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Newtown boekt winst

De misdaadauteur in Luc Herman
Felix en Jeffrey: wereldtop in hockey 
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naar Nederland.

Rectorverkiezingen 2008
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blikt dwars in de serie ‘De weg naar de Middelheimlaan’ 
de komende maanden terug en vooruit op de kandidaten 
en campagnes die de stembusgang voorafgaan.   

De professor heeft het gedaan   
Binnen de faculteit Letteren & Wijsbegeerte heeft profes-
sor Luc Herman het al tot Facebook-held geschopt. Nu hij 
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onafwendbaar. 

Newtown boekt zijn winst
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“Mensen zijn het beu om het beu te zijn”

Met bovenstaande uitspraak analyseerde initiatiefnemer Geof-

frey Hantson de schrale opkomst voor Camping 16, een ten-

tenkamp dat op 30 april Tahrirplein-gewijs werd opgetrokken 

in het Jubelpark om te protesteren tegen de politieke impasse. 

Een tiental dagen later stelde ook SHAME-organisator Felix De 

Clerck in ‘Reyers Laat’ vast dat de mensen het zat zijn om het 

zat te zijn en het moe zijn om het moe te zijn. Defaitisme kan in België anno 2011 

gedefinieerd worden als een vorm van moedeloosheid die een aanvankelijk mobilise-

rende moedeloosheid overtreft, om te resulteren in je-m’en-foutisme.

De gedachte aan een regeringsvorming die een volledig academiejaar overspant, is 

bijna hallucinant. De moedeloosheid van de burger is een gevolg van de schijnbare 

catch-22 waarbij de enige niet-onderhandelde oplossing – verkiezingen – leidt naar 

een versterking van de patstelling. Vlamingen stemmen zus, Walen stemmen zo, en 

vervolgens begint het spel weer opnieuw.

Maar het kan anders. Burgers kunnen massaal op andere partijen stemmen. Burgers 

kunnen massaal de straat opkomen. Laat ons de universiteit als voorbeeld nemen.

In het voorjaar van 2012 wordt aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe rector ver-

kozen. De stemmen van de studenten maken iets meer dan 10 procent van het totale 

aantal uit. Met het ex aequo in de tweede stemronde van de verkiezingen van 2008 

in gedachte, weegt dat relatief kleine aandeel plots een stuk zwaarder. De stembus-

gang kan een uitgelezen moment zijn om het beleid van huidig rector Alain Verscho-

ren te evalueren en een debat over de toekomst van de universiteit te houden.

Een erg concreet beleidsvoorbeeld zijn de bijzondere faciliteiten voor topsporters 

en studenten die kunst of cultuur beoefenen op een hoog niveau. Het zou mooi 

zijn mochten die volgend academiejaar op punt staan. De tophockyers die op de 

volgende pagina’s aan bod komen, spreken namelijk van een systeem waarbij de 

prof alle rechten heeft en de topsporter/student alle plichten. Onze Nutteloze van 

de nacht (p. 29) op zijn beurt dreigt dan weer zijn faciliteiten als kunstenaar pas te 

verkrijgen nadat hij is afgestudeerd.

Net zoals het voorbije academiejaar zal dwars ook na de zomer intensief berichten 

over het reilen en zeilen aan onze Universiteit Antwerpen. Niet in het minst omdat de 

stem van de student er erg toe doet.
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Waar euforie een understatement is
TeksT: Floris GeerTs • FoTo’s: Benjamin Theys
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Dankzij het hockey heeft onze universiteit twee 
topatleten rondlopen van Europees en misschien 
wel wereldniveau. Trouwe lezers van de sporttelex 
zijn hun namen al tegengekomen: Felix Denayer 
en Jeffrey Thys. Beide spelers zijn vaste waarden 
bij de nationale ploeg en natuurlijk ook bij hun 
club, Dragons. Tijdens het paasweekend streden 
zij om een plekje bij de beste vier hockeyteams in 
Europa. De Australische topcoach Colin Batch gaf 
dwars de unieke toestemming om de ploeg op de 
dag van de 1/8ste finale van nabij te volgen.

Sinds vier jaar heeft de hockeysport een professioneel 

uit de kluiten gewassen Europees toernooi voor club-

teams. De Euro Hockey League (EHL) is het equivalent 

van de Champions League in het voetbal. Voor het 

eerst in de geschiedenis van de EHL trad Dragons aan 

in het kampioenenbal van de hockeysport. De ploeg uit 

Brasschaat wist zich te plaatsen door vorig seizoen de 

finales van play-offs te winnen, en zich dus te kronen 

tot Belgisch kampioen. In hun rangen lopen twee me-

destudenten: Jeffrey Thys en Felix Denayer. Beide he-

ren hebben dit jaar Dragons Europees mee op de kaart 

gezet.

NOG vOOR DE WEDSTRIJD KOFFERS PAKKEN

Het is halftien in de ochtend als de hele ploeg van Dra-

gons aanschuift voor het ontbijt in een hotel in de buurt 

van Bloemendaal. De Nederlandse kustgemeente ligt 

op zo’n 180 kilometer van Antwerpen. Daar zijn de 

zestien beste clubs uit Europa neergestreken voor de 

zogenaamde ‘KO 16’. Aan de ontbijttafel heerst een 

typisch mannelijke ploegsfeer, waar al van ’s morgens 

de grappen worden bovengehaald. Een leuke mix van 

Engels en Antwerps doet dienst als voertaal. Het is 

bijna niet te merken dat ze over een zevental uren de 

belangrijkste wedstrijd van het seizoen zullen spelen. 

Later op het seizoen volgen nog de play-offs om het 

kampioenschap en het EK in Mönchengladbach. Veel 

tijd om te studeren lijken Felix en Jeffrey niet te heb-

ben. “Uiteraard hebben we een topsportstatuut aan de 

universiteit, maar veel soelaas brengt dat niet”, vertelt 

Felix. Zowel hij als Jeffrey studeren TEW, maar de com-

binatie is verre van evident. Trainingen met Dragons en 

de nationale ploeg vormen samen met het lessenroos-

ter een ingewikkeld mozaïek. Net als de Belgische play-

offs valt de final four van de EHL ook nog eens tijdens 

de examens. In principe geeft een topsportstatuut hen 

het recht om in samenspraak met de professoren het 

examen te vervroegen. In praktijk is dat niet vanzelf-

sprekend. “Wij hebben de plichten, en de rechten lig-

gen bij de professoren”, zegt Jeffrey. Het topsportsta-

tuut lijkt wel een lege doos, beide spelers dienen zich 

veelal te houden aan de opgestelde examenroosters. 

Een herziening van het systeem lijkt dan ook aan de 

orde. “Tweede zit is ook geen optie, want dan staat het 

EK op het programma”, zegt Felix. Daar willen Felix en 

Jeffrey zich rechtstreeks plaatsen voor de Olympische 

Spelen in Londen. Felix was er als middelbare school-

jongen al bij in Peking, waar België negende werd. De 

laatste koffietjes worden opgedronken. Kamergenoten 

Denayer en Thys gaan nog even naar kamer 214 om 

wat te rusten en hun koffers te pakken. Nu al koffers 

pakken, is bezwaarlijk een teken van vertrouwen. “Onze 

tegenstander, Rot-Weiss uit Keulen, verblijft hier ook. 

Er is afgesproken dat de winnaar van de wedstrijd onze 

kamers zal betrekken”, verduidelijkt manager Gregory. 

“Maar straks checken wij gewoon terug in”, grijnst Jef-

frey.

“HAHA, SUKKElS”

Op het middaguur is het verzamelen voor de teammee-

ting. Colin Batch heeft een inspirerende montage in 

petto. Daarin is nogmaals te zien hoe de Brasschaatse 

ploeg die andere Duitse topploeg en Europees kampi-

oen Ulenhorst met 4-2 opzij zet. Jeffrey komt enthou-

siast uit de bespreking. “Dat filmpje pept je helemaal 

op”, zegt hij. Door een schouderblessure miste hij de 

vorige EHL-wedstrijden, en wil hij zich vandaag zeker 

bewijzen. Nadien gaat de hele ploeg naar de bar om 

de wedstrijd Oranje Zwart - Club de Campo te volgen. 

De spelers verdelen zich rond twee laptops. Het ho-

tel beschikt immers niet over het tweede net van Eu-

rosport waar de wedstrijden live te zien zijn. Er wordt 

openlijk voor het Eindhovense Oranje Zwart gesuppor-

terd. “We kennen die jongens heel goed”, zegt Jeffrey. 

“De Belgen Thomas (Briels, nvdr.) en Simon Gougnard 

kennen we uiteraard van de nationale ploeg en Neder-

lander Jeroen Delmee is assistent-coach bij de natio-

nale ploeg.” “Komaan ‘Tomacho’!” wordt er geroepen. 

Felix Denayer en Jeffrey Thys in het walhalla van het hockey
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De 23-jarige Thomas Briels is een jeugdproduct van 

Dragons en speelde tot enkele seizoenen geleden nog 

samen met de meeste van de jongens. Na een gemiste 

kans van OZ volgt het gekende “Jaaaa, ooh!” Hilariteit 

alom als kapitein Thierry Stumpe twintig seconden la-

ter hetzelfde overkomt. “Plezant zenne, een trage inter-

netverbinding”, klaagt hij grappend. Op twee minuten 

van het einde en met een 2-1 stand in het voordeel van 

OZ wordt iedereen aangemaand om te gaan eten. Felix 

wil de resterende minuten nog wel zien. Vlak voor tijd 

maakt de Spaanse topper Pau Quemada nog gelijk. 

“Haha, sukkels”, laat Felix zich sardonisch uit over ie-

dereen die de late gelijkmaker miste.

