab
18 Wetenschapsoverzicht
18 GIS op Rock Werchter
19 Baileys-weetjes
20 Master of Space Studies

cUltUUr

24  Cultuuragenda
25 Film
25  Schamper Bits
26 Expo Vanfleteren
27 De Beloften
27 Festivalterugblik
28 Ruminaties van Hans

liegende reporter

31  TSO Pride
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K&K

«

»

Introductiewandeling VPPK (22/09)
eerstebachers die bang zijn om verloren te lopen 
tijdens de eerste lesweek, worden vriendelijk met 
hun neuzen in de juiste richting geduwd tijdens 
de introductiewandeling van het VPPK. om 19.30 
uur verzamelen de psychologen en pedagogen in 
spé aan de ingang van de faculteit, waarna ze alle 
hoekjes en gaatjes van het dunantgebouw leren 
kennen. Vervolgens wordt de frisse buitenlucht 
opgezocht en gaat de wandeling verder langs 
boekwinkels en cultuurhuizen. na al dat wande-
len mag een mens wel eens marginaal doen, dus 
stranden de moegelopen VPPk’ers op het einde 
van de avond in de π-nuts, voor een welverdiend 
gratis pintje.

onderwijs kort

KL “Kind, de studententijd is de mooiste periode van uw le-
ven! ge moet daarvan genieten!” voilà. dé slogan van zowat ie-
dereens grootouders. de beierse student Karl Heinz Theisen 
voegt wel heel bewust de daad bij het woord. deze 75-jarige stu-
dent heeft reeds vijf doctoraten op zak en weet nog steeds van 
geen ophouden. Theisen behaalde zijn eerste doctoraat in 1982, 
maar besefte dat hij nog heel wat meer in zijn mars had. nadien 
volgden de doctorstitels in de filosofie, de theologie én het ker-
kelijk recht. hij besloot zijn laatste doctoraat, eentje in de ge-
schiedenis, aan de Kuleuven te maken. volgens professor Jean 
Goossens, zijn promotor, hebben ze het de eeuwige student 
niet makkelijk gemaakt. Theisen zelf vond twee uur lang recht-
opstaan tijdens zijn verdediging echter de zwaarste beproeving. 
hij beweert studeren uitermate leuk te vinden en ziet niet in 
waarom hij ermee zou stoppen.

Wie ook enorm van studeren houd, is actrice Emma Watson. 
Zij volgt dit jaar literatuur aan de universiteit van brown, een 
van de meest prestigieuze universiteiten in de verenigde staten. 
Op die manier is ze een waardig vertolkster van hermelien, de 
knappe kop uit de harry potter boeken. bovendien hoopt ze zo 
een voorbeeld te vormen voor jonge, ambitieuze studenten.

alle goede voorbeelden ten spijt, zijn vele academici in dit 
land echter niet bepaald gelukkig met de recordcijfers aan in-
schrijvingen dit jaar. volgens hen leidt de democratisering die 
door Frank Vandenbroucke in gang is gezet tot een niveauda-
ling van de universitaire norm.  Omdat universiteiten gesubsidi-
eerd worden per afgestudeerde student, wordt er gefluisterd dat 
een diploma aan waarde verliest. al hoef je daar tijdens de exa-
menperiodes niet van wakker te liggen.  ¶

Blandijn openingsevent, 21/09,  ×
Blandijnberg, 12 - 21 uur.

kennismakingskroegentocht,  ×
Vlaamse Geschiedkundige kring, 
22/09, trabla, 19.30 uur.

introductiewandeling, VPPk, 22/09,  ×
dunant, 19.30 uur.

Baravond, home Boudewijn, 22/09,  ×
Bar home Boudewijn, 21 uur. 

minivoetbal jongens, Filologica,  ×
23/09, GUsB, 20 uur.

cultuur@charlatan, Gentse Farma  ×
kring, 24/09, charlatan, 19 uur.

Film “stalingrad”, slavia, 24/09,  ×
trechterzaal therminal, 20 uur.

concert milk inc., Vlaamse techni- ×
sche kring,  25/09, sportpaleis ant-
werpen.

Peter- & meteravond, Gentse Biolo- ×
gische kring, 28/09, rockcafé het Ge-
noegen, 18.30 uur.

spellenavond, Prime, 28/09, out- ×
post, 19 uur. 

openingscantus, chemica, 28/09,  ×
salamander, 20 uur.

openingsfuif, Vlaamse Geschied- ×
kundige kring, twieoo 29/09, 22 uur.

www.schamper.ugent.be 



Het Grote 
Schamper
zomernieuws-
overzicht
Over Mexicaanse griep, herexamens en Rock Werchter

Naast onze tweeweke-
lijkse papieren editie 
brengen we ook dagelijks 
nieuws op onze website. 
Zo ook deze zomer. Een 
overzicht van wat je zeker 
niet mag gemist hebben.  
door Joyce Capelleman en Ine 
Vervoort

JOHny VInCKe en rObert DerOm 
OVerleDen

Johny vincke, decaan van de faculteit po-
litieke en sociale Wetenschappen, koos op 
27 mei 2009 na een lange strijd met kanker 
voor euthanasie. hij was professor in de so-
ciologie en deed daar onderzoek naar sek-
sualiteit, beeldvorming en zelfmoord bij ho-
moseksuelen.

Op 29 juli 2009 kwam robert derom, gy-
naecoloog en hoogleraar aan de ugent, om 
het leven bij een treinongeval in gent. in 
de beelbroekstraat werd zijn wagen bij het 
oversteken van de gesloten spoorwegover-
gang door een trein gegrepen. derom legde 
zich vooral toe op de studie van eeneiige 
tweelingen en startte zo het Oost-vlaams 
Meerlingenregister, samen met professor 
Michel Thiery.

bInnenKOrt eerste FaKbar In gent?

vrg-preses pieter-Jan germeaux en zijn 
collegae virginie de brabandt en lukas de-
coster stelden eind mei voor om van het hof 
van beroep – recht tegenover de blandijn – 
een fakbar te maken. dat is een café dat op-
gekocht wordt door de unief en opengehou-
den door een studentenkring en een gerant. 
bovendien kosten pintjes er maar een euro. 
voor dit alles was natuurlijk geld nodig en 
daarom ging het vrg naar de algemene ver-
gadering van de gentse studentenraad. de 
gsr besloot daar om 60.000 euro bij te dra-
gen aan de renovatiekosten, op voorwaar-
de dat de universiteit de structurele kosten 
wou dragen. deze plannen zijn uiteindelijk 
niet doorgegaan omdat de universiteit geen 
financiële steun wilde verlenen.

IngenIeurs beKampen elKaar In gent

begin augustus was gent het podium 
voor de european best engineering Com-
petition. de board of european students 
of technology (best) maakte hiermee een 
einde aan een reeks van nationale compe-
tities die de maanden ervoor plaats hadden 
gevonden. studenten uit heel europa troep-
ten samen in het don boscollege in sint-de-
nijs Westrem om het technologisch vernuft 
dat door hun aderen stroomt te etaleren. Op 
de prijsuitreiking in de vlerick Managment 
school kwamen het portugese en het spaan-
se team uit de bus als respectievelijk team 
design Winner en Case study Winner.

erasmus munDus

de europese Commissie keurde deze zo-
mer vier erasmus Mundus projecten van 
de ugent goed. Met deze projecten kan je 
in minstens twee verschillende landen aan 
minimaal drie verschillende instellingen 
studeren. het doel van dit programma is de 
samenwerking met landen buiten de euro-
pese unie te bevorderen en europa als ken-
niscentrum te promoten, en dit alles wordt 
gefinancierd door de europese Commissie. 
de twee nieuwe projecten zijn de interna-
tional Master of science in Fire safety engi-
neering (iMFse) en de Common european 
Master’s course in biomedical engineering 
(CeMaCube). voor de international Master 
of science in rural development (iMrd) en 
de european Master in law and economics 
(eMle) werd succesvol een heraanvraag in-
gediend.

mexICaanse grIepVaCCIn getest

de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WhO) verwacht dat het Mexicaanse griep-
vaccin reeds in september op de markt ge-
bracht kan worden. in antwerpen en gent 
zijn onderzoekers bezig met de testfase, 
waarbij proefversies getest worden op men-
sen. in belgië verwacht men de piek van de 
pandemie pas in de herfst, wanneer de tem-
peratuur daalt. de regering heeft daarom 
12,6 miljoen vaccins besteld, wat voldoende 
zou moeten zijn voor de hele bevolking.

meer Herexamens Dan VrOeger

het aantal herexamens aan de ugent is 
gestegen met 17 procent tegenover zes jaar 
geleden. volgens de Morgen is dit het gevolg 
van het baMa-systeem waarbij studenten 
hun curriculum zelf mogen samenstellen en 
hun examens naar believen kunnen sprei-
den. Zo worden minder belangrijke vakken 
uitgesteld naar tweede zit, wat zorgt voor 
meer herexamens dan in het oude jaarsys-
teem.

schamPer 478          5www.schamper.ugent.be 



U

Nu de Artevelde Hogeschool haar glazen huis af heeft, is het tijd voor de UGent 
om de Kantienberg de komende twee jaar om te toveren in een bouwwerf. Het 
relaas van een stroef lopend bouwdossier met een goed einde. door Roeland Termote 
en Hannah Demol
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Homes 
Kantienberg 
toch 
goedgekeurd

niets staat de bouw van nieuwe homes 
aan de Kantienberg nog in de weg. de scepsis 
over de publiek-private samenwerking (pps) 
is na jaren van moeizaam overleg overwon-
nen en ook aan de financiële crisis werd een 
mouw gepast. de raad van bestuur heeft 
eind juni een gunstig eindverdict geveld en 
de bouw van 650 studentenkamers en een 
nieuw restaurant toegewezen aan de neder-
landse maatschappij Koninklijke baM. 

 de oude Overpoort-resto zal haar deuren 
sluiten en een nieuwe bestemming krijgen. 
tegen 2011 zouden de eerste studenten hun 
intrek kunnen nemen en in 2012 wordt het 
hele complex opgeleverd.

Dan tOCH gOeDgeKeurD 

Om het nijpende tekort aan studenten-
woningen op te vangen, werd enkele jaren 
geleden beslist om een nieuwe home op te 
trekken aan de Kantienberg. Onder invloed 
van liberale studentenvertegenwoordigers 
Matthias Laevens en Philippe De Backer 
werd toen gekozen voor een publiek-priva-
te samenwerking. daarbij legt de publieke 
partner enkel het eindresultaat vast en krijgt 
de private partner een grote vrijheid bij het 
ontwerpen, financieren, bouwen en beheren 
van een complex. het universitair bestuur 
was echter niet vertrouwd met deze project-
vorm en vele bestuurslui waren wantrouwig. 
vooral chef studentenvoorzieningen Marc 
Bracke betoonde zich aanvankelijk een koe-
le minnaar. het beslissingsproces verliep bij-
gevolg traag. en dan sloeg de financiële crisis 
toe. Ongunstige leenvoorwaarden dreigden 
het ganse pps-project te nekken.

net voor de vergadering van de raad 
van bestuur in juli leek het dan ook niet on-
denkbaar dat het voorstel weggestemd zou 
worden. de bouw van nieuwe studentenwo-
ningen zou met jaren vertraagd worden. en 
vooral door een gebrek aan een alternatief 
kon er toch voldoende steun worden gevon-
den voor het voorstel.

dat de terughoudendheid tegenover het 
plan langzaamaan verminderde had nog 
twee redenen. ten eerste besloot men het 
plan om te vormen tot een atypische pps. 
de universiteit zou zelf voor een deel van de 
kosten instaan – de onderhoudskosten – en 
bovendien na 33 jaar eigenaar worden van 
het complex, dat in nagelnieuwe staat dient 
overgedragen te worden.

en dan was er nog het optreden van di-
recteur Financiën geert van de gucht, aldus 
studentenvertegenwoordiger geert Cleuren. 
“hij heeft nachten doorgewerkt om nieuwe 
berekeningen op te maken en heeft de raad 
mee overtuigd met zijn bijzonder heldere 
uiteenzetting,” zei Cleuren. van de gucht 
becijferde dat de voorgestelde construc-
tie onder de huidige omstanden 42 miljoen 
euro zou gaan kosten. en dat was nog steeds 
3 miljoen minder dan het bouwen van een 
home in eigen beheer. 

KOnInKlIJKe BAM

voor die 42 miljoen bezorgt baM de uni-
versiteit een nieuwbouw opgetrokken uit 
‘hoogwaardige’ bakstenen, met een passe-
relle die de verschillende gebouwen met el-
kaar verbindt en een resto met terras aan het 
water. de oude resto in de Overpoort houdt 

op te bestaan en het gebouw kan vrij heront-
wikkeld worden door baM. een gewone ka-
mer in de nieuwe home zal rond de 335 euro 
kosten voor een niet-beursstudent. “dat is 
duurder dan een kamer in één van de oude 
homes, maar onvermijdelijk in het huidige 
financiële klimaat,” volgens geert Cleuren. 
bovendien blijft men daarmee meer dan 8% 
onder de marktprijs. dat is een voorwaarde 
die bedongen werd door de gsr, met Koen 
hostyn op kop. 

de helft van de kamers zal echter inge-
richt worden als ‘comfortkamer’ voor bui-
tenlandse uitwisselingsstudenten. Omdat 
buitenlandse studenten vaak later in het 
academiejaar aankomen, slechts voor één 
semester blijven of onder andere huurre-
glementen vallen dan belgische studenten, 
hebben zij het meest te lijden onder het wo-
ningtekort. bovendien beschikken erasmus 
Mundus-studenten vaak over een royale stu-
diebeurs, zodat ze zich wat meer luxe kun-
nen veroorloven. 

in afwachting van de realisatie kijkt de 
universiteit ook uit naar andere vormen van 
betaalbare studentenhuisvesting. Zo wil 
men nog meer private studentenkamers on-
derverhuren en overweegt men nog steeds 
om containerkoten te plaatsen. die ‘mobiele 
wooneenheden’, zoals de universiteit ze zelf 
noemt, vallen echter nogal duur uit en het is 
niet duidelijk of de stad scheutig zal zijn met 
vergunningen. dit spoor lijkt dan ook meer 
naar de achtergrond verdrongen te worden. 
Zo valt ook te lezen op de volgende pagina’s 
van deze schamper. gefrustreerde kotzoe-
kers zullen dus nog even op de tanden moe-
ten bijten.  ¶
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Bouwkoorts 
aan de UGent

Horden generatie-
studenten dwingen 
de universiteit om te 
investeren in extra 
capaciteit. Sommige 
bouwplannen zijn een 
instant success, andere 
blijven in het droomsta-
dium plakken. Een gids 
door het toekomstige 
vastgoed van de UGent, 
voor wie ondertussen 
door de bomen het bos 
niet meer ziet. door 
Simon Leenknegt en Bert 
Dobbelaere

realisatietermijn
2011-2019, in vijf fasen.

Fase 1
de boekentoren zal een grondige en no-

dige facelift ondergaan door robbrecht en 
daem architecten. in de eerste fase zal o.a. 
een ondergronds depot van drie verdiepin-
gen worden gebouwd waarin het grootste 
deel van de boekencollecties zal worden on-
dergebracht. dat gaat gepaard met een ver-
huis van 48 km boeken. Ook het aangrenzen-
de pC-knooppunt wordt dan verbouwd. 

Daarna
in de daarop volgende fasen worden de 

gevels hersteld, de belvedère heringericht, 
de leeszalen gerestaureerd, de binnentuin 
heraangelegd, nieuwe auditoria, kantoren, 
fietsenstallingen en een heus leescafé inge-
richt.

Komt het ervan?
hoogstwaarschijnlijk, hoewel er nog ex-

tra financiering wordt gezocht voor de laat-
ste twee fasen.

Boekentoren
46

miljoen euro

•
fo

to
 B

ee
ld

ar
ch

ie
f U

G
en

t

8          schamPer 478 www.schamper.ugent.be 



Waar?
de Waalse Krook, het gebied tussen het 

begin van de sint-pietersnieuwstraat, de 
lammerstraat, de Walpoortbrug en het 
Zuid, met o.a. het leegstaande Circus Mahy.

Wat?
Men wil er een Centrum voor nieuwe 

Media en een nieuwe stedelijke bibliotheek 
bouwen, die diegene aan het Zuid moet ver-
vangen, liefst voor 2015.
in het Centrum voor nieuwe Media worden 
de vakgroepen elektronica en informatie-
systemen (elis) en informatietechnologie 
(intec) van de ugent ondergebracht.
het gehele project kost € 83 miljoen, waar-
van €7,5 miljoen  van de ugent

Komt het ervan?
een masterplan en een haalbaarheidsstu-

die wijzen in die richting, het onteigenings-
plan moet nog definitief worden goedge-
keurd.

Ufo

Waar?
tussen het rectoraat, het technicum en 

studentenresto de brug.

Wat?
het ufo stond vroeger bekend als “het 

Monovolume”. haar nieuwe naam is de af-
korting voor “universiteitsforum”, wat met-
een ook het vreemde lidwoord verklaart. 
deze nieuwbouw naast het rectoraat in de 
sint-pietersnieuwstraat is het paradepaard-
je van de ugent, er zijn dan ook enkele inte-
ressante vernunftigheden te bespeuren.

als eerste springt natuurlijk de gigan-
tische lichtkrant aan de straatkant in het 
oog. die spreidt zich nét niet uit over de hele 
lengte van het ufo en stelt de universiteit in 
staat om haar boodschap naar de buitenwe-
reld te verspreiden. 

daarnaast is ook de “glazen vin” opval-
lend: die biedt de mogelijkheid om de muur 
tussen de twee nieuwe auditoria van 600 en 
400 studenten omhoog te halen om op die 
manier een superauditorium te creëren. 
naast auditoria moet het nieuwe gebouw 
ook plaats bieden aan enkele kantoren en 
een studentenbalie.

het ufo is ondertussen zo goed als af en 
wanneer dit nummer in de bakjes ligt, heeft 
het gebouw haar eerste les reeds achter de 
rug. en wie weet heb jij er wel les, want het 
gebouw staat open voor alle overbevolkte 
hoorcolleges.

Komt het ervan?
het is er al!

Waar?
de brug, de populaire resto in de sint-pie-

tersnieuwstraat.

Wat?
door de stijgende studentenaantallen 

zijn meer zitplaatsen in de resto’s een nood-
zaak, temeer omdat resto Overpoort wordt 
gesloopt. na bezwaren van de diensten Mo-
numentenzorg en stedenbouw van de stad 
gent en de brandweer tegen de vernieuwing 
van resto sint-Jansvest, lijkt het plan om de 
brug uit te breiden meer opportuun. 
Momenteel worden er aanpassingswerken 
aan de keuken van de brug uitgevoerd. in 
een volgend stadium wil men de tweede ver-
dieping uitbreiden door een leszaal van een 
aanpalend gebouw in te palmen en het ter-
ras te vergroten. tijdens deze werken zou de 
brug open blijven.

Komt het ervan?
Men wacht nog een goedkeuring af door 

de sociale raad en de bestuursorganen van 
de ugent. Men wil de plannen in de heel na-
bije toekomst uitvoeren.

Brug De Krook
• 7,5

miljoen euro 

•

28
miljoen euro 
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Waar?
Op braakliggende terreinen naast home 

bertha.

realisatietermijn?
eerst bedoeld als kortetermijnproject, 

nu opgeschoven.

Wat?
de explosie van het aantal studenten in 

gent zorgt voor een groot tekort aan ko-
ten. niet alleen op de privémarkt, ook in de 
homes van de universiteit. Omdat het op-
trekken van echte gebouwen te lang duurt 
om de huidige boom tegemoet te komen, 
lanceerde de ugent vorig jaar het idee 
om tijdelijk containerkoten te bouwen. 
de mosterd werd bij onze noorderburen 
gehaald, in  nederland staan al meer dan 
1000 van die kamers.

probleem is echter dat de nodige ver-
gunningen toch niet zo gemakkelijk binnen 
te halen vallen. daardoor is het nog maar 
de vraag of de containerkoten er werkelijk 
komen, aangezien ze hun grootste troef 
(bouwen op korte termijn) kwijt zijn.

Komt het ervan?
Waarschijnlijk wel… uiteindelijk. de 

pr naar de buitenwereld toe is de deur uit 
en ook mét de nieuwe home aan de Kan-
tienberg (cfr. bladzijde 6-7) blijft het aantal 
plaatsen in de homes erg beperkt. verwacht 
de containerkoten echter niet volgend aca-
demiejaar.

Container-
koten

Waar?
aan de sint-Jansvest, een kleine zijstraat 

van de Kortedagsteeg.

realisatietermijn?
variabel. de nieuwbouw lijkt niet meer 

haalbaar, dus kiest men voor allerlei klei-
nere ingrepen binnen de bestaande ruim-
te die resto sint-Jansvest aantrekkelijker 
moeten maken.

Wat?
schamper berichtte eind vorig jaar nog 

enthousiast over wat de meest trendy resto 
in gent zou moeten worden. een hipper in-
terieur, een indrukwekkend terras en voor-
al meer eetplaats zouden ervoor moeten 
zorgen dat de resto st.-Jansvest opnieuw 
studenten zou aantrekken. de voorbije ja-
ren was die immers vooral een trekpleister 
voor proffen en personeelsleden, terwijl de 
studenten veeleer de brug verkozen, met 
de gekende wachtrijen tot gevolg.

de bedoeling was dus om de overbevol-
king in de brug voor een stuk over te he-
velen naar de vernieuwde resto st-Jansvest, 

maar die plannen lijken nu in het water 
te vallen. de dienst Monumentenzorg van 
de stad gent wil bijvoorbeeld niet dat het 
huidige gebouw afgebroken wordt, we-
gens te waardevol. Ook de dienst steden-
bouw heeft bezwaren, wegens het gebrek 
aan fietsenstalling in de geplande vernieu-
wingen. als laatste stelt de brandweer zich 
dan weer vragen bij de veiligheid van een 
grotere resto in een smalle straat als de st.-
Jansvest. 

een mogelijk én plausibel alternatief is 
een minder ingrijpende renovatie van de 
resto sint-Jansvest en een opwaardering 
van het maaltijdenaanbod. Op die manier 
creëert men nauwelijks extra plaatsen, 
maar zullen studenten misschien toch de 
beschikbare capaciteit opvullen.

Komt het ervan?
Op het spectaculaire terras rekenen we 

niet meer, maar de unief zal de komende 
jaren wel verplicht zijn sint-Jansvest op te 
waarderen en op die manier de overbezet-
ting in de brug aan te pakken. 

Resto Sint-Jansvest
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Student Kick-Off trapt af

Korte flash-forward naar woensdagmid-
dag 23 september, 13.00 uur, st-pietersplein. 
dezelfde studenten, goede voornemens nog 
steeds in het hoofd, dansend, terwijl de set 
van 2 Fabiola op de tonen van “play this 
song” aanzwelt tot een oorgasme. de 90’s re-
vival, bestaat er iets beters? 

aFFICHe

in navolging van get ready! vorig jaar, 
trapt ook dit jaar weer een 90’s cultband de 
student Kick-Off op gang. en naar goede 
driejarige traditie betekent dit het begin van 
het studentikoze academiejaar. het evene-
ment krijgt elk jaar meer en meer de allure 
van een heus festival. dit jaar nemen de fes-
tiviteiten het hele st-pietersplein in beslag, 
is er een mobiele bankautomaat en worden 
de pintjes helaas ook iets duurder. niet ge-
treurd echter, de ingang blijft volledig gratis, 
wat met een dergelijk kwaliteitsvol muzikaal 
programma toch een hele prestatie is. 

na 2 Fabiola ruimen de dance-liefheb-
bers baan voor de fans van Contraband, een 
groepje vrolijke kleinkunstenaars. hierna 
mogen de Intergalatic Lovers aantreden, de 
winaars van de beloften, een pop- en rock-
concours voor veelbelovende gentse bands. 
Met hun zachte, melodische popmuziek  
zullen ze ongetwijfeld vele student Kick-Of-
fgangers doen wegdromen. rond 16.00 uur 

worden de intergalatic lovers ingewisseld 
voor het bekendere Joshua. deze groep, die 
een mélange van stijlen brengt, staat bekend 
om zijn intense concerten. de middag gaat 
over in de avond op de tonen van de muziek 
van Customs, wiens hit “rex” – vol hippe ja-
ren ’80 geluiden – dezer dagen grijsgedraaid 
wordt op stubru en andere vaderlandse ra-
diostations. “How is Denmark, as of late?” Zij 
zullen het u ongetwijfeld weten te vertellen. 

bOeKentOren Op, bOeKentOren aF

de student Kick-Off is echter meer dan 
muziek. Wie zich dit jaar voluit in het stu-
dentenleven wil storten maar nog niet weet 
waar te beginnen, kan op zoek gaan tussen 
de vele standjes van studentenverenigin-
gen, her en der verspreid over het terrein. 
iets sportievere studenten kiezen voor de 
barcoboekentorenrun. deze start op het st-
pietersplein vanaf 13.30 uur, en klimt ver-
volgens de 352 trappen tussen niveau min 
één en plus twintig van gents mooiste op. 
bedoeling van deze schijnbaar zinloze be-
zigheid, is de snelste te zijn in de race naar 
de top. de winnaars zullen niet alleen laat-
dunkend kunnen neerkijken op de feesten-
de massa maar maken ook kans op een reis 
naar londen en een gratis bezoek aan het 
british Museum waar, zo meldt barco trots 

op de student Kick-Offwebsite, zich ook bar-
coproducten in de collectie bevinden.  

Om 18.30 uur wordt de avond ingeleid 
door de absolute headliner van het festival: 
Raymond van het Groenewoud. deze man 
behoeft nauwelijks een inleiding en wie zich 
zijn concert op de gentse feesten kan her-
inneren (twaalf (12!) bisnummers), zal ook 
hier op de voorste rijen staan. het st-pieter-
plein zal gedurende anderhalf uur niets an-
ders willen en krijgen dan l’amour de Ray-
mond. de meesten zullen hierna wel toe zijn 
aan rust, maar Hammerheads zullen blijven 
staan voor A Brand, het antwerpse glam-
rockcollectief dat al meer belgische hits 
scoorde dan wij op onze vingers kunnen tel-
len. hun ingestudeerde danspasjes maken 
het plaatje volledig. na a brand ruimen bas-
sen plaats voor de beats van Discobar Ga-
laxie. live staan ze voor feest met een grote 
F. de student Kick-Off komt tot een eind op 
de tonen van Chaos AV, die iets zwaardere 
beats dan de discobar mixt met hilarische 
animatie. 