EEN TAAlvIRTUOOS EN OPzWEPENDE BEATS

Naast de tafel van Dragons schuift ook Rot-Weiss aan 

voor hun middagmaal. Beide teams gunnen elkaar 

geen blik. Over vier uur spelen ze tegen elkaar in het 

EHL. Alsof Olympique Lyon en Real Madrid naast el-

kaar zouden eten vlak voor hun Champions League-

ontmoeting. De Keulenaren lijken meer gespannen dan 

de Brasschatenaren. Terwijl iedere speler zich voltankt 

met liters water, is het vooral wachten op het vertrek. 

De meeste spelers nestelen zich in de comfortabele 

zetels in de bar om het begin van Bloemendaal - Ulen-

horst mee te pikken. “Florian Fuchs,” becommentarië-

ren de spelers als de Duitse international in beeld komt, 

“die kwam tegen ons in de groepsfase niet uit de verf, 

hé.” Na verloop van tijd begint het wachten de meeste 

spelers duidelijk te vervelen. Ze willen naar het stadion, 

er wordt immers al maanden uitgekeken naar het tref-

fen met Rot-Weiss. Om kwart over drie is het dan zo 

ver. In een colonne wagens rijdt Dragons naar Bloe-

mendaal. De 16-jarige Arthur van Doren stapt mee in 

de wagen van Felix. Felix bombardeert de jonge snaak 

tot “dj van de iPod”. Arthur hoopt op enkele speelminu-

ten, “maar ik ben al blij dat ik erbij ben.” Kennelijk ont-

spannen rijden de spelers naar de club. Aan een stop-

licht rijdt Felix naast Timo Bruinsma. De Nederlander 

schudt enkele Tic Tacs uit het doosje. Bij wijze van grap 

wil hij het doosje door de zijruit naar Felix gooien. Als 

het licht op groen springt botst het kleinood tegen de 

deur. Arthur en Felix komen niet bij van het lachen. “Dat 

doosje ben je kwijt”, roept Felix Timo geamuseerd toe. 

Arthurs muziekkeuze gaat van de Tom Boonen-versie 

van ‘Virtual Zone’ tot ‘Lose Yourself’ van Eminem. “You 

only get one shot, do not miss your chance to blow. 

This opportunity comes once in a lifetime yo!” rijmt de 

Amerikaanse taalvirtuoos op de opzwepende muziek. 

De focus voor Rot-Weiss begint hier in de auto.

Wanneer de spelers uit hun auto stappen, richten ze 

een eerste blik op de bomvolle tribune. Als thuisclub 

Bloemendaal 0-1 tegen Ulenhorst achterstaat, gebiedt 

een overijverige parkeerwachter de spelers ergens an-

ders te parkeren. Iedereen baalt, want ze willen naar 

binnen. Terwijl Felix zijn auto verzet, rolt een oorverdo-

vend geluid van de tribune. Wouter Jolie bracht Bloe-

mendaal terug op gelijke hoogte. De spelers van Dra-

gon worden op de club als ware helden onthaald door 

honderden meegereisde supporters. Samen kijken ze 

nog naar een razend spannend slot. “De finale avant 

la lettre”, zegt de geblesseerde Jeremy Celis. De twee 

voorgaande EHL-winnaars strijden op het scherpst van 

de snede om een plaats in de kwartfinale. Dragons zit al 

in de kleedkamer als Bloemendaal de wedstrijd wint.

IN HOC SIGNO vINCES

Gespannen kopjes komen weer de gang in. Iets verder 

houdt iemand van de veiligheid supporters vakkundig 

buiten, waarna de spelers zich toch doorheen de men-

senzee richting veld moeten wringen. Terwijl het terrein 

helemaal wordt natgesproeid, werkt de ploeg zich in 

het zweet. Allen zijn ze getooid in een wit T-shirt waar 

op de rug het clubembleem prijkt. “In hoc signo vin-

ces” fungeert als zelfverzekerd motto. “In dit teken zal 

je overwinnen”, kreeg Constantijn te horen daags voor 

hij de absolute macht in het Romeinse rijk greep. De 

Romeinse keizer moet dan maar als lichtend voorbeeld 

dienen met de EHL als Dragons’ imperium. Felix lijkt re-

laxed. Wanneer hij zijn wedstrijdshirt aantrekt is er nog 

tijd voor oogcontact. “Alles komt in orde”, lijkt hij te zeg-

gen. Op de tribunes moeten tientallen Duitse suppor-
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ters het onderspit delven tegen de over-

vloedige Brasschaatse aanhang. Dragons 

speelt als het ware een thuiswedstrijd.  

Voorts haalt geen enkele Nederlander het 

in zijn hoofd om  Duitsers aan te moedi-

gen. Wanneer Van Aubel na tien minuten 

de bal in doel mept, raakt het publiek voor 

het eerst in vervoering.

Rot-Weiss maakt weliswaar gelijk, maar 

iedereen voelt dat Dragons sterker is. Vlak 

voor rust krijgt Felix een bal snoeihard 

op de hand. Zijn duim is meteen dik, als 

was het een tennisbal. “Mijn eigen schuld, 

ik had een handschoen moeten dragen”, 

zegt hij plichtbewust. De pijn moet enorm 

zijn. Het lijkt ons hallucinant dat hij verder 

speelt. Dan krijgt Dragons loon naar wer-

ken. Een bal komt voor doel, Felix gooit 

zich er naar toe: 2-1. Extase overmant 

iedereen. Door de luidsprekers klinkt de 

hit van Duck Sauce waarin “Let’s go, Dra-

gons” Barbara Streisand doet vergeten.

DE OvERTREFFENDE TRAP vAN INTENS 
GElUK

Als Rot-Weiss na een foutje in de verdedi-

ging gelijk maakt, is niemand onder de in-

druk. Integendeel, Dragons grijpt de Keu-

lenaren bij de keel. “Ze doen in hun broek”, 

roept kapitein Stumpe. Het verlossende 

doelpunt blijft uit en de spanning stijgt. 

Hier en daar wordt er al rekening gehouden 

met verlengingen. Met nog twee minuten 

op de klok haalt Jeffrey verschroeiend uit. 

Wat volgt is wat Willem Kloos beschrijft 

als “de aller-individueelste expressie van 

de aller-individueelste emotie”. Als Jeffrey 

naar zijn fans glijdt, ontsteken zij vreug-

devuren. Ook op de bank weten ze het: 

Dragons zal deze wedstrijd winnen. Na 

het laatste fluitsignaal is iedereen door het 

dolle heen. Dat Felix Denayer tot man van 

de match wordt uitgeroepen, behoort tot 

la petite histoire. Dragons gaat naar de vol-

gende ronde en dat moet gevierd worden. 

“We waren beter dan Rot-Weiss en heb-

ben verdiend gewonnen”, analyseert Felix. 

Matchwinnaar Jeffrey staat de Franstalige 

pers te woord: “L’ objectif étais lundi et 

reste lundi.” Die uitspraak zullen we nog 

vaak horen. Zichtbaar genietend van het 

moment meldt Jeffrey ons dat er gevierd 

zal worden “wel niet op bier, want over-

morgen (maandag, nvdr.) volgt de kwart-

finale.” De ploeg lost op in de schare fans, 

die hen naast het veld opwachten. Felix’ 

vriendin vliegt hem rond de nek gevolgd 

door een gemeende zoen. Het weze hem 

gegund, denken we, waarna, we tevreden 

naar huis rijden. 

KWARTFINAlE DRAGONS - READING

In de kwartfinale nam Dragons het op 

tegen het Engelse Reading. De wed-

strijd verloopt een stuk moeizamer dan 

tegen Rot-Weiss. Bij een 2-1 stand in 

het voordeel van Reading vergeten de 

Engelsen hun voorsprong uit te diepen. 

Dragons lijkt tevergeefs op zoek te gaan 

naar de gelijkmaker. Met nog een hand-

vol seconden te spelen weet Pangrazio 

alsnog te scoren. In de verlengingen is 

Dragons de betere ploeg maar scoren 

lukt niet. Shootouts zoals in het ijshoc-

key moeten uitsluitsel brengen. Bij een 

2-1 stand in voordeel van de Engelsen, 

wordt het de gelijkmaker van Loic Van-

deweghe na langdurige analyse van de 

videobeelden betwistbaar afgekeurd. 

Dragons blijft achter met een kater. “De 

teleurstelling is groot, maar we hebben 

een mooi parcours afgelegd”, vertelt 

Felix Denayer. “Theoretisch gezien zijn 

we zelfs nog ongeslagen.” Volgend jaar 

volgt alvast een EHL-seizoen voor Dra-

gons. Als eerste in de reguliere compe-

titie verzekerde het zich van een EHL-

ticket. Daarenboven zal Dragons ook 

de gastheer zijn voor de groepsfase van 

die EHL.
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Deel1: De verkiezingen van 2008 - Chaos en toeval

September 2012 loopt de vierjarige ambtstermijn 
van rector Alain verschoren ten einde. Wie vanaf 
dan het rectoraal kantoor aan de Middelheimlaan 
mag betrekken, wordt bepaald door verkiezingen 
volgend voorjaar. In de aanloop naar die stembus-
gang zal dwars uitvoerig berichten over de strijd 
om het hoogste ambt aan de Universiteit Antwer-
pen. In het eerste deel blikken we terug op de tur-
bulente verkiezingen van 2008.