2 uur ’s nachts, maar het feest ain’t over till 
it’s over. Zatte studenten, goede voornemens 
al lang vergeten, trekken en masse naar de 
Make-upclub waar de afterparty doorgaat 
tot de zon opkomt. dit jaar wordt niet an-
ders, het wordt een feestje. Student Kick-Off 
2009, be there or be square.  ¶

Een nieuw academiejaar, een nieuwe start. Audito-
ria en hun gangpaden worden opnieuw volgestouwd 
met kuddes verse schachten. Omvangrijke cursus-
sen worden aangekocht en netjes op het bureau 
gedeponeerd, naast een lading pas aangekochte 
markeerstiften. De goede voornemens die de ge-
middelde student met herexamens vloekend en 
zuchtend tijdens zwoele zomerse blokuren gemaakt 
heeft, zitten nog vers in het hoofd. Dit jaar wordt 
het anders. door Bart Bruneel

2 FABIOLA CONTRABAND
INTERGALACTIC LOVERS JOSHUA

CUSTOMS RAYMOND VH GROENEWOUD
A BRAND DISCOBAR GALAXIE 

CHAOS AV

CHECK WWW.STUDENTKICKOFF.BE
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Alle Vlaamse universiteiten zien hun inschrijvingscijfers stijgen,  maar voor de 
UGent lijken er helemaal geen grenzen aan de groei. Jaar na jaar scheren de in-
schrijvingscijfers van de UGent recordhoogtes. door Bram Bombeek en Laurens Lavrysen
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Midden september is onze alma Mater nog een paar honderd in-
schrijvingen verwijderd van het magische getal van 6000 generatiestu- d e n -
ten, dat zijn de newbies die vers van de middelbare schoolbanken ko- men. 
Momenteel ligt men een kleine 5 procent voor op  het recordschema v a n 
vorig academiejaar, toen die kaap van de 6000 voor de tweede maal g e -
rond werd. destijds was dat dus al een stijging ten opzichte van een boe-
renjaar en die trend zet zich onstuitbaar voort.

de teller van de concurrenten uit leuven staat voorlopig op een 
kleine 5000 inschrijvingen, niet eens meer op dezelfde foto. dat d e 
ugent zijn rivalen uit het wielt fietst, neemt niet weg dat de inschrijvings- cij-
fers van alle universiteiten in de lift zitten. dat zou onder meer een gevolg 
zijn  van de geboortepiek die rond 1991 plaats vond. verder zouden, door d e 
hervorming van het universitaire onderwijs, ook steeds meer leerlingen 
uit het technisch onderwijs de weg naar de universiteit vinden. Ook gent 
zelf wordt steeds populairder als studentenstad, wat bijvoorbeeld ook 
blijkt door de groei van nieuwe inschrijvingen aan de arteveldehogeschool 
met maar liefst 25 procent.

de grootste groeier is de faculteit geneeskunde. de oorzaak hiervan ligt 
bij de bijna verdubbeling van het aantal geslaagden voor het toelatingsexa-
men. de economische crisis lijkt niet spectaculair in de kaart te spelen van 
op de arbeidsmarkt meer gegeerde faculteiten. economie en bedrijfskunde 
kan het succes van verleden jaren niet herhalen, ingenieurswetenschappen 
groeit maar licht. Ook de rechtsgeleerdheid stagneert voor het eerst in jaren, 
dat komt echter vooral door een sterke afname van het aantal studenten Cri-
minologie, het aantal studenten rechten neemt weer sterk toe. economisch 
“zachtere” faculteiten scoren zeker niet minder goed, de faculteit politieke en 
sociale Wetenschappen doormaakt  over de gehele lijn een explosieve groei, 
de letteren en Wijsbegeerte groeit na enkele magere jaren plots spectaculair. 
Onder de lichte groeiers bevinden zich de faculteiten Wetenschappen, dier-
geneeskunde en psychologie en pedagogische Wetenschappen. de faculteiten 
bio-ingenieurswetenschappen en Farmaceutische wetenschappen zijn dan 
weer minder populair dan vorig jaar.

vorig jaar studeerden maar liefst een dikke 32 000 studenten aan de ugent, 
de kaap van de 33 000 zal dit jaar wellicht overschreden worden. dat is meer 
dan het dubbel dan twintig jaar geleden en het einde van de studentenboom 
lijkt voorlopig nog niet in zicht. de infrastructuur van de universiteit kan deze 
toename amper nog slikken. Je mag je ook dit jaar weer verwachten aan ellen-
lange wachtrijen in de brug, in drukbezette richtingen zal je wel enkele lessen 
op de trappen mogen doorbrengen en als je een kamer in een home wil, kom je 
wellicht op de lange wachtlijst terecht. traag maar zeker wordt hieraan tegemoet 
gekomen, over de bouwplannen van de ugent en over de opening van het gloed-
nieuwe ufo lees je elders in deze schamper.  ¶

nsV! reserVeert lOKaal In HOgesCHOOl

tijdens de zomer probeerde de nationalistische studenten-
vereniging lokaal één in de faculteit economie te reserveren. 
de aanvraag werd geweigerd omdat het auditorium te slecht 
te beveiligen is. de nsv kon een heraanvraag indienen, maar 
koos in de plaats voor de hogeschool gent. het groot politiek 
Kopstukkendebat gaat nu door op campus schoormeersen 
aan de voskenslaan. de hogent lijkt niet te beseffen welke 
problemen ze zich op zes oktober in huis halen. en dan heb-
ben we het evenzeer over de verwachte tegenbetoging van 
extreem-links als over het hoopje nationalisten. denk maar 
terug aan oktober vorig jaar toen de blandijn even in een 
versterkte burcht veranderde en zelfs de goede heer, rector 
Paul van Cauwenberge zelf, een elleboog in het gezicht 
kreeg. 

auDItOrIum a burgIes mOet plat?

in de gangen van de ugent en dan vooral in de facul-
teit ingenieurswetenschappen hoorden we tegenstrij-
dige berichten. Moet auditorium a nu wel of niet plat-
gegooid worden na de afwerking van het Monovolume? 
voorlopig nog even niet, zo wist prof. Dirk Stroobandt 
te vertellen. auditorium a is voor het komende acade-
miejaar nog volledig volgeboekt. uiteindelijk zal het lot 
van het auditorium toch de voorhamer zijn. Wanneer 
de plateau wordt gerestaureerd – een likje verf kan het 
wel gebruiken – krijgt de ugent enkel subsidies als het 
naar het originele ontwerp wordt gerenoveerd. audi-
torium a werd later aan de plateau toegevoegd en 
moet dus verdwijnen, enkel nu nog niet.

VOOrzItter GSR mag Het lanD nIet uIt

lachen met stuvers (zeker als ze ooit nog voor 
schamper hebben gewerkt) is altijd leuk. Jeroen 
De Mets, de nieuwe voorzitter van de gentse stu-
dentenraad, wou voor het begin van het academie-
jaar nog even ontsnappen aan de drukte en boekte 
een retourtje dublin. Jammer voor hem heeft de 
Mets niet teveel ieren gezien. de chip uit zijn elek-
tronisch paspoort was kapot en de rechtenstu-
dent mocht niet voorbij de Zaventemse beveili-
ging. Oh, diezelfde gsr-voorzitter belooft vanaf 
nu trouwens pintjes op de gsr-vergaderingen. 
schamper is alvast van de partij.  ¶

achterklap
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Op zoek naar ontspanning na een drukke lesdag? Voelt u zich aanzwellen met 
de minuut en wilt u er iets aan doen? Dringend nood aan sportieve competitie? 
één adres: het GUSB. door Guillaume Maebe

de eerste week van het academiejaar 
wordt getypeerd door een gigantische over-
flow van, en een hoge nood aan informatie. 
iedereen vraagt zich suf naar de lekkerste 
restaurantjes, de leukste cafeetjes en de ge-
zelligste, gentse trekpleisters om hun unief-
leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
hierbij wordt sporten vaak in de marge ge-
plaatst. het is onaantrekkelijk, tijdrovend 
en kostelijk voor de student. niets is min-
der waar nochtans. het gusb, de sportafde-
ling van onze alma Mater, verschaft de stu-
dent een brede waaier aan activiteiten die op 
geen onmenselijke tijdstippen plaatsvinden 
en op de koop toe betaalbaar zijn.

VOOr elK Wat WIls

het gusb biedt de student zowat elke 
bekende sport aan, met daarnaast nog een 
resem sporten die niet bij iedereen een bel-
letje doen rinkelen. buiten het vertrouwde 
voetbal, basketbal en badminton, krijg je zo 
sporten als floorbal, aikido en bujinkan. Ook 
dans (jazz, salsa, hiphop) en lichaamsonder-

houdende activiteiten ( fatburner, bbb, aero-
bics,…) zijn hen niet vreemd. het gusb staat 
verder nog in contact met diverse sportver-
enigingen waardoor de toegang naar niet 
alledaagse sporten ook voor studenten veel 
gemakkelijker wordt. voor een volledig aan-
bodsoverzicht, ook handig voor ouderejaars 
om meer te weten te komen over nieuwe 
aanbiedingen zoals zumba, pilates en boul-
dering, kunt u zich richten naar de sportbro-
chure van dit academiejaar.

OpenDeurWeeK

Om de nieuwe student kennis te laten 
maken met de sportieve ugent-omgeving 
organiseert het gusb zijn traditionele open-
deurweek die inhoudt dat alle studenten en 
al het academisch personeel de eerste week 
van het academiejaar gratis het sportaan-
bod kunnen komen uitproberen. tijdens 
deze week komen ook verscheidene studen-
tenverenigingen een stand opbouwen in het 
gusb. Misschien zit jouw vereniging er wel 
bij en maak je alvast kennis met hun sportie-

ve kalender. deze opendeurweek wordt af-
gesloten met het interactieve evenement ‘de 
nacht van de onderzoekers’ waarbij de be-
zoekers kennis maken met de wetenschap-
pelijke zijde van (top)sport.

COmpetItIe

Maar sport zou geen sport zijn, indien er 
geen competitie bij betrokken zou worden. 
Zo ook in de universitaire wereld. de be-
kendste competities zijn het interfacultair 
tornooi (iFt) en het interfacultair kampi-
oenschap (iFK). hierbij strijden FK-kringen 
in verscheidene sporttakken om de titel en 
de bijhorende roem. Op een wat grotere 
schaal heb je de vssF, waar alle vlaamse 
universiteiten zich met elkaar meten en uit-
eindelijk nog de busF, het nationale strijdto-
neel voor studenten.  voel je je niet echt een 
competitiebeest, maar wil je toch een steen-
tje bijdragen? Kom dan gerust supporteren 
voor je helden, want welke sporter hoort nu 
niet graag een aanmoedigende schreeuw?  ¶

sport aan de ugent

foto Joost Vanderdeelen
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◉Vorig jaar trok een van onze 
redacteurs over de taalgrens 
naar de universiteit van 
Luik. Dit jaar ruilt Semra 
Eryilmaz Luik voor Leuven 
en vertelt ze ons haar ver-
haal.
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FE Cultuur is een mensenrecht. als we er even artikel 27.1 
van de universele verklaring van de rechten van de mens 
bijnemen dan blijkt dat “een ieder het recht heeft om vrij-
elijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeen-
schap, om te genieten van kunst (…)”

Fijn zo, maar helaas is cultuur ook duur. en als je met je 
krappe studentenbeurs daarnaast nog vele chocomousjes 
in de brug, bbb cursussen en enkele pintjes moet bekosti-
gen, blijft er al gauw geen geld meer over voor een avondje 
uit in één van de gentse cultuurhuizen.

gelukkig voor de gentse student, is onze alma mater be-
zorgd over de culturele ontwikkeling van haar studenten. 
daarom sloeg ze op een mooie winteravond samen met 
de hogescholen, de stad gent, de cultuurhuizen en CJp de 
handen in elkaar en creëerde ze het wondermooie concept 
‘cultuurcheques’. 

Met de cultuurcheques krijg je voor tien euro vijf che-
ques, waarmee je total loss kan gehen in het bekende en 
minder bekende culturele aanbod van de stad gent.

Cheque één verzekert filmplezier met bonnen voor sp-
hinx Cinema of studio skoop. Met cheque twee kunnen de 
klassiek gestemde zielen in de vlaamse Opera, de bijloke of 
het Conservatorium terecht.  Cheque drie zorgt voor vette 
fun in de vooruit, handelsbeurs of democrazy. door cheque 
vier kunnen theaterliefhebbers zich uitleven in het ntg, de 
Kopergieterij of bij de vieze gasten en met cheque vijf be-
hoort toegang tot het filmfestival, het festival van vlaande-
ren, Campo, film plateau, de rode pomp, stichting logos, 
de Centrale, Kunsthal sint-pietersabdij of het gravensteen 
niet langer enkel tot je wildste dromen. en dat is nog niet 
alles, als bonus op deze vijf cheques krijg je ook nog eens 
gratis lidmaatschap bij CJp!

denk je: “Wauw, voor slechts twee euro naar een con-
cert, museum, film of een andere voorstelling, miauwtjes!” 
rep je dan vanaf 14 september naar de Therminal of de stu-
dent Kick Off, voor je eigen boekje cultuurcheques. Weet je 
niet meteen waar je je cheques voor moet gebruiken? sa-
men met de cheques krijg je ook een magazine vol met cul-
tuurtips, reportages en interviews. lezen dus die handel! 
daarnaast kan je voor inspiratie ook terecht op de site van 
CJp, in de langwerpige Week-Up die in meerdere cafés en 
winkels te verkrijgen is en op het cultuurmagazine Anten-
ne van urgent Fm van 18.00 tot 19.00 uur. nog meer info 
nodig? Op www.cultuurcheque-gent.be vind je alles wat je 
zoekt! en nu maar kopen die tickets tot het grootste genot! 
hop hop!  ¶

SEmra EryiLmaz ik heet semra eryilmaz. ik studeer 
aan de universiteit van luik (ulg), waar ik in het der-
de jaar germaanse zit.  dit jaar zal ik een erasmus 
belgica doen in leuven.  normaal wilde ik niet op 
erasmus gaan, want ik ben een meisje dat niet graag 
alleen, zonder haar gezin, naar het buitenland gaat. 
Maar toen ik hoorde over erasmus belgica leek het 
me een ideale gelegenheid om belgië beter te leren 
kennen.  

voor de eerste keer in mijn leven zal ik aan een 
vlaamse universiteit studeren, in een stad waar ik 
nooit ben geweest.  voor het begin van de lessen ben 
ik naar leuven gegaan voor een bezoek aan de stad 
om gerustgesteld te zijn, want wat we niet kennen, 
daar zijn we bang voor. ik ben er naartoe gegaan met 
de trein, samen met een vriendin die ook een eras-
mus belgica zal doen in leuven. Mijn eerste gevoe-
lens toen ik uit de trein ben gestapt: leuven is een 
heel mooie stad, de gebouwen zijn magnifiek, vooral 
het stadhuis en de kathedraal. 

eerst zijn we op zoek gegaan naar een plan van de 
stad. ik was als een toerist en geen studente, ik heb 
zelfs foto’s genomen om die aan mijn vrienden te to-
nen! dan ben ik naar de ‘university hall’ gegaan om 
in te schrijven: ik ben officieel een studente aan de 
Kul! ik heb mijn studentenkaart gekregen en iets 
dat me verraste en dat we niet hebben in luik, is het 
feit dat elke student aan de Kul een busabonnement 
krijgt! een heel goed initiatief van de universiteit!

dan, met onze kaart in de handen, hebben we ge-
wandeld door de straten van de stad: heel mooie win-
kels en veel overeenkomsten met luik. er is een gro-
te laan met al die grote winkels en het ziet er uit als 
de beroemde ‘place saint-lambert’ van luik. daarna 
zijn we op zoek gegaan naar de universiteit: ik zal les-
sen volgen in twee verschillende gebouwen die niet 
ver van elkaar liggen. de buitenkant van de gebouwen 
is oud, maar daarbinnen is het heel mooi en nieuw! 
de auditoria zijn schoon en er is niet op de banken 
geschreven: een mooie sfeer om te werken! Wat me 
verraste en tegelijkertijd beviel zijn de gangen die zo-
als kleine musea zijn: overal staan er standbeelden of 
hangen archeologische stukken aan de muren. een 
museum in de universiteit!  het einde van ons eerste 
bezoek aan leuven, het is nu tijd om naar huis terug 
te gaan. ik ben met veel positieve gevoelens naar huis 
gegaan en ik hoop al dat het snel 21 september wordt, 
zodat de lessen kunnen beginnen.  ¶

Sinds 14 september zijn de 
 alom bekende cultuurcheques 
weer te koop in de Therminal. 

Slechts 10 euro voor vijf 
cheques, allen daarheen!

Cultuurcheques
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Wetenschap

belgische chocolade is onze eerste trots, 
een visitekaartje zonder weerga. smeltend 
op de tong, gekokkereld met vlag en wim-
pel oordeelt de naïeveling, maar onder die 
folkloristische façade gaat de ruwe ernst 
van het productieproces schuil. Om een tip-
je van deze zoete sluier op te lichten, stelde 
onze universiteit op 2 juni 2009 officieel haar 
cacaolab voor.

een lab In zIJn COntext

al in 2003 ontstond in de schoot van de 
UGent het Vlaams Technologisch Advies-
centrum voor de Zoetwarenindustrie 
(vlaZ) dat de drempel moest verlagen voor 
bedrijven om aan te kloppen bij de academi-
sche wereld. aangezien veel kmo’s actief zijn 
in de sector is zowel het toegepast als fun-
damenteel onderzoek niet vanzelfsprekend, 
vertelt Frédéric Depypere, full time techno-
logisch adviseur van het vlaZ. Met de steun 
van de beroepsfederatie ChOprabisCO en 

het overheidsagentschap iWt werd dit wel 
mogelijk.

naast de oprichting van het vlaZ, ging 
het eigen wetenschappelijk onderzoek naar 
cacaoproducten gedwee voort. de ontspro-
ten kennis en de bijhorende apparatuur zet-
ten een aantal reacties in gang. toen uit-
eindelijk twee Flanders’ FOOd-projecten 
werden uitgeschreven, diende de universi-
teit een dossier in. de goedkeuring volgde. 
daardoor werd de helft van het benodigde 
budget voor een eigen productie-eenheid 
gefinancierd, waarna de ugent zelf op zoek 
ging naar de andere helft. aldus ontstond 
het cacaolab onder de auspiciën van de on-
derzoeksgroep Food technology and engi-
neering van de faculteit Bio-ingenieurswe-
tenschappen, onder leiding van professor 
Koen Dewettinck.

de onderzoeksgroep is samen met meer 
dan dertig andere laboratoria verenigd in 
Food2Know, een centre of excellence waar-
van ook het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ilvO) en de hogescho-
len deel uitmaken. het netwerk verzorgt zo 
de de samenwerking tussen de industrie, het 
onderwijs en onderzoek en de overheid.

DIenstVerlenIng

vlaZ-medewerker Frédéric depypere be-
nadrukt echter dat al deze industriële bloed-
banden niet zullen leiden tot een aantasting 
van de academische vrijheid. de onder-
zoeksopdrachten zijn namelijk evenwichtig 
verdeeld over het eigen onderzoek en dat 
in opdracht van de bedrijfwereld, oftewel 
de dienstverlening. Zo kan voor slechts één 
van de drie thesissen die momenteel in het 
labo worden afgewerkt de rechtstreekse link 
met de industrie gelegd worden. de twee 
projecten die de nieuwe infrastructuur mee 
mogelijk hebben gemaakt, zijn dan weer 
voorbeelden van dienstverlening. Flanders’ 
FOOd, een initiatief van de overheid en de 
voedingsindustrie, stelt zich op zijn website 

Sinds kort heeft de UGent haar eigen cacaolab. Een verhaal van boon tot 
bevrediging, en waarom smaak ook wetenschap is. door Dietmar Hertsen

Cacaolab fo
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voor als de nodige schakel tussen de onder-
nemingen en de kenniscentra.

naast dat toegepast onderzoek spelen 
ook meer fundamentele research en onder-
wijs een erg belangrijke rol. professor Koen 
dewettinck doceert aan masters in de bio-
ingenieurswetenschappen bijvoorbeeld het 
vak technologie van plantaardige producten 
waarbij een practicum chocoladeproductie 
georganiseerd wordt. daarnaast werken een 
aantal bio-ingenieurs hun thesis rond cho-
colade af in het nieuwe lab. Frédéric depy-
per haalt daarbij aan, terloops en met een 
glimlach, dat tot nog toe enkel vrouwelijke 
studenten zich lijken aan te melden. Op een 
rush, van welk geslacht dan ook, zitten ze 
dan weer niet te wachten; de capaciteit van 
het kleine labo laat zoiets niet echt toe.

Het OnDerzOeK

Chocolade is cacao, of zoiets. Zonder veel 
twijfel het antwoord dat Jan zonder experti-
se — en met hem veel studenten — zou ge-
ven op de vraag naar wat dat zoete goedje 
precies is. het is hard, was ooit vloeibaar, 
wordt soms wit als het warm is en, ja, heeft 
iets te maken met de cacaoboon.

het is de cacaoboom of Theobroma ca-
cao die rond de evenaar groeit en de bonen 
vormt die het hoofdbestanddeel van choco-
lade uitmaken. toch zijn de vruchten, met 
de bonen erin, op zich onbruikbaar, onder 
andere door de zure aromacomponenten, 
zoals bepaalde tannines, die erin voorko-
men. niettemin bestaan er manipulaties 
die ervoor zorgen dat de verdere verwerking 
mogelijk wordt.

na de oogst ondergaan de vruchten eerst 
een fermentatie. dat is eigenlijk niets anders 
dan de inwerking van een aantal kleine or-
ganismen zoals schimmels op het vrucht-

vlees dat rond de boon zit. tijdens dit proces 
ontstaan al een aantal componenten die de 
smaak van het eindproduct zullen bepalen. 
het gefermenteerde product wordt vervol-
gens geroosterd. daarbij verdampt een groot 
deel van de zure bestanddelen. hierna volgt 
het vermalen en het persen, waarbij twee be-
langrijke fracties ontstaan: de cacaoboter en 
de cacaopoeder.

Ongeveer rond deze tijd komt het lab in 
actie. vanuit uitgangsproducten zoals ca-
caoboter en suiker wordt hier de chocolade 
gevormd. de eerste stap om dit te verweze-
lijken is het mengen, waarvoor speciale ap-
paratuur aanwezig is. daarna zorgt een wals 
ervoor dat de diameter van alle ingrediën-
ten zo klein mogelijk gemaakt wordt. dat is 
allemaal voorspel wanneer de conch start. 
vergelijk dit toestel gerust met een beton-
molen die het mengsel op hoge temperatuur 
kneedt. deze manipulatie zorgt ervoor dat 
de laatste restjes water worden verwijderd, 
de zure aromacomponenten verdwijnen, de 
gewenste ontstaan en dat de weinig vetop-
losbare deeltjes toch oplossen in het aanwe-
zige vet.

de warme vloeibare massa die overblijft, 
moet dan nog stollen. een relatief eenvou-
dig proces, zou je denken, ware het niet dat 
de kristallisatie van de cacaoboter die hier-
mee gepaard gaat, uiterst secuur dient te 
gebeuren. Cacaoboter is immers polymorf 
en vormt verschillende soorten kristallen. 
slechts één hiervan bezit de karakteristieke 
kenmerken van chocolade. het komt er dus 
op aan door een welbepaalde opeenvolging 
van temperatuursveranderingen net dat 
juiste soort kristal te produceren. Zoiets ge-
beurt in een temperer.

deze fase van de verwerking is geschikt 
voer voor fundamenteel onderzoek. de wit-
te kleur van gesmolten en opnieuw gestolde 

chocolade, ook wel fat bloom in het vakjar-
gon, houdt verband met het kristaltype van 
de cacaoboter. bij het stollen is het namelijk 
niet vanzelfsprekend dat opnieuw het per-
fecte kristal bekomen wordt.

na de temperer verhuist de nog warme 
lekkernij naar de koelkabinetten. Op deze 
manier wordt in het cacaolab het eindpro-
duct in anderhalve tot twee dagen gemaakt,  
met een productiecapaciteit van ongeveer 
vier kilogram. het concheren, dat in twee 
delen verloopt, duurt acht tot tien uur en 
is daarbij de snelheidsbepalende stap. het 
temperen duurt een uurtje en het koelen nog 
eens een tot twee uur.

door de variatie van technieken en uit-
gangsproducten kan op kleine schaal ge-
experimenteerd worden, iets dat anders 
uitgesloten zou zijn. Zo is door de onder-
zoeksgroep Food technology and enginee-
ring al gezocht naar een suiker- en vetreduc-
tie.

daar bovenop komt het gevors met pra-
lines. Ja ook die rollen hier, weliswaar een-
zaam, van de band. Klinkt indrukwekkend, 
maar de productie van pralines is wel heel 
wat eenvoudiger dan die van pure chocolade. 
het concheren en temperen van de vulling is 
niet nodig, tenzij ze zelf ook cacaoboter be-
vat natuurlijk. de kennis en de vakmanschap 
worden bij wijze van dienstverlening aange-
leverd door de chocolatiers zelf.

dit is met andere woorden het soort ini-
tiatief dat in al zijn frivoliteit zijn sérieux 
dreigt te verliezen. Chocolade is hot, maar 
vooral berekend. het cacaolab staat dan ook 
voor niets minders dan de manier waarop 
wij vandaag omgaan met onze voeding. de 
discussie daarover terzijde, is dat de manier 
waarop een kenniscentrum als de ugent 
hiermee dient om te gaan.  ¶

schamper zoekt wetenschapsredacteurs!