SlECHTE START

“Rectorverkiezingen zijn belangrijk omdat ze het enige 

moment zijn waarbij er op brede schaal een fundamen-

teel debat over de universiteit wordt gehouden”, zo ver-

woordt toenmalig kandidaat-rector Emiel Lambrechts 

in 1995 aan de Leuvense universiteit het belang van  

zulke verkiezingen. Met deze uitspraak in gedachten 

maakt de Universiteit Antwerpen zich op voor haar eer-

ste rectorverkiezingen. Alvorens er echter fundamen-

teel gedebatteerd kan worden, duiken de eerste pro-

blemen reeds op. Afscheidsnemend rector Francis Van 

Loon wilt de verkiezingen namelijk van mei naar januari 

vervroegen. Op die manier zal hij de overgangsperiode 

naar een nieuwe rector en zijn postrectorale leven be-

ter kunnen voorbereiden. Over een vroege en snelle 

afhandeling van de verkiezingen zegt rector Van Loon 

in dwars 44: “Een kiesstrijd die maanden aansleept, is 

een slechte zaak. Hoe sneller dat achter de rug is, hoe 

beter.” De Raad van Bestuur oordeelt echter terecht dat 

verkiezingen in januari in het nadeel spelen van kan-

didaten die volop met examens bezig zijn. Het uitein-

delijke compromis bepaalt dat de eerste ronde van de 

stembusgang plaatsvindt op 20 februari, gevolgd door 

een eventuele tweede stemronde een week later.

Na het bepalen van een datum voor de stembusgang 

worden de kiescolleges gekozen die in naam van stu-

denten en personeel stemmen (zie kader). De deadline 

daarvoor is 7 januari. Indien naar behoren georganiseerd 

stellen studenten en personeel kiescolleges samen op 

basis van de kandidaat-rectoren. Deze worden echter 

pas officieel bekendgemaakt na de deadline van 7 ja-

nuari, waardoor de democratische stem van studenten 

voor een groot deel wegvalt. Het bepalen van de kies-

mannen van het Assisterend en Bijzonder Academisch 

Personeel van de Faculteit Wetenschappen loopt zelfs 

zodanig in de soep dat de regeringscommissaris het 

Centraal Stembureau op de vingers tikt en de proce-

dure wordt overgedaan. Ook gaat het Centraal Stem-

bureau in de fout door de datum van de rectorverkiezin-

gen – 20 en eventueel 27 februari – pas na de deadline 

voor de kiescolleges bekend te maken, met als gevolg 

RectoR

2012

v e R k i e z i n g e n

KIESCOllEGE

Enkel de leden van het kiescollege mogen op de 

dag van de eigenlijke rectorverkiezingen stem-

men. Dat college bestaat uit:

- Al het Zelfstandig Academisch Personeel 

(ZAP) met een benoeming van minstens 50 

procent

- Veertien verkozen kiesmannen van het alge-

meen administratief en technisch personeel.

Per faculteit:

- Twee verkozen leden van het overige ZAP

- Zes verkozen leden van het AAP en BAP

- Vier verkozen leden van het administratief 

technisch personeel verbonden aan de faculteit

- Acht verkozen studenten.

De strijd om de Middelheimlaan
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TeksT: Floris GeerTs en yannick Dekeukelaere

dat vele kiesmannen door agendaproblemen hun stem 

niet kunnen uitbrengen. Het toenmalige kiesreglement 

sluit het gebruik van volmachten namelijk uit.

ONWAARSCHIJNlIJKE UITSlAG

Na deze chaotische voorbereiding, maken de kandida-

ten zich bekend. Alain Verschoren, toenmalig voorzit-

ter van de Raad van Bestuur, neemt het op tegen Karel 

Soudan (decaan TEW) en vice-rector Onderzoek Dirk 

Van Dyck. Laatstgenoemde profileert zich als tandem 

met vice-rector Wetenschappelijke en Maatschappe-

lijke Dienstverlening Bea Cantillon, waarbij Cantillon in 

het zog van de rectorverkiezingen een gooi doet naar 

het voorzitterschap van Associatie Universiteit en Ho-

gescholen Antwerpen (AUHA). In de marge stelt ook 

zetelend rector Francis Van Loon zich kandidaat voor 

het voorzitterschap van de AUHA, om begin maart zijn 

kandidatuur weer in te trekken. Opmerkelijk is dat Van 

Dyck, Soudan en Verschoren ook de drie tegenstan-

ders van Van Loon waren toen deze in 2004 de eerste 

rector van de Universiteit Antwerpen wordt.

Na de eerste stemronde behaalt geen van de  kan-

didaten een meerderheid van 50 procent. Met slechts 

11 procent van de stemmen geeft Soudan er de brui aan 

en roept zijn achterban op om Verschoren te steunen. 

Van Dyck haalt 42,6 procent en Verschoren wint de eer-

ste stemronde met 45,6 procent. Het kamp Van Dyck 

- Cantillon start een ongeziene bel- en mailcampagne 

om kiezers alsnog te overtuigen. In de tweede stem-

ronde gebeurt het onwaarschijnlijke. Zowel Verschoren 

als Van Dyck behalen elk 226 stemmen. Het verkie-

zingsreglement voorziet geen oplossing. Er zijn nu drie 

mogelijkheden. Een interne verkiezing binnen de Raad 

van bestuur, hetzij zonder voorzitter Verschoren, wordt 

meteen afgeschoten als ondemocratisch. Iedereen lijkt 

de voorkeur te geven aan derde stemronde in plaats 

van volledig nieuwe verkiezingen. “Want de universiteit 

verkeert sowieso best niet te lang in onzekerheid”, zegt 

Alain Verschoren in dwars 45.

Op 20 maart 2008 wint Verschoren de derde ronde met 

slechts veertien stemmen meer dan Dirk Van Dyck. Op 

die manier wordt Verschoren na het rectorschap van 

RUCA van 2001-2003 voor de tweede maal rector.

DE NASlEEP

Na de chaotische rectorverkiezingen kondigt rector 

Alain Verschoren meteen aan dat de verkiezingspro-

cedure voor verbetering vatbaar is. Bij het aantreden 

van Verschoren, wordt Johan Meeusen (hoogleraar in 

de Rechten) aangesteld als vice-rector. Dirk Van Dyck 

keert na zijn vice-rectorschap terug naar het departe-

ment Fysica. Bea Cantillon verliest de voorzitterver-

kiezingen van de AUHA van de aan de Faculteit TEW 

verbonden Walter Nonneman. Nadat Nonneman er na 

vijftien maanden voorzitterschap niet in slaagt de in-

kapseling van Industriële Wetenschappen in de univer-

siteit te realiseren, neemt hij ontslag als voorzitter. Rec-

tor Alain Verschoren volgt Nonneman op als voorzitter 

van AUHA en slaagt individueel in wat de tandem Van 

Dyck – Cantillon voor ogen had. 

Een kiesstrijd die maanden aan-
sleept, is een slechte zaak
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De professorheeft hetgedaan
TeksT: yannick Dekeukelaere • FoTo’s: BarT Goris

Het cliché dat hoogleraren in de letteren schrijvers wilden 

worden maar er het talent niet voor hadden, geldt niet langer 

voor professor luc Herman. Met ‘Nora en de feiten’ schreef 

Herman een ouderwetse detective die wraak neemt op de po-

pulaire vlaamse misdaadroman.

Professor, laat ons meteen beginnen met de belangrijkste 

vraag. Waarom heeft u dit boek geschreven?

Luc Herman Ik geef al meer dan twintig jaar verhaal-

analyse, wat betekent dat ik mij al meer dan twintig jaar 

bezighoud met verhalende teksten als consument. Het 

werd tijd om het eens van de kant van de producent 

te bekijken. Daarom heb ik het idee opgevat om een 

misdaadroman te schrijven. Het is een genre dat mij 

heel erg boeit. Het schrijven van dit boek is ook een 

jongensdroom die in vervulling gaat.

Waarom heeft u het boek nu geschreven en geen tien jaar 

eerder?

Herman Zoals je weet hebben academici niet veel tijd, 

waardoor het boek echt een hobbyproject was. Het 

heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad alvo-

rens het boek er is gekomen. Ik ben er zeven jaar mee 

bezig geweest. Een hoofdstukje hier, een hoofdstukje 

daar. De oorspronkelijke setting in 2004 heb ik behou-

den, omdat het opzoekwerk dat ik al had gedaan over 

de situatie van Polen in de EU sinds het Poolse lid-

maatschap gedateerd is.

HET vERKEERDE BEEN

volgens de achterflap is ‘Nora en de feiten’ geschreven voor 
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De vlaamse misdaadroman is te veel 
op spanning gericht

wie de populariteit van de vlaamse roman stilaan beu is. Was 

ook dat een motivatie voor u?

Herman Dat is inderdaad wel een drijfveer geweest. 

Mijn mening is dat de Vlaamse misdaadauteurs die 

in het voetlicht staan boeken schrijven die geënt zijn 

op een visie van het genre die te veel met de thriller te 

maken heeft. Ze zijn te veel gericht op het creëren van 

spanning, terwijl volgens mij de essentie van een de-

tectiveroman het mysterie is dat door de lezer ontrafeld 

moet worden. Aan die activiteit doet de lezer van de 

Vlaamse misdaadroman volgens mij niet meer mee.

Maar in ‘Nora en de feiten’ speelt u wel met de clichés uit 

thrillers van Jef Geeraerts en Pieter Aspe.

Herman Ja, dat klopt. Op de achterflap staat ook dat 

ik de grenzen van het genre aftast. Het is echter niet zo 

dat ik geen ontknoping geef. Er is er wel degelijk één. 

Het is ook niet zo dat ik de schijnwerpers niet richt op 

het hoofdpersonage. Tegelijkertijd probeer ik de lezer 

op het verkeerde been te zetten.

Heeft u aanvankelijk overwogen om het spel met het genre en 

de mopjes à la ‘voncke en verstyft’ achterwege te laten en 

gewoon uw eigen, goede misdaadroman te schrijven?

Herman Wat ik heb gedaan is teruggaan naar het begin 

van de detective. Dat is Edgar Allan Poe’s ‘The Murders 

in the Rue Morgue’. In dat verhaal lost Dupin, die model 

stond voor Sherlock Holmes, de moorden op aan de 

hand van teksten. Dat is ook wat mijn hoofdpersonage 

doet.

INTEllECTUElE MASTURBATIE

Tijdens het lezen vroeg ik me vaak af waarom een bestaande 

plek of persoon werd vermeld. Heeft u iets tegen de Standaard 

Uitgeverij, studenten Filosofie en Kristien Hemmerechts? Bent 

u een fan van de zoo of van ATv?