Onze redactie verwelkomt schrijvende wetenschappers met open armen. 
Een liefde voor chemie en fysica en tonnen aan inspiratie voor artikels? 
Stuur ons een mailtje op schamper@schamper.ugent.be
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WetenSCHApSOVeRziCHt
W

LB soms schuilt wetenschap in de kleinste 
dingen. Wat te denken van mossels bijvoor-
beeld? Julienne, friet en mayonaise prevelt 
de student annex bourgondiër, maar dat is 
niet waar Delphine Coates aan dacht toen 
ze haar thesis schreef. de Master in de Ma-
riene en lacustriene Wetenschappen (Mare-
lac) ontdekte tijdens haar onderzoek naar 
de kwaliteit van het belgische kustwater dat 
mossels uitermate geschikt zijn als bio-indi-
cator. de schaaldieren nemen immers water 
op uit hun omgeving waaruit ze vervolgens 
de voedingsdeeltjes (het plankton) filteren. 
hoewel het opgenomen water samen met 
afvalproducten terug naar buiten wordt ge-
pompt, blijven heel wat vervuilende deeltjes 
achter in de mossel. door de analyse van het 
weefsel van het schaaldier slaagde de thesis-
student erin de waterkwaliteit te bepalen. Ze 

kreeg er de Marelac-prijs en deze vermel-
ding voor in de plaats.

een andere wetenschapper van onze ge-
liefde ugent koos deze zomer niet voor 
benidorm of barbados, maar bracht zijn 
vakantie door op de bodem van het baikal-
meer. daar ging Lieven Naudts, een docto-
raatsstudent van de vakgroep geologie en 
bodemkunde, mee met een russische duik-
boot tot op 750 meter diepte. de onderzoe-
kers verrichtten daar allerlei metingen om 
de bodem van het baikalmeer, dat met zijn 
1.642 meter het diepste meer ter wereld is, 
in kaart te kunnen brengen.

andere onderzoekers houden zich dan 
weer bezig met het bestuderen van bacte-
riën. Meer bepaald met het blootleggen van 
de mechanismen waarmee die beestjes zich 
steeds opnieuw weten te wapenen tegen al-

lerlei soorten antibiotica. nu blijkt dat na 
contact met een antibioticum bacteriën 
stikstofmonoxide gaan produceren, wat een 
aantal belangrijke werkingen van het anti-
bioticum blokkeert. indien men deze aan-
maak van stikstofmonoxide zou kunnen te-
gengaan, zouden antibiotica al veel langer 
effectief kunnen blijven.

tot slot nog een handig weetje voor zij die 
op hun lijn willen letten: verzadigde vetten 
veroorzaken geen verzadigingsgevoel. ver-
zadigde vetten vinden we terug in allerlei 
producten zoals boter, kaas en rundvlees. Ze 
blokkeren de hormonen insuline en leptine 
die normaal onze hersenen laten weten dat 
we moeten stoppen met eten. Wanneer deze 
hormonen hun werk niet naar behoren doen 
blijven we dus gewoon eten en … dikker wor-
den.  ¶

DH hoewel het festivalseizoen ten einde 
is, zal de vakgroep Geografie er nog een 
vette kluif aan hebben. CartoGIS Cluster, 
dat er deel van uitmaakt, onderzocht deze 
zomer het bewegingsgedrag van de bezoe-
kers van rock Werchter. Onderzoekers 
maakten daarvoor gebruik van de traceer-
baarheid van de bluetoothapparaten van 
de festivalgangers.

het project kadert in het onderzoek 
naar geografische informatiesystemen 
(gis). in zijn meest eenvoudige vorm kop-
pelen die databases aan kaarten. Zo kun-
nen bijvoorbeeld alle restaurants of lan-

taarnpalen in een gegeven streek op de 
kaart worden aangeduid, zonder dat er 
ooit al zo’n ding gemaakt werd. de toepas-
singen zijn legio: denk maar aan de perso-
nalisatie van gps-toestellen.

het speciale aan dit onderzoek is dat 
ook tijdseffecten in rekening worden ge-
bracht. snelheid — en  dus beweging —  is 
immers niets anders dan een plaatsveran-
dering gedurende een bepaald tijdsinter-
val. Cartogis Cluster tracht dit fenomeen 
te bestuderen door de analyse van relatief 
eenvoudige modellen zoals de weibewo-
ner.

Om beweging vast te leggen is plaats-
bepaling natuurlijk noodzakelijk. Weinig 
methoden zijn daarvoor zo efficiënt als 
de registratie van bluetoothapparaten, ze-
ker nu die in de vorm van gsm’s en andere 
prullaria alomtegenwoordig zijn.

Opdat stasi en ugent twee werelden 
zouden blijven: enkel het MaC-adres van 
de toestellen werd geregistreerd. deze 
hexadecimale code wordt door de fabri-
kant toegekend aan het toestel en staat 
daardoor per definitie los van meer per-
soonlijke gegevens als het telefoonnum-
mer.  ¶

Geografische 
informatiesystemen 
op Rock Werchter

Wetenschap voor dummies



rV Wetenschap, voor wie er lak aan heeft is het meestal maar 
prietpraat in een onverstaanbaar jargon. toch is het een cliché dat 
chemie en fysica zich overal om ons heen bevinden en zonder dat we 
erbij stilstaan hebben we er miljoenen keren op een dag mee te ma-
ken. neem nu een doorsnee studentendag. Met slapers in de ogen zet 
je de eerste kop thee of koffie van de dag en je bent er eigenlijk al mee 
bezig: wetenschap. toegegeven, de meeste studenten weten nog net 
wel dat als ze water verwarmen, en dus energie toevoegen, het water 
uitzet en de moleculen in het water sneller gaan bewegen tot het wa-
ter borrelt en verdampt. Wie een tas thee wil zal zijn fluitketel door 
de ontsnappende stoom horen fluiten, een koffiezetapparaat zal de 
druk van de stoom dan weer gebruiken om de rest van het water 
naar buiten te duwen. niemand die er nog bij stilstaat natuurlijk.

laten we het, studentikoos als we zijn, bijvoorbeeld eens over 
alcohol hebben. het kan geen kwaad een ‘volks weetje’ eens wat 
wetenschappelijker te belichten. als je een fles baileys bij de hand 

neemt zal je op het etiket kunnen lezen dat het niet toegelaten is bai-
leys met citrus- en koolzuurhoudende dranken te mengen omwille 
van de verse room die baileys bevat. er gaan zelfs verhalen de ronde 
over bijna-doodervaringen wanneer baileys met bijvoorbeeld tonic 
gemengd wordt. Zo’n vaart zal het echter niet lopen, want wat er in 
principe gebeurt is net hetzelfde als wanneer je citroensap aan melk 
zou toevoegen: er ontstaan vlokken. Wanneer je room of melk met 
een zuur mengt, begint een schiftingsproces net zoals bij het maken 
van kaas. toch krijg je geen kaasklomp in je maag, hoogstens zullen 
er vlokken gevormd worden. de ironie wil echter dat dit niet alleen 
bij tonic, of een andere zuurhoudende alcoholische drank, het geval 
is, maar evengoed bij limonade en zelfs gewoon je eigen maagzuur. 
de slimme koppen onder ons beseffen dus wel dat dat proces zich 
sowieso in onze maag afspeelt als we baileys drinken en daar is nog 
nooit iemand van bijna-dood gegaan. tenminste, als het me moate 
was.  ¶

Wetenschap voor dummies
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Master of 
Space Studies

Ruimtevaart is hot in België. Vooral nu nationale held Frank De Winne 
non-stop met zijn ISS boven onze hoofden zweeft. Dus vonden de UGent 

en de K.U.Leuven het tijd om de handen in elkaar te slaan en 
een 'Master of Space Studies' op te richten.

Pieter Van Nuffel
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Master of 
Space Studies

Wie heeft er als klein jongetje (of meisje) 
nooit eens van gedroomd om met een ruim-
teschip van het ene sterrenstelsel naar het 
andere te zoeven? Wie ook maar een beetje 
trouw is aan die mooie ruimtevaardersfanta-
sieën én al een masterdiploma op zak heeft, 
kan die vanaf dit academiejaar ook gewoon 
waarmaken. Oké, het is dan wel geen astro-
nautenopleiding, het komt toch al een beetje 
in de buurt. bovendien mogen ook dieren-
artsen of — godbetert! — communicatiewe-
tenschappers met ruimtevaartambities zich 
aanmelden, want het doet er helemaal niet 
toe wélk diploma je hebt. 

We vroegen de drijvende krachten achter 
de opleiding, Christoffel Waelkens (profes-
sor sterrenkunde aan de K.u.leuven) en Pa-
trick Van Oostveldt (voorzitter vakgroep 
Moleculaire biotechnologie aan de ugent), 
om toelichting. “eigenlijk gaat er een lange 
geschiedenis aan vooraf ”, begint Waelkens. 
“niet alleen de industrie, maar ook onder-
zoeksinstellingen en universiteiten hadden 
een aantal specialisten met een sterke ex-
pertise in ruimtevaart. alleen zat er toen to-
taal geen organisatie achter. instellingen als 
de europese ruimtevaartorganisatie esa of 
het federaal wetenschapsbeleid hebben zelf 

«we kunnen ook 
psychologen 

 gebruiken, want 
een bemande reis 

van 500 dagen 
naar mars is toch 

wat complexer 
dan een verblijf 
op temptation 

 island.»

universiteit kan georganiseerd 
worden en dat om succesvol te 
zijn er sowieso samenwerkings-
verbanden moeten gemaakt 
worden. 

en als de ManaMa een suc-
ces zou blijken, dan wordt mis-
schien toch gedacht aan een 
uitbreiding naar een volwaar-
dige opleiding. vraag is dan wel 
of zo’n meerjarige opleiding wel 
haalbaar zou zijn in een land als 
belgië. “veel zal afhangen van 
de middelen die beschikbaar 
zijn”, denkt van Oostveldt. “We 
richtten onze peilen ook niet 
enkel op belgische studenten. 
deze opleiding moet echt de 
ambitie hebben om uit te groei-
en tot een specifieke globale op-
leiding die kan steunen op een 
wereldwijd netwerk.”

JurIsten geVraagD

de opleiding rust op drie pij-
lers: wetenschap, ruimtevaart-
beleid en technologie. dat is 
meteen het verschil met de fa-
culteit luchtvaart- & ruim-
tevaarttechniek van de tech-
nische universiteit van delft, 
waarin enkel het laatste aspect 
aan bod komt. “in die zin is onze 
verbredende master-na-master 
ook uniek. de directeur-gene-
raal van de esa kwam ze bezoe-
ken en vond het fantastisch dat 
er hier ook zoiets als een space-
managementopleiding georga-
niseerd werd. voor grootschali-
ge ruimtevaart-projecten is het 
namelijk moeilijk managers te 
vinden die over specifieke kwa-
liteiten beschikken én tegelijk 
voeling hebben met het sub-
ject”, vertelt Waelkens.

het eerste semester is voor 
studenten met een voorgeschie-
denis in sociale wetenschappen 
een inleiding in de ruimtevaart, 
voor studenten uit de exacte 
wetenschappen is het eerder 
een inleiding in management 
en recht. in dat eerste semester 

geen onderwijsbevoegdheden. 
Maar de proffen die met ruim-
teonderzoek bezig waren, had-
den sterke banden met de esa 
en vormden daardoor de scha-
kels tussen de universiteit en 
de ruimtevaartsector. Op die 
manier is de master er geleide-
lijk aan gekomen, na langdurig 
overleg tussen alle partners in 
de ruimtevaart.” 

IeDereen astrOnaut

dé oorzaak van die betrok-
kenheid van de ruimtevaartin-
dustrie is het grote aantal va-
catures die daar de komende 
jaren vrijkomen, zo’n 40.000 op 
europees niveau. de generatie 
ruimtevaartspecialisten wiens 
carrière samen met de ruimte-
vaart geboren is, gaat namelijk 
stilaan op pensioen. hun ken-
nis moet doorgegeven worden, 
en dat kan best op een gestruc-
tureerde manier. daarom kwam 
de K.u.leuven met het idee van 
een éénjarige Master-na-Master 
op de proppen en is de ugent 
meteen op de kar gesprongen. 

de opleiding lijkt dus eerder 
een oplossing om vrijkomende 
vacatures in de ruimtevaartin-
dustrie in te vullen dan een echt 
langetermijnproject. al snel 
dringt zich de vraag op of hier-
door de academische vrijheid 
niet in het gedrang komt. Wael-
kens ontkent: “de drijfveer was 
dan wel de grote vraag vanuit 
de sector, maar uiteindelijk wa-
ren het wel degelijk de universi-
teiten die zelf de stap waagden, 
in grote mate ondersteund door 
de overheid en door onder-
zoeksinstellingen als het KMi, 
bira en vitO. het bedrijfsleven 
kijkt dan wel kwispelend toe, 
maar het organiseert zelf niets.” 
van Oostveldt voegt daaraan 
toe dat ruimteonderzoek en 
ruimtevaart gewoon zodanig 
complexe dingen zijn dat zoiets 
niet enkel op het niveau van een 



W
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worden alle lessen in leuven gedoceerd, ook 
die van gentse proffen. in het engels, “om-
wille van de internationale uitstraling”. Ook 
zijn er meerdere bedrijfsbezoeken gepland 
en wordt er een masterproef verwacht, waar-
bij studenten al half in het bedrijfsleven kun-
nen gaan staan. Om alles goed te laten verlo-
pen kunnen er zich maximaal een twintigtal 
ruimtevaartfanaten inschrijven. vorige week 
waren er al vijftien studenten die een dossier 
hadden ingediend en dat werd bij iedereen 
goedgekeurd. 