Herman Dit is natuurlijk het moment waarop ik zeg dat 

je een onderscheid moet maken tussen de auteur en 

wat er in het boek staat. Ik heb absoluut niets tegen 

studenten Filosofie of de Standaard Uitgeverij.

Ik heb een aantal plaatsen gekozen die representatief 

zijn voor het Antwerpen van de voorbije tien jaar. ATV 

is dan natuurlijk een belangrijk gegeven. Het hoofdstuk 

dat verteld wordt door Bieke Illegems is uit die hele me-

diaomgeving gegroeid.

Behalve Bieke Illegems vertelt ook Jef verschueren, voorma-

lig Decaan letteren & Wijsbegeerte, een hoofdstuk. Kiest u 

deze bestaande personages voor uw eigen plezier of hebben 

zij een rol in de roman?

Herman Ik heb aan die twee mensen de toelating ge-

vraagd – en gekregen – om hun naam te gebruiken, 

zodat zij bijdragen tot de werkelijkheidswaarde van 

de roman. Dat is natuurlijk maar één aspect van het 

boek. Bieke Illegems heb ik altijd een erg intrigerend 

nieuwsanker gevonden, en zij paste ook in de plot toen 

ik hem aan het ontwikkelen was.

Ondanks het onderscheid auteur-boek dat we moeten maken: 

beschouwt u academisch werk als “intellectuele masturba-

tie”?

Herman Absoluut … niet. Toen we die zin op de ach-

terflap zetten, wist ik dat deze vraag zou volgen, maar 

als je goed leest, dan merk je dat die zin in het hoofd 

van het personage zit. Dat brengt ons bij het oude ver-

haal van Flaubert die zich moest verantwoorden voor 

de onzedigheid in ‘Madame Bovary’ en zei: “Ik ben het 

niet, het zijn mijn personages.”

Op zaterdag 30 mei vond een dodelijke schietpartij plaats in 

Café Tornado in de van Arteveldestraat. Een getuige beschreef 

de schietpartij “als in een film van Quentin Tarantino”. Burge-

meester Janssens noemde het incident “pure Jef Geeraerts”. 

Dacht ook u direct: hier zit een misdaadroman in?

Herman (lacht) Ongetwijfeld. Ik moet eens nadenken of 

ik er iets mee zal doen. Mocht ik ooit een tweede boek 

schrijven, dan zou ik graag schrijven over de moeilijk-

heden die mensen vandaag de dag hebben om zich te 

concentreren. Ook daarvoor lijkt de politieroman me 

uiterst geschikt.

Wat ik nu gedaan heb was een genreoefening met een 

beetje problematiek – macht op de werkvloer, macht 

tussen man en vrouw – maar als er een tweede boek 

zou komen, wil ik dat strakker organiseren wat thema-

tiek betreft.
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NIET vOOR FREAKS

Een van uw academische onderwerpen is de historische ro-

man. Dekt u zich in door een misdaadroman te schrijven die 

niets met uw vakgebied te maken heeft?

Herman Met een beetje goede wil kun je ‘Nora en de fei-

ten’ natuurlijk als een toepassing van de verhaalanalyse 

beschouwen, zeker omdat er met de brieven die Nora 

analyseert een aantal eerstepersoonsvertellingen voor-

komen die een belangrijke rol spelen. Maar het klopt wel 

dat ik een voltijds literatuurwetenschapper ben die zijn 

hobby van zijn academisch werk gescheiden wenst te 

houden.

Over hobby’s gesproken, bent u een baseballfan? U vermeldt 

Jorge Posada en verwijst naar ‘Stan the Man’.

Herman Posada zit erin omdat mijn zoon een fan is van 

de catcher van de Yankees. Ik weet naar wie je verwijst 

met ‘Stan the Man’, maar daar had ik zelf nog niet aan 

gedacht. Hij (Stan Musial, nvdr.) is toch die oude ster van 

de St. Louis Cardinals, niet?

Inderdaad. Namen zijn overigens belangrijk in ‘Nora en de fei-

ten’. Komt de naam van het hoofdpersonage, Nora Diels, uit uw 

persoonlijke omgeving? Ik vraag het omdat een vrouw met die 

naam sinds 2006 rust op een begraafplaats tussen de Campus-

sen Groenenborger en Middelheim.

Herman Zeer interessant. Dat wist ik niet. ‘Nora’ is ge-

woon een mooie naam. In het boek staat met de ver-

wijzing naar Ibsens ‘Een poppenhuis’ ook een mogelijke 

verklaring.

Het toneelstuk ‘Een poppenhuis’ gaat over vrouwenemancipa-

tie. Hoe groot is de verleiding om bij je debuut erg idealistisch 

te zijn?

Herman Die verleiding is bij mij absoluut niet groot. Ik 

heb erop gelet dat het thema van emancipatie er niet te 

sterk uitkomt. Als je voor het eerst een boek schrijft, ga 

je al snel dingen uitvergroten. Ik heb erop gelet dat niet 

te doen.

Je zou kunnen zeggen dat Kristien Hemmerechts een 

rol speelt binnen dat thema, omdat zij zich zeker in het 

verleden sterk in die richting heeft geprofileerd.

Heeft uw ervaring als producent uw kijk veranderd als con-

sument?

Herman Zeer zeker. Ik zal me er in de toekomst voor 

hoeden te moeilijke woorden te gebruiken voor simpele 

dingen.

Het valt ook op dat u een eenvoudige taal gebruikt zonder 

moeilijke woorden of lange zinnen.

Herman Dat hoort bij het genre. Het is een gevolg van 

de hard-boiled die sinds de jaren dertig het genre heeft 

beïnvloed. Een andere reden is het verlangen naar een 

groot publiek. Dit is geen boekje dat bedoeld is voor 

freaks.

zONDER HANDEN

Is een fictieboek schrijven pretentieuzer dan een academisch 

werk schrijven?

Herman Dat is een hele goede vraag. (denkt na) Het is in 

de twee gevallen pretentieus, maar op een andere ma-

nier. De academische wereld lijkt mij een stuk veiliger te 

zijn. Je weet namelijk wat je moet en kunt doen, terwijl 

fictie schrijven een stap in het duister is die heel wat ri-

sico’s meebrengt.

Iets algemener zou ik de vraag als volgt beantwoorden: 

er hoeft natuurlijk niet per se sprake te zijn van pretentie, 

maar als die indruk van de academische wereld bestaat, 

dan is die wellicht legitiem. Er is altijd een machtselement 

in het academische bedrijf, zo van “look, ma, no hands”. 

Zeker in combinatie met een bepaalde parlando begrijp 

ik dat die indruk van pretentie ontstaat. Bij fictie is dat 

volgens mij minder het geval omdat fictie deel uitmaakt 

van het mediasysteem waaraan wij allen onderworpen 

zijn en waarin veel mensen zonder al te veel kennis van 

zaken op de voorgrond wringen. Ik denk dus niet dat het 

publiek fictie zo sterk met pretentie associëert.

Die indruk van pretentie hoeft inderdaad niet. Weet u dat er 

een Facebook-groep bestaat ‘If luc Herman laid eggs, I would 

buy them’?

Herman Ja, mijn zoon heeft mij erop gewezen, nadat hij 

er via een vriend lid van was geworden. Ik heb dus kun-

nen volgen hoe ik – soms foutief – geciteerd word door 

studenten, maar ik vind die groep natuurlijk heel grappig 

en bovenal heel aangenaam.  

 Bieke Illegems heb ik altijd een intri-
gerend nieuwsanker gevonden
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yves Willemot

kort

uit de pers geplukt

Universiteit Antwerpen ont-

wikkelt stappenplan voor 

studie- en beroepskeuze

Op een studiedag voor studiekeuzebegeleiders werd 

recent het boek “Kijk op kiezen” voorgesteld. Het 

boek werd ontwikkeld door de Dienst Studieadvies 

en Studentenbegeleiding van de Universiteit Ant-

werpen en wil leerlingen helpen die hun studie- of 

beroepskeuze van naderbij willen bekijken. “Studen-

ten ondervinden door hervormingen van het hoger 

onderwijs en veranderingen in de arbeidsmarkt meer 

problemen met hun studie- en beroepskeuze dan 

vroeger. Ze hebben nood aan een houvast”, stellen 

Sara Backx en Rein Baets van de Dienst Studie-

advies en Studentenbegeleiding. Daarom brachten 

ze “Kijk op kiezen” uit. Het boek kan aangekocht 

worden via het Studenten Informatie Punt van de 

Universiteit Antwerpen en kost 10 euro. Voor meer 

informatie, contacteer stip@ua.ac.be.

Evenwichtsonderzoek brengt reis naar 

Mars weer stapje dichterbij

Als de mens ooit naar Mars wil reizen, zal hij eerst 

enkele problemen moeten overwinnen. Een van die 

problemen heeft te maken met het evenwichtssys-

teem. Onderzoeker aan de UA Kristof Buytaert legt 

uit: “In de luchtvaart is 15 procent van de fatale onge-

vallen met vliegtuigen toe te schrijven aan desoriën-

tatie bij piloten. De deconditionering of aftakeling van 

de evenwichtsreflexen spelen een cruciale rol in de 

problemen waarmee de meeste astronauten te kam-

pen krijgen tijdens en na een verblijf in de ruimte.” 

De problemen met het evenwichtssysteem kunnen 

grotendeels tegengegaan worden door astronauten 

bloot te stellen aan kunstmatige zwaartekracht. “Dat 

is van cruciaal belang in de verdere verkenning van 

het heelal. Als de mens ooit op Mars geraakt, zou het 

op zijn zachtst gezegd jammer zijn dat hij totaal ge-

desoriënteerd is of flauwvalt.” Zijn resultaten zijn ook 

goed nieuws voor patiënten met evenwichtsstoornis-

sen.

2 miljoen voor biotech-startup Multiplicom
Multiplicom is een spin-off van het labo van Jurgen Del 
Favero van het VIB departement Moleculaire Genetica, 
geleid door Christine van Broeckhoven, waar de Mul-
tiplexerTM-coretechnologie werd ontwikkeld. Het Gimv, 
het biotechfonds Vlaanderen, de UA en het VIB investeren 
samen 2 miljoen euro. Multiplicom zal vernieuwende mo-
leculair genetische tests ontwikkelen, produceren en op 
de markt brengen. Met deze tests zal het genetisch risico 
op het ontwikkelen van bepaalde ziektes beter ingeschat 
kunnen worden, aangeboren genetische afwijkingen 
vroegtijdig opgespoord worden en zal zelfs een geschikte 
therapie voor bepaalde patiënten gevonden kunnen wor-
den. Multiplicom biedt nu al testen aan die borstkanker 
en taaislijmziekte kunnen opsporen.

Sporttelex

ASL Voetbal: Wikings-NSK is er voor het vijfde jaar op rij in geslaagd om 

het voetbaltoernooi van de ASL te winnen. De Wikingers waren in de finale 

met 1-0 te sterk voor Kinesia. • Handbal: (Heren) Sasja kon met Axl van 

Ginneken de Beker van België niet bemachtigen. In de finale won Ton-

geren met 32-24 van Sasja. • Hockey: (Dames) Antwerp wist zich met 

Emilie laddyn als vierde te plaatsen voor de play offs. In de halve finale 

neemt Antwerp het op tegen La Gantoise. • Zwemmen: (Dames) Kimberly 

Buys heeft vorige maand maar liefst vijf titels gepakt op de Belgische 

kampioenschappen. Ze was individueel de beste op 100m vlinderslag en 

op de 100m rugslag. Daarnaast won ze met haar club Brabo nog 4x100m 

wisselslag, 4x100m en 4x200m vrije slag. Elise Matthysen werd tweede 

in de finale van de 100m schoolslag.

Hoewel 90 procent van de jongeren 
interesse vertoont in wetenschap en 
techniek, kiest uiteindelijk slechts 20 
procent ervoor die interesse op te vol-
gen in het hoger onderwijs. De com-
missie Onderwijs vroeg een advies aan 
de vlaamse onderwijsraad en de 
vlaamse Raad voor Wetenschap en 
Innovatie (VRWI) en dat advies werd 
recent afgeleverd. Beide instanties 
pleiten voor een ‘integraal beleid’ dat 

alle onderwijs- en kennisinstellingen, 
bedrijfstakken en de overheid betrekt. 
In Nederland werd reeds het Platform 
Bèta-Techniek op touw gezet, waarbij 
alle sectoren zich bundelden in één 
volgehouden campagne die middel-
bare scholen, waarvan de leerlingen de 
juiste keuzes maakten, beloonde. “Ver-
schillende landen zijn intussen met zo’n 
plan gestart. Als Vlaanderen bij de top 
wil horen, moet het snel handelen”, stelt 
Danielle Raspoet van het VRWI.

vlaanderen achterop voor wetenschap en techniek

TeksT:yannick Waumans

Over onderwijs en onderzoek
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Maarten StaepelS iS 

OnderzOeker

              Foto’s: Benjamin theys

naar diergeneeSkunde

De term ‘wetenschappelijk onderzoek’ dekt vele 

ladingen, maar het clichébeeld is toch dat van een 

vorser in een witte laborantenjas temidden van 

heftig pruttelende reageerbuisjes. Of, en daar wil 

ik vandaag heen, de onderzoeker die werkt met 

proefdieren. Experimenten op muizen zijn een op-

tie, maar het kan gekker, dus neem ik contact op 

met Chris van Ginneken, professor Anatomie en 

Bio-Ethiek aan het Departement Diergeneeskun-

de. Wanneer ik arriveer aan Gebouw U op Campus 

Drie Eiken moet ik alvast één cliché bijstellen. Ik 

had me voorbereid op een kil labo met dieren in 

kleine kooien, maar Diergeneeskunde beschikt 

over een heuse boerderij. Enkele lama’s staan me 

onnozel aan te kijken wanneer ik voorbij fiets. 

verderop zijn studenten in blauwe overalls in de 

weer met het dresseren van een paard.

ONRIJPE BIGGEN

Maar goed, ik ben hier dus voor de proefdieren. 

Biggetjes om preciezer te zijn. Professor Chris van 

Ginneken werkt al sinds ze zelf nog doctoraats-

studente was met varkens. Het onderzoek waar zij 

en haar team nu mee bezig zijn, draait om Intrau-

terine growth retardation (IUGR,) een geboorteaf-

wijking bij varkens (alsook bij mensen, waarover 

later meer). De biggen met deze afwijking zijn bij 

de geboorte erg zwak en klein, ze zijn in de baar-

moeder als het ware onvoldoende ‘gerijpt’. Als ge-

volg geraken ze in de worstelpartij tussen de an-

dere biggen moeilijk aan de moedermelk, die vlak 

na de bevalling boordevol levensnoodzakelijke an-

tistoffen en hormonen zit. De diertjes blijven dus 

erg zwak, en het kleinste wondje kan makkelijk tot 

gevaarlijke infecties leiden, die op hun beurt weer 

de rest van het nest kunnen besmetten. Veel boe-

ren kunnen nauwelijks anders dan deze zwakke 

versgeboren biggetjes onmiddellijk uit de nesten 

halen en ze euthanaseren. Dit onderzoek is er dan 

ook gekomen op vraag van de veehouders, die 

voor de productie van hun vlees natuurlijk liefst 

grote nesten met min of meer homogene, gezonde 

varkens kweken.

MAGISCHE COCKTAIl

Aan de Universiteit Gent loopt een onderzoeks-

groep die uitzoekt of het probleem verholpen kan 

worden door de voeding van de zeug tijdens de 

zwangerschap aan te passen. Hier in Antwerpen 

wordt vooral gekeken naar de heilzame werking 

van die eerste zeugenmelk, oftewel het colostrum. 

Het positieve effect van dit colostrum is al langer 

bewezen, maar de werking begrijpt men nog niet 

helemaal. “Het is een soort van magische cock-

tail, een Gouden Standaard voor moedermelk, 
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waarvan we nog niet helemaal weten welke factor 

of combinatie van factoren juist zorgen voor de 

wonderlijke werking. Het is nu dus aan ons om uit 

te zoeken wat er structureel misloopt bij de IUGR-

biggen, en in de tweede plaats welke fractie van 

deze Gouden Standaard de beste resultaten ople-

vert om ze er weer bovenop te krijgen.”

BOEREN EN BOERINNEN

In de praktijk heeft de onderzoeksgroep de voor-

bije twee jaar al een vijftal nesten opgekweekt, 

met telkens een andere fractie van het colostrum 

in hun melk. Bij deze experimenten gebruiken ze 

het colostrum van runderen, dat commercieel veel 

makkelijker beschikbaar is. Zeugen melken is im-

mers onbegonnen werk, en zeker voor de vleesin-

dustrie quasi ondoenbaar. Het nest dat ik kan be-

kijken is nog maar net aangekomen, de biggetjes 

zijn slechts vijf dagen oud. Het zijn er een tiental, 

een combinatie van gezonde biggen en IUGR-

biggen. “Wij krijgen de biggen van de boer als ze 

drie dagen oud zijn, hier op onze boerderij blijven 

ze dan tot ze 28 dagen oud zijn. Dan krijgen ze 

een spuitje, en worden ze naar binnen gebracht 

voor een grondige dissectie.” De kleine biggen lig-

gen dicht naast en op elkaar onder rode warmte-

lampen. Ze zijn onwaarschijnlijk zacht en roze, en 

– bij gebrek aan betere term, het spijt me – écht 

schattig. “Ja, het is natuurlijk jammer om de dier-

tjes te moeten euthanaseren, maar we proberen 

ze tijdens hun korte leven goed te verzorgen en 

veel liefde te geven.” Doorheen de week zijn het 

meestal studenten die instaan voor de zorg van de 

dieren, maar in het weekend is het professor Van 

Ginneken zelf die het hooi van de koeien en de 

melk van de biggetjes komt verversen. “Het was 

mijn kinderdroom om boerin te worden, ik geniet 

er dan ook echt van die laarzen en overall aan te 

trekken om hier te komen werken.”

IUGR-BABy’S

Dat het onderzoek ook voor de humane genees-

kunde van belang is, is een mooi meegenomen 

tweede luik binnen het onderzoek. IUGR komt na-

melijk ook bij mensen voor, en er zijn redenen om 

aan te nemen dat dit colostrum ook bij deze zwak-

ke baby’s een positief effect kan hebben. Er zijn 

trouwens al een tijdje rundercolostrumtabletten 

voor sporters op de markt. Klinische experimen-

ten op baby’s - en dan zeker zulke zwakke baby’s 

- zijn echter niet te verantwoorden. Varkens heb-

ben een zeer aan de mens gelijkaardige werking 

van het maag-darmkanaal. Als professor Van Gin-

neken en haar team erin slagen om de X-factor in 

het colostrum te achterhalen, zal daar ook vanuit 

de humane medische sector zeker interesse voor 

zijn. 
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Hospital
Teddy

Bear
              Foto’s: elisa hulstaert
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iran anders bekeken

Iedere maand gaat dwars op zoek naar een student aan 

een buitenlandse universiteit om te berichten over de 

plaatselijke actualiteit. Deze maand een bijdrage van 

de Tehran Polytechnic University. Iran haalt uitsluitend 

met negatief nieuws onze krantenkoppen. Nucleaire 

proliferatie, islamfundamentalisme en tal van bran-

dende vlaggen flitsen ons voor de ogen als we denken 

aan het land. De auteurs wilden dat beeld over hun 

thuisland bijstellen. Het feit dat ze eerder studeerden in 

Iran en momenteel verbonden zijn aan de Universiteit 

Antwerpen, maakt van hen de uitgelezen personen om 

eens een ander licht te werpen op de actualiteit.