“We zijn niet enkel op zoek naar mensen 
die een raket kunnen lanceren, maar ook 
naar specialisten uit de sociale wetenschap-
pen. Juristen zullen nodig zijn om de nodi-
ge wetgeving en verdragen op te stellen die 
een perfecte communicatie mogelijk maken 
tussen ruimtevaartorganisaties. ik denk dan 
aan het probleem van afspraken over gps-
standaarden, over octrooien van nieuwe 
technologieën of over het statuut van astro-
nauten, maar ook aan vragen als ‘Welke bio-
veiligheidsvoorschriften moeten gehanteerd 
worden in het iss?’ of ‘Mogen belgische ex-
perimenten ook uitgevoerd worden door een 
nederlandse astronaut?’. dit zijn erg prakti-
sche problemen die goede afspraken en re-

gelgeving vergen. Ook psychologen kunnen 
we gebruiken, want een bemande reis van 
500 dagen naar Mars is toch wat complexer 
dan een verblijf op temptation island”, weet 
van Oostveldt.

DurF buIten Je VaKgebIeD DenKen

Waelkens schat dat 40 procent van de stu-
denten uit humane richtingen zullen komen, 
40 procent uit technologische en 20 procent 
uit de fundamentele wetenschappen. de 
vraag rijst of die gevarieerde instroom niet 
voor problemen zal zorgen. is het voor de 
doorsnee psycholoog — die misschien geen 
degelijke basis in mechanica heeft — wel zo 
evident is om opeens de baan van een ra-
ket te gaan berekenen? de ingenieur heeft 
al een goede kennis van rakettechnologie 
en de medicus kan zich best voorstellen wat 
de gevolgen kunnen zijn van botontkalking 
tijdens een langdurige blootstelling aan ge-
wichtloosheid. Maar als beide naast elkaar 
in dezelfde les zitten bestaat misschien het 
gevaar dat hun verschillende voorkennis het 
niveau in het eerste semester naar beneden 
haalt. van Oostveldt — die zelf iets als space 
biology zal doceren — betwijfelt dat: “de be-

langrijkste doelstelling is juist om de student 
te laten kennismaken met de multidiscipli-
naire aanpak die nodig is voor een succesvol 
ruimtevaartprogramma. het realiseren van 
een haalbare oplossing, of het evalueren van 
een risico, kan maar als iedereen binnen de 
ruimtevaart de nodige inspanning doet om 
verder te denken dan zijn eigen vakgebied en 
zich vragen durft te stellen. deze opleiding 
is juist zo algemeen om studenten de nodige 
extra informatie mee te geven om hun curri-
culum te optimaliseren.”

Het prIJsKaartJe

het inschrijvingsgeld ligt met 5.600 euro 
een stuk hoger dan dat van andere ManaMa’s. 
“dat heeft te maken met de eis van de over-
heden dat de opleiding  self-supporting moet 
zijn. het aantrekken van specialisten en het 
bereiken van kwaliteit vergt een inspanning 
en dat kost nu eenmaal geld. daartegenover 
staat dat je met een job in de ruimtevaart-
sector zéér goed betaald wordt. We hopen 
ook dat onze afgestudeerden hun opleiding 
op bedrijfsniveau aanzienlijk kunnen inkor-
ten en dat ze daardoor sneller een topfunctie 
kunnen bereiken”, legt van Oostveldt uit. in 
vergelijking met de 25.000 tot 35.000 euro die 
moet neergeteld worden om te studeren aan 
de international space university in straats-
burg (die enkel gesponsord wordt door be-
drijven en de esa) valt die 5.600 euro mis-
schien nog wel mee.

dat neemt uiteraard niet weg dat het 
prijskaartje een hinderpaal kan zijn. vooral 
omdat de precieze meerwaarde van de op-
leiding op dit moment nog niet echt duide-
lijk is. voor pakweg een burgerlijk ingeni-
eur zonder deze ManaMa zou het namelijk 
evengoed mogelijk moeten zijn om in de 
ruimtevaartindustrie aan de slag te gaan. 
“indien deze ingenieur een heel specifieke 
opdracht moet uitvoeren is er inderdaad 
geen directe behoefte aan zo’n verbredende 
opleiding”, geeft van Oostveldt toe. “Maar 
als deze ingenieur écht verder wil, als hij bij-
voorbeeld missieverantwoordelijke wil wor-
den, dan denken wij dat deze opleiding hem 
zeer goed van pas kan komen.” nu ja, iemand 
die ‘Master of space studies’ op z’n cv heeft 
staan blinken, zal als ruimtevaartexpert so-
wieso een job voor de toekomst hebben. 
daar zal geen mens — op Mark peeters na — 
aan twijfelen.  ¶
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Cultuur AGenDA

COnCert

nood aan een feel-good optreden? Op 23, 
24 en 25 september komt het koor Young@
Heart de vooruit van zijn stokken blazen. 
de koorleden zijn tussen de 73 en 89 jaar 
oud, en brengen vol enthousiasme nummers 
van onder andere The pixies, The buzzcocks 
en bruce springsteen. eens wat anders dan 
die saaie zondagmiddagen bij uw grootou-
ders! nog meer feel-good is het optreden van 
De Dolfijntjes, op 22 september in Capitole 
gent. een mengelmoes van Wim Opbrou-
ck, Wim Willaert, taiwanese accordeons en 
rock&roll. Wat wil een mens nog meer? Wie 
dolfijnen maar overschatte sardientjes vindt 
en liever de kangoeroe in zichzelf wil ont-
dekken, kan op 25 september naar Kalka-
dunga Man in de handelsbeurs huppelen. 
daar brengt The song Company o.l.v. roland 
peelman het podium tot leven met indrin-
gende australische muziek. Ze combineren 
hypnotiserende didgeridooklanken met ge-

projecteerde beelden van het land der abo-
riginals, een streling voor het oog èn het oor 
dus. verder is er 27 september een dubbel-
concert van Yevgueni en Haluk Levent in 
de Centrale, en fleuren de experimentele pi-
anoklanken van Hauschka op 1 oktober de 
vooruit op. liefhebbers van haendel kun-
nen zich op 23 september in Muziekcentrum 
de bijloke laten ontroeren door het Freibur-
ger Barockorchester & Collegium Vocale 
Gent o.l.v. Marcus Creed. Ook nog in de bij-
loke: het vioolconcerto van tsjaikovski door  
Janine Jansen & Residentie Orkest (27/09) 
en een vertolking van het italienisches lie-
derbuch van hugo Wolf door Werner van 
Mechelen, liesbeth devos & lucas blondeel 
(28/09).     

pODIum

Ballet voor Dikke Jongens (ntgent 
arca, 25-26/09) brengt het verhaal van een 
jongen die de wereld wil laten zien dat ook 

dikke jongens fantastisch kunnen dansen. in 
het diepste geheim oefent hij zijn balletpas-
jes in, zodat hij op de jaarlijkse barbecue van 
het werk iedereen — en niet in het minst de 
verleidelijke directie-secretaresse — kan to-
nen wat hij in zijn mars heeft. het thema van 
het ‘anders zijn’ komt ook aan bod tijdens de 
voorstelling Remember Me in Kopergietery 
op 23 september, over een zekere Mira die 
gepest wordt. bij de vieze gasten ruimt het 
podium voor nele bauwens, dahlia pesse-
miers en luc de vos. deze brengen met De 
Alpenzusjes een theatervoorstelling met als 
hoofdpersonages twee dorpsvrouwen en een 
een koning die ook een beetje troubadour en 
minnaar blijkt te zijn. absurditeit, tragedie 
én hilariteit, vergezeld van een vleugje mu-
ziek. 

expO

in Kunsthal sint-pietersabdij loopt van 
19 september tot 11 oktober een gratis foto-
tentoonstelling van lieve blancquaert: Mijn 
Zachtste Huid. lieve blancquaert maakte 
portretten van 10 verschillende mensen die 
zowel lichamelijk als mentaal getekend zijn 
door brandwonden. naast de tentoonstel-
ling bestaat ook een gelijknamig boek, waar-
in de getuigenissen van de geportretteerde 
mensen terug te vinden zijn. 

Op 26 september is er Festival Made®! in 
het Oud gerechtsgebouw. dit interactief mu-
ziekfestival stelt dit jaar de menselijke stem 
in al haar mogelijke verschijningsvormen 
centraal: beatboxers, concerten in aquaria, 
lachsessies… de concerten zijn vrij kort en 
worden verschillende keren herhaald, zo-
dat je zelf kan kiezen welke concerten je bij-
woont.   ¶

Het academiejaar begint weer! Tijd om die bikini/zwembroek in te ruilen voor 
een meer herfstige klederdracht, de festivalbandjes af te knippen en de zonne-
bril weer weg te bergen. Gelukkig staat er weer een goedgevuld cultuuraanbod 
te wachten om de terugkeer naar de dagelijkse sleur een stuk aangenamer — ja, 
misschien zelfs draaglijk — te maken. door Lise Eelbode

www.schamper.ugent.be 
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HDD als u de nieuwe stubrusite weder-
om vooral gebakken lucht vindt, dan ver-
wijzen wij u graag door naar onze noor-
derburen. 3voor12 is een multimediaal 
platform van de nederlandse publieke 
omroep vprO. naast twee digitale televi-
siekanalen en verschillende radiokanalen, 
hebben ze ook een uitgebreide website. 
deze site blinkt eerst en vooral uit in een 
uitgebreide focus. niet enkel de nieuwste 
hypes en gevestigde waarden komen aan 
bod, maar ze bericht ook in een wijd spec-
trum van noise- tot wereldmuziek. daar-
bij krijg je gewone nieuwsberichten, in-
terviews maar ook volledig te beluisteren 
opnames van concerten op nederlandse 
podia of festivals. via de artiestenpagi-
na’s krijgt u alle beschikbare informatie 
ook samengebald per artiest. hét parade-
paardje is echter de luisterpaal. daarop 
kunt u gedurende een tweetal weken re-
cent uitgebrachte albums  (van bloc par-
ty. tot het obscure tv buddhas) in hun to-
taliteit beluisteren. de luisterpaal wordt 
ongeveer driemaal per week geüpdatet, 
en wordt af en toe uitgebreid met een the-
matische luisterpaal zoals een lowlands-
luisterpaal: een selectie van de recentste 
albums van bands die op dat festival aan-
treden. stu-wat?  ¶

rV, BpLD 
voor wie de 

voorbije drie 
weken onder een 

steen geleefd heeft: Inglourious Bas-
terds, de nieuwste film van Quentin 
tarantino, zou je uit je kot moeten 
krijgen. hoewel mijn wenkbrauwen 
toch even verbaasd de hoogte in vlo-
gen toen ik hoorde dat niemand min-
der dan botox pitt als hoofdrol gecast 
werd, kwamen ze tijdens het bekijken 
van de heerlijk beklijvende film snel 
weer netjes omlaag gegleden. taran-
tino’s gevoel voor timing is smette-
loos, zowel in zijn plotwendingen als 
in het minutieus inpassen van mu-
ziek. de middenmaat tussen ernst en 
humor wordt van begin tot einde aan-
gehouden zonder nodeloos cynisch te 
worden. een oorlogsfilm die omwille 
van de toon en het wraakthema ook 
zij met een aversie tegen bloedspatten 
op het scherm zal kunnen bekoren.

Maar laten we eerlijk zijn: naast 
de nieuwe tarantino valt er in de Ki-
nepolis maar weinig te rapen: Final 
destination 4, ice age 3 en harry pot-
ter 6… Wie waar voor zijn geld wil, die 
gaat wel iets anders kijken.

Un Prophète bijvoorbeeld, een 
Franse film over een jong stuk cra-
puul dat in de gevangenis belandt en 

daar in aanraking komt met de Cor-
sicaanse maffia. het is een prent die 
blijft hangen, vooral dan vanwege de 
morele ambiguïteit van het hoofd-
personage en het feit dat de film zélf 
geen oordelen velt. eveneens captive-
rend waren de lynchiaans aandoende 
droomscènes en het schitterende ac-
teerwerk van onder andere de hoofd-
rolspeler tahar rahim. un prophète 
is bovendien wel Frans en ingewik-
keld, maar wordt nergens pretenti-
eus. Kortom: “alternatieve” cinema 
van de bovenste plank, geen wonder 
dat ze er in Cannes de grote prijs voor 
over hadden.

Meer zin in een film met bood-
schap én spectaculaire computeref-
fecten? dan is District 9 misschien 
een betere keuze. geproduceerd door 
peter Jackson vertelt deze prent het 
verhaal van een aantal aliens die aan 
de hemel verschijnen. alleen plan-
nen ze niet meteen een invasie, in te-
gendeel, ze blijken machteloze vluch-
telingen die door de mensen in een 
kamp gestoken worden (juist ja: dis-
trict 9). het is een interessante pre-
misse, die helaas niet ver genoeg uit-
gediept wordt: de tweede helft van de 
film heeft meer weg van een banale 
sci-fi actiefilm.   ¶

«FiLM
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belgië brengt heel wat interessante fo-
tografen voort. Dirk Braeckman, David 
Claerbout en niet het minst Carl De Key-
zer hebben nationaal en internationaal 
hun verdiensten zowel op vlak van journa-
listieke fotografie als kunstfotografie. van 
Magnum-fotograaf Carl De Keyzer liep 
er onlangs nog de uitstekende tentoonstel-
ling Trinity in het sMaK. nu loopt er in gent 
weer een tentoonstelling over een belgische 
fotograaf. Stephan Vanfleteren (°1969) is 
van al deze fotografen misschien wel het be-
kendst bij het belgische publiek. de kans is 
immers groot dat u zijn werk al in of op me-
nig tijdschrift, reclameaffiche of platencover 
hebt gezien. 