WESTERSE WIJSHEDEN

Een van mijn eerste en meest typerende ervaringen in 

Europa brengt me terug naar de eerste nacht die ik in 

Antwerpen doorbracht, zo’n twee jaar geleden. Toen 

ik mijn toenmalige studio wou intrekken, vroeg de ver-

huurder of ik nog enige verzoeken of vragen had. On-

danks dat ik zei van niet, ging de man binnen en begon 

hij uitvoerig te demonstreren hoe alle elektrotoestellen 

werkten. Zowel de waterkoker, als de oven en de wek-

kerradio kwamen aan bod. Nog steeds dank ik de man 

uit het diepst van mijn hart voor wat hij me toen heeft 

geleerd. Uiteraard niet omdat hij me ‘leerde’ de groene 

en de rode knop te gebruiken op een afstandsbedie-

ning, maar wel omdat hij aantoonde hoe de meeste Eu-

ropeanen denken over Iran, mijn thuisland.

In de Westerse media wordt Iran voorgesteld als een 

land waar het leven zich in vertraagde modus afspeelt. 

Mensen leven er in de woestijn. Er is geen elektriciteit, 

er bestaat geen entertainmentsector. Veiligheid is niet 

echt een prioriteit en geluk heeft men er al lang niet 

meer ervaren. De meeste films die de selectie op film-

festivals overleven, werden ingeblikt in een of ander af-

gelegen dorp en bevestigen zo het beeld dat het Wes-

ten verkiest. Om die reden wil ik toch duidelijk maken 

dat zeventig procent van de Iranese bevolking in een 

stad leeft. Op een totaal van achtenzeventig miljoen le-

ven er dus heel wat in Teheran, de grootste stad met 

zijn tien miljoen inwoners. Daarnaast zijn er zelfs nog 

zeven andere miljoenensteden.

Het dagelijkse leven op die plaatsen wordt zelden ge-

toond. Mensen dragen er jeans, spelen met hun tech-

nologische hebbedingetjes, kennen een gevarieerde 

muzieksmaak. Toen ik Teheran inruilde voor Antwerpen, 

was ik geenszins verrast door toestellen of technologie. 

Veel meer was ik verbaasd door de vragen: “En, wat 

vind je van het moderne leven? Went het wat?”

De Internationale Editie
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vERMEENDE RETORISCHE vRAGEN

“Jullie mannen mogen toch meer dan één vrouw heb-

ben?” Dat is steevast de eerstvolgende vraag! Eerlijk, 

ja, al gaan we dan wat kort door de bocht. Een seksuele 

relatie is enkel toegestaan tussen gehuwden. Je zal in 

Iran dus geen bordelen vinden. Stilt die ene relatie de 

honger nog niet? Dan kan je een tweede huwelijksver-

bintenis aangaan. Je moet dan kunnen aantonen dat je 

beide dames kan onderhouden, elk in een eigen huis. 

In het hedendaagse Iran is dit fenomeen echter zeer 

achterhaald. Je ziet het enkel nog in de laagste sociale 

klassen opduiken.

“Dragen vrouwen er allemaal een hoofddoek?” In het 

openbaar zeker wel. Anders word je beboet door de 

politie. Toch zijn zij daar niet altijd even consequent in. 

Het is namelijk een ongeschreven regel dat wanneer 

er verkiezingen op til zijn, men de gedragsregels iets 

lakser interpreteert. Het regime wil zo zieltjes van de 

kiezers winnen. Eens de verkiezingen afgelopen zijn, 

wordt alles weer gewoon zoals het was. Toch onder-

scheidt de hoofddoekenmode in Iran zich van die in an-

dere landen. Vrouwen verkiezen er vaak erg modieuze 

en open modellen te dragen.

“Hebben jullie toegang tot internet?” Ja, er is internet 

tot in de dorpen. Ook in dit geval plaatst het probleem 

zich echter bij de toezichter: veel ‘gevoelig’ materiaal 

wordt gefilterd. Porno- en politieke websites worden 

volledig geblokkeerd. Sociale media en blogs mag je 

gerust aan dat rijtje toevoegen. Mensen proberen de 

beperkingen wel te omzeilen, maar doen dit met veel 

zin voor risico. En als het hen lukt, is er nog de lage 

snelheid van het internet die efficiënt werken haast on-

mogelijk maakt.

EEN NIEUWE GEMEENSCHAPPElIJKE STRIJD

“En wat dan op politiek vlak?” In 1979 werd de Sjah 

het land uitgejaagd na een volksopstand. Iran koos 

toen een republiek te worden: een keuze voor meer vrij-

heid. Het daaropvolgende jaar viel Saddam Hoessein 

mijn land binnen en dit betekende de start van een van 

de langstdurende oorlogen uit de twintigste eeuw. Acht 

jaar oorlog vergde vierhonderdduizend slachtoffers. 

Irak genoot toen economische steun van diverse Arabi-

sche landen en werkte met wapentuig uit het Westen. 

(Aversie tussen Perzen en Arabieren is al eeuwenoud, 

nvdr.) Dat werd echter publiek stilgezwegen toen Sad-

dam zijn agressie ook op andere landen richtte.

De revolutie in 1979 kon verwezenlijkt worden omdat 

verschillende ideologische strekkingen elkaar vonden 

in hun gemeenschappelijke strijd. Een plurale samen-

leving leek toen in de maak, maar één groep werd 

langzaamaan te dominant. Een meningsverschil maakt 

je daardoor vandaag een dissident. Je staat dus voor 

de keuze: lijden of zwijgen, sterven of leven. Vandaag 

vechten wij opnieuw voor vrijheid en democratie. Wij 

vechten opnieuw tegen een regime en rekenen daar-

voor niet op buitenlandse hulp. We zijn namelijk nog 

niet vergeten dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenig-

de Staten in 1953 een militaire staatsgreep steunden, 

en dat tegen onze democratisch verkozen regering. De 

jeugd dringt vandaag sterk aan op hervormingen. Het 

zal echter nog meer opofferingen en tijd vergen, maar 

voor succes is geen moeite te veel. 

Wij danken beide auteurs, S.P. & M.A.

VerTalinG: BarT Van BallaerT met  Tehran Po ly t e c hn i c  Un i v e rs i t y
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Elke maand moet koning auto een uur 
lang wijken wanneer de fietsers van de 
Critical Mass Bike Ride zich in de Ant-
werpse straten begeven. Onder politie-
begeleiding verkennen zij zo telkens een 
andere buurt van de stad. Nu de zomer 
voor de deur staat, besloot dwars mee te 
fietsen. De volgende ontmoetingen belo-
ven alvast goedweeredities te worden en 
begin juli staat er zelfs een global mee-
ting te Parijs op het programma.

GEFlANKEERD DOOR BlAUWE GIDSEN

Critical Mass Bike Ride is een groep fiet-

sers die zich inzet voor een leefbare stad. 

Zij willen mensen overtuigen de auto te 

laten voor wat hij is, en - zeker in de bin-

nenstad - iets vaker de fiets te nemen. 

Om dat streven kracht bij te zetten, on-

dernemen zij elke maand eenmaal actie. 

Het idee is simpel: elke laatste vrijdag van 

de maand wordt er om 18u afgesproken 

op het Theaterplein. Daar wacht een klein 

eskadron politie te fiets om enkele tien-

tallen deelnemers een uur lang door het 

verkeer te leiden. De politie, uw blauwe 

gids. Gedurende de rit laat men het fiets-

pad voor wat het is. Geen straat is dan te 

groot of te druk. Allez, roulez!

Het moet gezegd, het gezelschap is een 

bont allegaartje van mensen die van alle 

markten thuis zijn. “Auto’s aan de kant, 

fietsen is plezant!” klinkt het opeens. Iets 

later: “Meer bos, meer groen, daar is ’t 

om te doen!” Een aantal milieu-activisten 

en jonge geëngageerden laten goed van 

zich horen in de groep. De meeste fiet-

sers zijn echter huisvaders met kroost 

en studenten die de gelegenheid om op 

twee wielen over de Antwerpse boule-

vards te cruisen niet onbenut willen laten. 

Het evenement behoudt daardoor in de 

eerste plaats zijn amusementswaarde en 

moet niet zuiver als politiek statement 

begrepen worden.

DE vElORUTIE NODIGT UIT

Om die reden kunnen de meeste ver-

keersgebruikers wel begrip en geduld 

opbrengen als ze even moeten wachten 

terwijl het peloton passeert. Toch heeft 

niet iedereen het evenzeer op de Critical 

Mass begrepen. Een oude man vindt het 

maar kinderlijk. Hij is de kunst van het 

fietsen waarschijnlijk al lang verleerd. 

Een zonderling figuur loopt even naast 

me mee. Ik apprecieer de persoonlijke 

aanmoedigingen ten zeerste, tot de man 

plots “Free Kadhafi!” begint te roepen. 

Leed is nooit ver weg.

Misschien zag Kadhafi ooit een Critical 

Mass door zijn Tripoli fietsen. De formule 

is in het buitenland namelijk al langer 

gekend. In grootsteden als New York, 

Londen en Boedapest komen sedert jaar 

en dag al meutes fietsers bijeen om hun 

‘rechtmatige’ plaats in het verkeer op te 

eisen. In Parijs vindt begin juli zelfs de 

Vélorution Universelle plaats. Enkele dui-

zenden fietsers van over heel de wereld 

zullen er dan de Champs-Élysées be-

groeten als hadden ze net hun eigen Tour 

de France uitgereden. Vanuit Antwerpen 

plant men alvast de tocht naar de stad 

aan de Seine. Zij laten weten dat u van 

harte welkom bent.

Meer informatie op http://criticalmassantwerpen.

blogspot.com en http://velorutionuniverselle.org

Een uur lang in het zog van een peloton
TeksT & FoTo’s: BarT Van BallaerT

Critical Mass bereidt velorutie voor
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Facebookfanpagina’s, stille aanbidders in de aula of 
een oorverdovend applaus op het einde van het semes-
ter: de populariteit van sommige docenten kent geen 
grenzen. Prisma, de studentenvereniging die ijvert voor 
solidariteit en laagdrempeligheid, reikt daarom al en-
kele jaren de Gobelijntjes uit om de meest geliefkoosde 
proffen en assistenten te belonen. Studenten konden 
in april via Blackboard stemmen op hun favorieten. Fy-
sieke gelijkenis met het personage uit Jommeke was 
daarbij geen vereiste. De winnaars ontvangen het bron-
zen beeldje pas tijdens de proclamaties, maar dwars 
kan gelukkig nu al de namen bekendmaken.

FACUlTEIT l&W: BRENG DIE ROzEN NAAR SANDRA!

Ondanks talloze Facebookfans kreeg het dreamteam 

van filmfreaks prof. Paulus en zijn assistent Vito con-

currentie uit onverwachte hoek: het timide taalkunde-

kamp. De immer gedreven - hoeveel profs beantwoor-

den ’s nachts hun mail? - prof. Dominiek Sandra kreeg 

de meeste stemmen. Ook assistent Shanti Verellen 

heeft door haar joviale, ongedwongen en bereidwillige 

houding veel studentenzieltjes gewonnen.

FACUlTEIT TEW: GEEN GEPRUTS DOOR IDA RUTS!

Studenten komen en gaan maar assistent Ida Ruts zal 

in de Gobelijntjeshitparade nooit vergaan! Ook op de 

vorige drie verkiezingen pakte deze publiekslieveling en 

docent Wiskunde goud. De heldere Professor Vanhees 

maakt zich eveneens populair met zijn anekdotes over 

kruidenier Jean-Pierre die hij steevast Jean-Pol noemt.

FACUlTEIT RECHTEN: DE vAN GOETHEM doet da goe, 
tiens!

Studenten Geschiedenis die ontgoocheld zijn omdat 

een Letterenprof de prijs voor “hun” prof wegkaapt, 

kunnen hier troost vinden: all time favourite prof. Her-

man Van Goethem is immers door de studenten Rech-

ten tot beste prof verkozen. De man heeft een stevige 

fanbasis want hij kreeg, met uitzondering van vorig jaar, 

telkenmaal een Gobelijntje. Kristina Mercelis ontvangt 

dit jaar de prijs voor beste assistent.

FACUlTEIT PSW: KEIzER KAREl!

Professor Weyns a.k.a ‘den Double Double U’ is niet 

langer de gedoodverfde favoriet. Prof. Karel Neels heeft 

namelijk - ondanks het feit dat zijn foto op de website 

sterke gelijkenissen met een mug shot vertoont - het 

hart van de PSW-student veroverd. Ook assistent Oli-

vier Chandesais weet de kiezer te charmeren. “Elk mail-

tje wordt aan de snelheid van het licht beantwoord”, 

aldus een supporter.

FACUlTEIT WETENSCHAPPEN: EEN GOEDE zAAK vOOR 
JACQUES!

Wat moet je doen om populair te worden bij je studen-

ten? Jelly pudding meenemen! Professor Jacques Tem-

père wist dit en ziet daarom zijn populariteit stijgen. De 

behulpzame assistent Niko Celis viel dan weer vooral in 

de smaak omdat hij - ik citeer - “een toffe sfeer in saaie 

situaties brengt”.

FACUlTEIT FBD: GIllES IS TOP OF THE BIll!

Al was de opkomst hier erg laag, er is wel gestemd en 

vooral voor en door de Farmaceuten. Professor Gilles 

De Keulenaer kaapte hier namelijk de prijs voor beste 

prof weg. Zoals de cijfers uit andere faculteiten aan-

tonen, ben je met een naam als Van Goethem van de 

overwinning verzekerd: proficiat Sebastiaan Van Goet-

hem! .

And the Gobelijn goes to ...
Studenten kiezen hun favoriete prof en assistent

TeksT: elien Verschueren
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Je kunt wachten tot je via je papa of mama een baantje krijgt aan-

geboden op een of ander kantoor. Of je gaat zelf op zoek. Dankzij 

social media en vele jobsites zijn leuke vacatures snel gevonden. 

Maar hoe schrijf je een overtuigende brief? dwars-redacteur 

Marie-Paule Fritschy schreef een masterscripte over het opstel-

len van zo geslaagd mogelijke sollicitatiebrieven, en vond enkele 

antwoorden op de bovenstaande vragen.

WEET WAAROM JE EEN SOllICITATIEBRIEF SCHRIJFT

Je schrijft een sollicitatiebrief omdat je aangenomen wil worden. 

Maar dit gebeurt zelden tot nooit op basis van alleen een brief. Het 

hoogste doel dat je met een brief kunt bereiken, is uitgenodigd wor-

den voor een sollicitatiegesprek. Concentreer je bij het schrijven van 

een sollicitatiebrief daarom op de volgende boodschap: “Het is de 

moeite waard om mij uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.”

SOllICITEREN = DISCUSSIëREN

Sollicitatieprocedures zijn op te vatten als discussies. Hierin ver-

schil jij, als kandidaat, van mening met de werkgever. Jij bent van 

mening dat je geschikt bent voor de baan, de werkgever twijfelt (an-

ders zou hij geen vacature hebben geplaatst). In een sollicitatiebrief 

beargumenteer je waarom je in ieder geval een sollicitatiegesprek 

verdient.

JEzElF AANPRIJzEN, zONDER JE OP TE DRINGEN

In een sollicitatiebrief wil je jezelf aanprijzen, zonder je op te dringen. 

De gulden middenweg vind je door strategisch te manoeuvreren, 

een term die deel uitmaakt van een argumentatietheorie waarin ar-

gumenten worden gezien als deel van een discussie, met als doel 

het oplossen van het verschil van mening. Drie aspecten van stra-

tegisch manoeuvreren die helpen bij het schrijven van een sollici-

tatiebrief:

1. MAAK EEN INHOUDELIJKE SELECTIE

Wees kritisch op wat je wel en niet vertelt: wordt er gevraagd om 

“affiniteit met het veiligheidsdomein”? Verzin dan geen heldenda-

den, maar schrijf evenmin: “Ik heb geen affiniteit met veiligheid.” 

Een goede reactie is: “Mijn werkzaamheden binnen bedrijf X heb-

ben mijn interesse op het gebied van veiligheid versterkt.”

2. PAS JE AAN DE LEZER AAN

Welke toon je aanslaat, hangt sterk af van de vacature. Lees deze 

daarom goed. Is de vacature deftig/formeel? Spreek de lezer dan 

aan met “geachte heer/mevrouw” en sluit af met “hoogachtend”. 

Wees bovenal consequent in je formulering. Spreek dus niet aan 

met “geachte” om af te sluiten met “groetjes”.

3. GEBRUIK PRESENTATIEMIDDELEN

Niet elke formulering is even geschikt: “Als pas afgestudeerde ver-

moed ik dat ik goed tot mijn recht zou komen als X”. “Pas afgestu-

deerd” hoef je niet te vermelden, dat blijkt wel uit je C.V. En “ver-

moed” ontkracht je bewering, een concreet voorbeeld waaruit blijkt 

dat je geschikt bent, staat sterker.

Meer tips? Download gratis de scriptie ‘Mijn eerste advies is: nodig mij uit 

voor een gesprek’ op SterSchrift.nl.

SOllICITEREN = DISCUSSIëREN

Tips om een geslaagde sollicita
tiebrief te schrijven

TeksT: Marie-Paule FriTschy
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Juni 
2011 Het is warm. Langzaam druppelen de zweetparels van je voorhoofd in je 

studieboeken, die je het liefst zou willen dichtslaan om jezelf wat verkoe-
ling toe te wuiven. Juni lijkt de langste maand van het jaar. De maand is 
echter veel te kort om alle mooie voorstellingen, films en exposities van 
dit seizoen nog te kunnen zien. dwars maakt naar goede gewoonte een 
selectie, en bereidt je alvast voor op een spetterende zomer. Ook in cul-
tuurland schijnt immers de zon.

door Anne Hammers

Cultuur
Modemuseum

www.momu.be

Zuiderpershuis
www.zuiderpershuis.be

TRIX
www.trixonline.be 

deSingel
www.desingel.be

Monty
www.monty.be

Toneelhuis
www.toneelhuis.be

KMSKA
www.kmska.be

M HKA
www.MHKA.be

FotoMuseum
www.fotomuseum.be

Arenbergschouwburg
www.arenbergschouwburg.be

Scheldapen
www.scheldapen.be

Cultuurweb
www.cultuurweb.be

Petrol
www.petrolclub.be

Buster
www.busterpodium.be

De Roma
www.deroma.be

Rataplan
www.rataplanvzw.be

MuseuM aan de strooM (vanaf 13 
Mei) Hoe lang vraag jij al: Mama, wanneer mag 
ik naar het MAS? Vanaf deze maand worden je 

dromen eindelijk werkelijkheid en kunnen we gaan 
bewonderen wat er zich binnen in dit geheimzinnige gebouw 
bevindt.

sint Jansplein (28 Mei)  • Tour du Nord 
• Tijdens dit xl-straatfestival kun je je hart op-
halen aan de meterslange rommelmarkt, je vol 

eten met multiculturele hapjes, luisteren naar de 
muziek of zélf optreden. De organisatie is nog op zoek naar 
jongeren die het podium willen beklimmen.