Zoals de naam al doet vermoeden, brengt 
Stephan Vanfleteren: Portret 1989-2009 een 
selectie van de portretten die vanfleteren de 
afgelopen twintig jaar maakte. het gaat hier 
echter uitsluitend over portretten van be-
kende en minder bekende belgische acteurs, 
muzikanten, sportlui, politici en consorten. 
u krijgt foto’s voorgeschoteld van zowel Tom 
Boonen als Paul Delvaux, zowel Maurice 

Lippens als Jean-Marie Berckmans. van-
fleteren werkt met expressieve zwart-wit-
fotografie en dito belichting. daardoor kan 
hij allerlei lichamelijke details van de gepor-
tretteerde sterk benadrukken en dramati-
sche effecten bewerkstelligen. en het moet 
gezegd worden: dat levert mooie foto’s op. 
Maar daar blijft het ook meestal bij. het is 
zondermeer terecht dat journalisten, recla-
memakers of muzikanten maar al te graag 
een foto van vanfleteren willen gebruiken. 
toch wist deze tentoonstelling in Winter-
circus Mahy ondergetekende niet volledig 
te overtuigen.

Zelden komt de fotograaf verder dan een 
weinig uitdagende of zelfs vrij stereotiepe 
portrettering van zijn modellen. neem nu 
het kleine dubbelportret van Koen en Kris 
Wauters. Koen omhelst in een bui van de-
biel enthousiasme zijn wat geforceerd seri-
eus kijkende broer Kris. verder dan het beeld 
dat iedereen heeft van de Mick Jagger en de 
Keith richards van het vlaamse lied, met 
Koen als de spring-in-‘t-veld en Kris als de 

nuchtere zaken-
man, komt dit 
weinig boeiende 
beeld niet. 

dat vanfleteren 
wel degelijk intrigeren-
de beelden kan scheppen 
bewijst hij onder andere met zijn foto van 
Bobbejaan Schoepen. bobbejaan zit een 
beetje verdoken in een limousine, volledig 
ingenomen door zijn gedachten. Zijn voor-
bije leven? iets dat schort in zijn huidige le-
ven? naar wat de man zo innig aan lijkt te 
denken, kan men slechts gissen. het levert 
wel een fascinerend en ietwat unheimlich 
tafereel op.

een pluspunt van de tentoonstelling is de 
setting. het verweerde Wintercircus Mahy, 
dat binnen enkele jaren een nieuwe bestem-
ming krijgt, past met zijn grauwe tinten per-
fect bij het kleurenpalet van vanfleterens 
foto’s. Minpunt dan weer is de toegangsprijs: 
€5 voor studenten, €8 normaal tarief. dat 
niet gering is voor een tentoonstelling waar 
je al na een halfuurtje alles hebt gezien. ¶

SCHAMpeR SCHeRp

Stephan Vanfleteren: 

Portret 1989-2009
Het verkrotte Wintercircus Mahy aan de Lammerstraat in Gent wordt voor een 
keer niet overspoeld door ratten of duiven, maar door kijklustige mensen. Nog 
tot 3 december loopt er immers een tentoonstelling van de Belgische fotograaf 
Stephan Vanfleteren. door Simon Leenknegt

stephan 
Vanfleteren: 

Portret 1989-2009, nog tot 3 december in wintercircus mahy,  Lammerstraat 11, Gent,  di-zo, 10.00-18.00 uur, toegang: €5/€8
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HDD De Beloften, de jaarlijkse muziekwedstrijd voor 
jong gents talent, was dit jaar aan zijn zesde editie toe. 
Ze verhuisden daarbij van het heldenplein naar de sint-
baafsabdij, waar het podium zich middenin een wijk-
feest bevond. iets wat de sfeer alleen maar ten goede 
kwam. Misschien hielp dat ook aan de overwinning van 
Intergalactic Lovers. hun nummers dragen in de eer-
ste plaats een onbestemde atmosfeer uit. denk aan een 
rit op de autosnelweg naar huis, terugkijkend en vol 
mijmeringen. hoewel ze een zeer traditionele bezetting 
hebben, creëren de subtiliteiten toch een eigen geluid. 
luister naar het tokkelmelodietje aan het begin van 
‘Fade away’, de soundscape in ‘drive’ of drums die we-
ten wanneer ze moeten zwijgen. Maar het is de krachti-
ge en zuivere stem van zangeres Lara Chedraoui die de 
nummers drijft en af maakt. denk aan dido zonder dat 
irritant zagerige-seuterige en aan Feists gecontroleerde 
afwisselen van fluisteren en huilen. We zouden zeggen: 
afspraak aan het podium van de student Kick-Off. Of in 
een van de vele kleinere zaaltjes waar ze dankzij de be-
loften mogen spelen. Want grote pleinen en ingetogen 
nummers, hmmm.

verder onthouden we dat de winnaars van vorig jaar, 
the Curvy Cuties Fanclub al minstens tien keer beter 
klonken dan vorig jaar, wat ons evenwel nog steeds niet 
doet begrijpen waarom zij ooit gewonnen hebben. Hin-
denburg zakte na een redelijk goed eerste nummer in 
als een, welja, zeppelin. Outskirts speelde indiepop dat 
zo mogelijk nog meer voorspelbaar was dan het alfabet. 
Onverwacht gestrand op de derde plaats was The Sop-
homore Jinx dat vooral met ‘upping the stats’ een ster-
ke indruk naliet. Maya’s Moving Castle was live maar 
een schim van wat we op de myspace hoorden, en dat 
vinden we voorlopig nog jammer. tweedes waren Char-
lie’s Big Jones Band. niet gehoord vanwege nog onder-
weg. daarom houden we dus maar onze mond.  ¶

Sfeervolle 
Beloften

◉iDJ, SL van Pukkelpop tot pakweg Rockoekoe in Knes-
selare, de vlaamse muziekfestivals vertoonden afgelopen 
zomers een gelijkaardige trend als de inschrijvingscijfers 
aan de vlaamse universiteiten: méér bezoekers. Zonder 
vals nostalgisch te willen klinken: een muziekfestival gaat 
voor velen niet louter (meer?) om de muziek. Menigeen zal 
ook toegeven dat ‘de sfeer’ de voornaamste reden is om een 
festival aan te doen. niet dat muziek daarbij onbelangrijk is, 
maar het primeert ongetwijfeld niet op jezelf lazarus drin-
ken of te pas en te onpas “hoereuh” en dergelijk te brullen. 
daar is op zich natuurlijk niks mis mee, mensen mogen zich 
eens goed amuseren. een enkele keer dreigt het irriterend te 
worden, maar het festival is nu eenmaal een soort vrijplaats 
voor ongebreideld enthousiasme. dat steeds meer mensen 
aan deze periodes van geconcentreerde en vaak gemeen-
schappelijk beleefde vreugde willen deel hebben, kan je 
naast de stijgende bezoekersaantallen ook opmaken uit de 
vele nieuwe festivalletjes die er bij komen. dat er praktisch 
telkens dezelfde namen op de affiche prijken (van Daan tot 
godbetert Freaky Age), daar lijkt men niet om te malen. in 
het socioculturele leven van velen neemt het festivalcon-
cept (van muziekfestivals tot stadsfestivals als de gentse 
Feesten) een belangrijk deel in waar je niet om heen kan. in 
vroegere tijden konden festivals een belangrijke plaats in-
nemen in de maatschappij, kijk bijvoorbeeld naar religieu-
ze festiviteiten in het griekenland of rome van de Oudheid. 
de meeste hedendaagse festivals zijn duidelijk heel anders 
van aard, maar misschien ook wel interessante onderwer-
pen voor studies vanuit verschillende (mens)wetenschap-
pelijke invalshoeken. het zou alleszins een gezond tegen-
wicht vormen tegen menig gezwets van trendwatchers. ¶

Festivalterugblik

foto Joost Vanderdeelen
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literatuur. het klinkt voor vele mensen 
als iets uit de middelbare schooltijd. Met de 
lectuurlijst in de hand door bibliotheekgan-
gen op zoek naar het dunste boekje. en ook 
aan de blandijn zijn er mensen die schaam-
teloos beweren dat ze nog nooit uit eigen 
beweging een boek gelezen hebben. iets, 
en dat is zo mogelijk nog erger, waarmee ze 
zelfs zonder kleerscheuren weg geraken. de 
amerikaanse auteur Philip Roth had dan 
waarschijnlijk ook gelijk toen hij beweerde 
dat er per 70 lezers die verdwijnen slechts 
1 bijkomt. ietwat overdreven lijkt literatuur 
vandaag dus al even vitaal als de grauwe 
kiekendief. het vliegt nog ergens rond, maar 
buiten wat freaks: who cares?

in het ondertussen druk besproken en fel 
bediscussieerde De revanche van de roman. 
Literatuur, autoriteit en engagement. legt am-
sterdams hoogleraar Thomas Vaessens uit 
hoe dat zou komen. Of toch alvast voor de 
nederlandse (dus niet vlaamse) literatuur. 
volgens hem heeft de literatuur zich te lang 
in een zelfingenomen ivoren toren geves-
tigd. en dat op twee manieren. een eerste is 
dat van het “humanistische modernisme.” in 
deze stroming zien auteurs en literatuurbe-
schouwers (critici, academici) de wereld van 
de roman als een op zichzelf staand univer-
sum dat zich verheft boven de alledaagse 
werkelijkheid. de literatuur ‘is tijdloos, uni-
verseel’ of ‘zuiver’. Ze handelt over abstracte 
waarden en gevoelens. Onzuivere literatuur 
houdt zich wel op met actuele problemen, 
en zou volgens de “humanistische poort-
wachters” minder literair zijn. enkel zuive-
re literatuur zou immers in staat zijn om de 
mens boven zichzelf te verheffen.

Hoe moet het verder 
met de letteren?
In de wereld van de Nederlandse letteren zorgde het boek De revanche van de 
roman voor een heftige discussie. Schamper vat samen en gaat te rade bij twee 
Vlaamse auteurs. door Hans Demeyer

literatuur 
is even 
vitaal 
als de 
grauwe 
kiekendief

een tweede manier waarop de literatuur 
zich onttrok van de man van de straat is die 
van het “relativistisch postmodernisme.” 
deze stroming was er op uit om de vooron-
derstellingen van het humanistisch moder-
nisme onderuit te halen (‘te relativeren’). Ze 
toonde met andere woorden aan hoe het 
zuivere ook maar een culturele smaak is en 
de aangewende literaire stijl ook maar een 
techniek. deze ontmanteling leidde echter 
tot een “ironische distantie” waarbij niets 
ook maar iets meer waard was. gepaard 
met een immens uitgebreid en zonder in-
spanning onbegrijpelijk jargon vervreemdde 
ook deze ‘beweging’ van het publiek. samen 
met een verlies van culturele status is op dat 
punt (ruwweg de jaren ’90) de ontkoppeling 
van literatuur en maatschappij dan ook een 
voldongen feit.

nIeuW engagement

volgens vaessens zorgde het besef van 
deze breuk ervoor dat sommige schrijvers 
opnieuw een rol zochten voor zichzelf in 
het maatschappelijke debat. We krijgen dus 
“een nieuw type literair intellectueel”, “de 
publiekszoeker die probeert weer een brug 
te slaan tussen de literatuur en haar ach-
terban.” de naam die vaessens hiervoor re-
serveert is het “laatpostmodernisme.” in het 
tweede deel van zijn roman bespreekt de 
professor ter illustratie van zijn theorie zes 
laatpostmoderne auteurs: Robert Vernooy 
en Frans Kellendonk; Joost Zwagerman 
en Arnon Grunberg; Marjolijn Februari 
en Charlotte Mutsaers. Op het einde van 
zijn boek lijkt vaessens op te roepen tot een 
meer geëngageerd en maatschappelijk be-
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trokken schrijven. Zodat de literatuur 
weer een centralere plaats zou mogen 
innemen in de maatschappij en zou 
mogen bijdragen tot actuele discus-
sies.

De KrItIeK

hier en daar schaart zich wel eens 
iemand achter vaessens’ boek, maar 
in het algemeen zijn de reacties in de 
media negatief. grotendeels gaan die 
reacties erover dat vaessens de litera-
tuur zelf vergeet. hiermee bedoelen ze 
dat zijn aandacht enkel en alleen ge-
richt is op de inhoud van de roman. 
in casu: dat schrijvers maatschappe-
lijke thema’s moeten behandelen en 
daarbij een statement moeten maken. 
Over de manier waarop ze dat doen of 
zouden moeten doen heeft hij het op 
geen enkel moment. Meer zelfs: stilis-
tische tekortkomingen schuift hij on-
der de mat met de zachte hand der en-
gagement. Zo merkt Kees ’t Hart over 
grunbergs laatste roman Onze oom op 
dat het “dor pamflettenproza” is dat 
doet denken aan “het slechtere jeugd-
boek.” vaessens reageert hierop door 
te stellen dat “nergens blijkt dat de re-
censent zich heeft afgevraagd of deze literai-
re stijlkritiek een adequate reactie is op het 
besproken boek.” Want Onze oom handelt 
namelijk over allerlei “morele en ethische di-
lemma’s” en dan is stijl blijkbaar minder be-
langrijk. 

een tweede kritiek is dat vaessens te wei-
nig aandacht zou hebben voor de manier 
waarop de media de aandacht voor schrij-
vers bepaalt. Zoals auteur en criticus Marc 
Reugebrink schrijft: “hoogst geëngageerde 
auteurs krijgen binnen die media alleen wer-
kelijk een kans wanneer die media een moge-
lijkheid zien hen binnen een geschikt format 
te brengen (en of ze dan een literaire kluize-

naar met een voorliefde voor puntkomma’s 
zijn of een politiek activist met talent voor 
smeuïg proza, maakt eigenlijk niet veel uit).” 
geëngageerd schrijven leidt dus niet met-
een tot meer aandacht bij het volk. het win-
nen van een literaire prijs, een column in de 
krant, een optreden in De laatste show of een 
of andere tv-quiz zorgt voor de bekendheid 
van een auteur, en daar heeft de inhoud van 
je boeken in feite niets mee te maken. Zo 
verwijten critici Saskia de Coster dat haar 
boeken te weinig uitstaans hebben met de 
werkelijkheid. toch geniet zij een zekere be-
kendheid dankzij een optreden in De slimste 

mens en de daarop volgende huMO-
hype (‘ijskonijn met fuckme-botjes’).

en De auteurs?

de romans van Tom Naegels en Je-
roen Theunissen richten zich duide-
lijker op de ons omringende werkelijk-
heid. al doet elk dat wel op een andere 
manier. naegels behandelt in Los zeer 
nadrukkelijk actuele kwesties zoals de 
multiculturele situatie in antwerpen 
en de euthanasiewet. Zulke explicie-
te elementen vind je niet terug in Een 
vorm van vermoeidheid. daarin pro-
beert Theunissen een algemener beeld 
te schetsen van onze cultuur: hoe we 
die ervaren en hoe we daar mee om-
gaan. Schamper vroeg hun mening over 
een aantal kwesties die dit boek aan de 
orde stelt met als bedoeling dichter bij 
de kern van het debat te komen.

Wat betekent geëngageerde literatuur 
voor u?

Jt: het woord engagement wordt 
een beetje misbruikt als het om lite-
ratuur gaat. de term wordt zeer op-
pervlakkig, op een bijna journalistieke 
manier ingevuld. het zijn boeken die 

draaien om een zeer concreet maatschap-
pelijk gegeven. Maar daarover gaat litera-
tuur niet. Ze heeft in de eerste plaats niet 
de functie of de bedoeling om zich in een 
maatschappelijk debat te mengen, of om 
een journalistieke taal te bezigen. die hele 
discussie rond engagement mist volgens mij 
het punt van literatuur. literatuur is een veel 
tragere reflectie op de werkelijkheid die ta-
lig werkt, en dat is iets helemaal anders dan 
journalistiek. elk boek kan immers ook een 
maatschappelijke relevantie hebben. een 
boek dat iets beschrijft uit de de 17e eeuw 
kan literair even relevante zaken zeggen 
over vandaag, dan een boek dat concreet 

stilistische 
tekortkomin-
gen onder de 
mat schuiven 
met de zachte 
hand der 
engagement
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over de gaza gaat. uiteraard zal dat laatste 
boek mij veel feitenkennis over de gaza kun-
nen meegeven. Maar literatuur draait niet 
om de maatschappelijke betrokkenheid, of 
het journalistieke element. een boek is wel 
altijd betrokken op de werkelijkheid, op wie 
jij of ik zijn.

tn: er zijn twee soorten definitie waarin 
dat woord gebruikt wordt. sommigen ge-
bruiken geëngageerde literatuur als een de-
nigrerende uitdrukking: literatuur die op-
houdt literatuur te zijn. die eerder een soort 
sociaal engagement is van schrijvers die de 
wereld willen veranderen. alsof die schrij-
vers een soort van sociaal assistent zijn die 
de lezer een goed geweten willen geven. Met 
die vaak gebruikte betekenis kan ik mij niet 
verzoenen. ik heb er wel geen problemen 
mee een geëngageerd schrijver te heten die 
het engagement op zich neemt om via zijn 
verhaal een beeld te geven van de wereld 
waarin wij leven. literatuur die een sociaal 
panorama wil geven in de klassieke sociaal-
realistische traditie van vlaamse auteurs als 
buysse, Walschap en sommige romans van 
Claus. die traditie is geëngageerd in die zin 
dat ze een zekere openheid naar de wereld 
toe vraagt.

een van de grootste kritieken is dat Vaessens 
de stijl veronachtzaamt ten voordele van een 
maatschappelijke inhoud.

Jt: Wat mij gestoord heeft is dat de stijl 
of literaire kwaliteiten van een boek niet 
aan bod komen. dat werd mij duidelijk in 
een ander aspect. namelijk in het feit dat 
interessante auteurs diegene zijn die in het 
debat aanwezig zijn. het gaat over pakweg 
grunberg die veel columns schrijft. Maar die 
columns maken zijn boeken niet rijker. het 
gaat dus om de persoon die maatschappe-
lijk aanwezig is en zich op die manier enga-
geert, en niet om het boek. Wat ik nonsens 
vind. een schrijver heeft natuurlijk het recht 
om dat te doen, en ik moedig dat ook aan. 
Maar literatuur gaat daar niet over. daarom 
heb ik ook het gevoel dat het hele boek naast 
de kwestie zit. het gaat niet over literatuur, 
maar over ‘aanwezige’ schrijvers. niet over li-
teratuur als een vorm die, op een andere ma-
nier dan de journalistieke, nadenkt over de 
werkelijkheid, de taal en de existentie.

tn: dat lijkt mij een rare tegenstelling. 
voor mij staan stijl en inhoud los van elkaar. 
Erwin Mortier schreef een boek over W.O. 

i en je kunt daarbij iets zeggen over de stijl 
en iets over de inhoud. ik vind het belang-
rijk dat je stijl goed is, maar het is voor mij 
niet datgene wat literatuur definieert. Maar 
dat is natuurlijk een eeuwenoude discussie 
tussen schrijvers. ik ben in de eerste instan-
tie een verhalenverteller. en voor mij is het 
belangrijk dat de taal meewerkt aan het ver-
haal. ik vind het ook een beetje gek dat als je 
pleit voor sociaal-realistische literatuur, dat 
je dan op een bepaalde manier zou moeten 
schrijven. 

een andere kritiek betreft de rol van de media 
waarvoor Vaessens te weinig aandacht zou heb-
ben. Dat geëngageerd schrijven niet zal zorgen 
voor een sterkere maatschappelijke positie van 
literatuur.

Jt: tegelijk zal echter de aanwezigheid 
van auteurs in humo of televisieshows er 
niet voor zorgen dat je een betere literatuur 
krijgt. als een auteur zich dankzij zoiets, of 
dankzij een publiciteitsstunt de aandacht 
op zich kan vestigen, vind ik dat fantas-
tisch. Maar er zijn ook mensen die dat niet 

kunnen. die schrijven daarom niet 
minder goede boeken, maar zijn ge-
woon geen zulke goede marketeers. 
de kracht van literatuur zit in het li-
teraire, en niet in al datgene wat er 
rond komt. dat is leuk, maar de kern 
zit ergens anders.

tn: ik vind ook dat vaessens in 
zijn boek de sociaal-realistische tra-
ditie volledig over het hoofd ziet. Je 
hebt altijd al schrijvers gehad die 
zich geëngageerd opstelden tegen-
over de werkelijkheid. die verhalen 
vertelden over de tijd waarin ze leef-
den. dat is niet iets van de laatste ja-
ren. lees Dickens of Balzac. dat is 
meer dan honderd jaar oud, maar 
dat is betrekkelijk gelijkaardig aan 
wat ik doe. het is nog iets anders, 
maar het gaat ook om een beeld ge-
ven van uw samenleving. dus ik vind 
het een beetje raar dat hij doet alsof 
dat pas in de jaren 70-80 ontstaan is.

WelKe Weg VOOr De lIteratuur?

uit zowel dit korte interview als 
het boek van vaessens en de dis-
cussie er rond, blijkt een wens voor 
een revitalisatie van de literatuur. 

Om literatuur weer een duidelijke plaats in 
het maatschappelijke landschap te geven. 
Zonder daarbij te vervallen in een nichesec-
tor voor een beperkt en select groepje. en 
zonder daarbij volledig van zichzelf te ver-
vreemden door afstand te nemen van literai-
re middelen als stijl, woordkeuze, … kortom: 
het eigenaardige gebruik van taal.

dat vaessens’ weg niet de juiste of te kort 
door de bocht gaat, mag ondertussen dui-
delijk zijn. “literatuur is vrij,” zegt Connie 
Palmen en ontkent dus telkens elk ‘moeten.’ 
daarin zit deels haar kracht, en het is die 
kracht die in zekere zin maakt dat literatuur 
altijd maatschappelijk relevant is. door haar 
ongebondenheid kan literatuur immers de 
vragen die de werkelijkheid oproept uitdie-
pen op een manier die in zowel journalistie-
ke als wetenschappelijk-sociologische me-
thoden onmogelijk zijn. Wil literatuur weer 
maatschappelijk relevant zijn, moet de kri-
tiek allereerst daar weer oog voor krijgen. li-
teratuur volgt de werkelijkheid immers niet, 
maar staat er mee in een voortdurende in-
teractie.  ¶

Columns 
maken 
boeken 
niet
rijker
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Liegende    RepoRteR

Nieuwe studeNteN-
vereNigiNg: tsO Pride

BpLD dit academiejaar wordt opnieuw 
een recordjaar wat het aantal generatiestu-
denten betreft. daar zijn twee belangrijke re-
denen voor: ten eerste was het jaar 1991 een 
babyboom. ten tweede merkt de studenten-
administratie ook een significante stijging 
van de instroom van tsO-studenten aan de 
universiteit gent.

die stijging blijkt de ideale voedingsbo-
dem voor tsO Pride, een nieuwe vereni-
ging voor ex-tsO-studenten. tsO pride zag 
het licht op de weide van Tomorrowland, 
een dancefestival in boom dat in juni geor-
ganiseerd werd. daar kregen Kenny Tack en 

Wesley Fleters, twee universiteitsstudenten 
met een tsO-achtergrond, immers het idee 
om hun lotgenoten te verenigen.  

Niet evideNt
“de overstap van het middelbaar naar 

de universiteit is voor deze groep jongeren 
soms vree lastig”, weet Kenny tack, nieuw-
bakken preses van tsO pride: “Om te be-
ginnen is de mentaliteit van de gemiddelde 
universiteitsstudent erg verschillend van 
die binnen tsO-kringen. Onze leden moe-
ten bijvoorbeeld leren dat obscene gebaren 
maken wanneer tijdens de wiskundeles het 

Steeds meer TSO-studenten dingen mee naar een 
universitair diploma. Sinds kort hebben zij hun 
eigen studentenvereniging.

woord ‘aftrekken’ valt, aan de universiteit ab-
soluut not done is.” Zo blijken heel wat za-
ken die jongeren in een tsO-school populair 
maken voor universiteitsstudenten een gro-
te afknapper te zijn.

Maar er is meer. “de problemen zitten 
soms ook in kleine hoekjes, zoals toen davy 
(de broer van Kenny, nvdr.) gekleed in blau-
we overall en met veiligheidsbril naar de in-
troductieles romeins recht kwam. hilariteit 
alom. en wie bijvoorbeeld een professor af-
dest om een meningsverschil te beslechten, 
die krijgt aan de universiteit geen tweede 
kans meer, ook al was de professor duidelijk 
in fout. voor zoiets waarschuwen we de aan-
gesloten studenten graag.”

ActiviteiteN AlOm
tsO pride wil vanaf oktober minstens 

elke week een studentikoze activiteit organi-
seren voor haar leden. Om de integratie van 
tsO-studenten te bevorderen, zullen deze 
activiteiten ook open staan voor andere ge-
interesseerde studenten. tack: “die activi-
teiten zullen heel divers zijn. Zo denken we 
bijvoorbeeld aan een boostertochtje door-
heen de gentse deelgemeenten, maar even-
goed gaan er stemmen op om de befaamde 
ugent wandelroute al swaffelend af te gaan. 
als kers op de taart gaan we tijdens het in-
tersemestrieel verlof ook nog op busvakan-
tie naar lloret de Mar.”

dONkere wOlkeN
net voor het ter perse gaan van deze 

schamper werd overigens bekend gemaakt 
dat de universiteit tsO pride niet zal erken-
nen. de raad van bestuur volgde het advies 
van de vKv, die stelt dat de doelgroep van 
tsO pride teveel overlapt met die van hi-
lOK, de studentenvereniging van de licha-
melijke Opvoeding en Kinesitherapie. ¶

Kenny stunt met zijn scooter: "Ik doe het vooral voor 
de kick. En voor de wijven, natuurlijk".
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Omdat film  
Onze passie is 

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste 
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere  
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
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