Cartoons CineMa (vanaf 20 Mei) • 
De veer van César • Poëzie meets cinema in 
deze nieuwe Antwerpse kortfilm, gebaseerd 
op een gedicht van de stadsdichter Peter Hol-
voet-Hanssen. Speelgoedmaker César verliest zijn grip op 
de realiteit en ziet zijn speelgoed tot leven komen. De cast 
bestaat onder andere uit Jan Decleir, Adriaan Raemdonck 
en Robbe de Hert.

Musea in antwerpen (26 Mei) • Nacht 
van het museum • Iedere laatste donderdag van 
de maand openen een aantal Antwerpse musea hun 

deuren voor de nachtbrakende student. Van 20 uur tot 
middernacht kun je deze keer terecht in Museum Mayer van 
den Bergh, het Plantin-Moretus prentenkabinet en het Rock-
oxhuis.

Club petrol (1 Juni)  • Fakkelteit-
groep  • Nee, dit is geen nieuwe overkoepe-

lende studentenclub voor dyslectici, maar een 
hiphop-platform dat garant staat voor een kwali-
teitsvolle en zeer stijlvolle party. Gratis inkom voor alle dames 
tot 22.00 uur.

het steen (vanaf 25 Juni)• Startfesti-
val zomerbar • De organisatie van Antwer-
pen Europese Jongerenhoofdstad besloot 

het Steen een beetje op te vrolijken door er een 
zomerse bar te plaatsen. De hele zomer lang kun je hier 
terecht voor een drankje, veel muziek en spektakel.

de ConinCkplein (25 Juni) • Jonge-
ren cultuurmarkt • Deze Cultuurmarkt richt 
zich speciaal op jongeren. Ontdek zelf wat 

Antwerpen jou allemaal te bieden heeft deze zo-
mer en geniet van de optredens, films en tentoonstellingen.

de roMa (30 Juni) • Colin Blenders & 
Eric Vloeimans: Kytecrash •  Het Kyteman 
Hiphop Orchestra zette de afgelopen twee 
jaar zelfs de meest afgelegen en saaie con-
certzaal in Nederland helemaal op z’n kop. Bij 
onze noorderburen zijn alle concerten dan ook al lang uit-
verkocht. Een unieke kans dus om te zien hoe ook het dak 
van de Roma er gegarandeerd zal worden afgeblazen.

vlaaMse opera (21 Juni t/M 10 
Juli ) • Aida • Hoe kan je het einde van het 
academiejaar beter inluiden dan met deze 

bewerking van Verdi’s meesterwerk? Het lijkt 
allemaal nog ver weg, maar de plaatsen in de Opera zijn 
erg geliefd.
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Muzikanten vinden elkaar aan de universiteit tij-
dens de opleiding tot handelsingenieur. Resultaat 
van deze opmerkelijke achtergrond: binnen de 
drie maanden een ep uit, goede recensies op het 
net, optredens in Trix, de Ancienne Belgique in 
Brussel, de Roma en op #TAz, voorprogramma’s 
van The Stranglers, The Walkmen en Glasvegas 
en daarnaast nog succesvolle carrières buiten de 
muziek. zanger Geert en gitarist Philip, nu doc-
toraatstudent aan de Universiteit Antwerpen, ver-
tellen tevreden hun verhaal op een terras op Het 
zuid, midden in de zon.

Eind 2010 verscheen jullie ep, die erg positief werd gerecen-

seerd. De optredens begonnen te rollen en het nummer ‘A 

General Idea’ werd opgepikt door verschillende radiozenders. 

Wat wordt de volgende stap van de groep?

Philip Huysmans Grotere optredens. We sturen de ep 

naar veel organisatoren, concertzalen en magazines. 

Zo bouwen we steeds verder.

Geert Laenens We worden steeds vaker gevraagd 

voor steeds grotere optredens, terwijl het plan eigenlijk 

is om een single te lanceren met een bekendere pro-

ducer. We hebben al wel airplay gehad op Radio 1 en 

verschillende regionale zenders, maar toch merken we 

dat het voor veel management- en boekingskantoren 

van uiterst belang is om gedraaid te worden op Studio 

Brussel. Dus met onze toekomstige single mikken we 

voluit op die zender.

Huysmans Het gaat snel voor ons. De ep was eigenlijk 

bedoeld als demo. We waren ook nog maar drie maan-

den samen. Onze bassist stelde voor om het meteen 

goed aan te pakken. Hij had al veel ervaring opge-

daan met zijn vorige band Mercelis, waardoor we in de 

Ghosttown Studio konden gaan opnemen.

Hoe was het om in een studio op te nemen, waar onder andere 

dEUS, zita Swoon, Rudy Trouvé, Das Pop en Dead Man Ray hun 

muziek lieten vangen?

Huysmans We voelden daar echt een hele authentieke 

vibe. De producer Geert van Bever is iemand die al heel 

lang in het vak zit en zich niet laat leiden door moderne 

trends. Zijn visie is sterk geneigd naar het organische 

geluid. Alles is gewoon met de hele groep tegelijk opge-

nomen. Niet analytisch uiteengetrokken en laagje voor 

laagje aangepakt, zoals tegenwoordig vaak gebeurt. 

De charme van dat proces is de reden waarom de ep 

ook niet artificieel klinkt.

Laenens De locatie is ook echt tof. De Ghosttown Stu-

dio is echt een met passie zelfgeknutselde plek, under-

ground als een garage. Als je binnenkomt, kom je ook 

Het creëren is het belangrijkste

NewtowN boekt winst
Studenten economie met een passie voor muziek

TeksT: Daan haFkamp • FoTo: Thomas Geuens
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eerst langs allerlei auto-onderdelen, kapotte brommer-

tjes en oud schroot. Daarna kom je in de eerste ruimte 

met een groot mengpaneel en goede monitors, en 

daarachter een rauwe gebricoleerde ruimte om alles in 

te spelen. Daar weer achter bevindt zich een chillruimte 

met zeteltjes waarboven posters van Zita Swoon en 

dEUS hangen. Het ligt daar ook bomvol instrumenten.

Jullie muzikanten hebben een verschillende muzikale achter-

grond. Wie brengt welke invloed in jullie geluid?

Huysmans Geert en ik zijn elkaar op de Universiteit 

Antwerpen tegengekomen toen we allebei Handelsin-

genieur studeerden. Dat was in ons vorige groepje, het 

was wat meer op de singer-songwriter gericht. Geert 

kwam dan met een liedje waar we daarna partijen bij 

maakten. Bij Newtown zijn we daar in het begin ook van 

vertrokken, maar nu werken we veel meer vanuit een 

gitaarriff of een baslijn waar we andere delen aan toe-

voegen. De nieuwe nummers hebben meer de rockriff 

als basis, in plaats van de akkoorden of de zanglijn.

Laenens De nieuwe nummers zijn meer als groep ge-

vormd.

vind je het niet lastig dat je singer-songwritervaardigheden 

plaatsmaken voor de band?

Laenens Nee, het singer-songwriteraspect en het 

bandaspect passen heel goed bij elkaar. Het gaat ook 

om het groepsgevoel dat in de muziek weer tot uiting 

komt.

OBSERvATIES vAN EEN SUPPOOST

Jullie nummers gaan globaal gezien eerder over de mensheid 

dan over persoonlijke i love you-situaties. vinden jullie het be-

langrijk om te reflecteren over het grotere geheel?

Laenens De teksten die ik schrijf, zijn nooit echt con-

creet, eerder thematisch. Ook de nummers die wel over 

persoonlijke relaties gaan, zijn niet afhankelijk van één 

specifieke relatie.

Huysmans Het is dan ook weer niet zo dat wij een 

maatschappijkritische boodschap willen brengen ofzo.

Laenens Inderdaad, de input van de nummers haal ik 

overal vandaan. Vaak ook uit musea: schilderijen, foto’s 

of teksten. ‘Kings of the future’ is bijvoorbeeld ontstaan 

toen ik werkte als suppoost bij deSingel. Er was een 

tentoonstelling over bruggen bouwen en steden ver-

binden. Die globalisatie lijkt me niet volledig positief, 

en dat merk je dan in de tekst. ‘A General Idea’ is dan 

weer heel simpel ontstaan vanuit de titel die de gitarist 

mij ooit gaf. We hebben ook nog een nummer gemaakt 

toen Philip en ik in Namibië een ontzettend zatte kerel 

tegenkwamen. (Philip lacht)

Opvallend op de ep is het lied ‘New Hampshire’, een nummer 

over Hillary Clinton. Hoe is het idee tot stand gekomen om een 

lied te maken over deze vrouw?

Laenens Ik las in de krant dat ze tijdens de speech in 

New Hampshire een traan had gelaten. Het is gewoon 

een observatie van een verschijnsel dat niet evident 

is, maar verder zit daar geen politieke boodschap in. 

Laatst was ik trouwens op een tentoonstelling van Luc 

Tuymans waar een schilderij van Condoleezza Rice 

hing. Wie weet komt er nog een heel album over vrou-

wen met macht.

In ‘A General Idea’ zing je: “from outside we exist”. Is het be-

langrijk voor jullie sociale rol dat jullie muziek spelen?

Laenens Ik sprak daar gisteren nog met iemand over 

die een documentaire gaat maken over het conflict tus-

sen Israël en Palestina. Hij vroeg: “Is uw muziek rele-

vant en overstijgt dat conflicten?” Ik weet dat niet. Ik 

denk niet dat wij een band zijn om grote conflicten te 

verbeteren. Muziek is gewoon een belangrijke drijfveer, 

en mensen hebben dat nodig. Zelf heb ik muziek bij-

voorbeeld echt nodig om gelukkig te zijn.

Is de erkenning bij het muzikantschap ook belangrijk?

Huysmans Voor mij zijn de spotlights nooit echt een 

drijfveer op zich geweest. Ik vond het in het begin ook 

helemaal niet belangrijk om op te treden. Het creëren 

is het belangrijkste. Puur het bezig zijn was voor mij de 

noodzaak. Nu komen we door optredens op toffe plek-

ken zoals de Roma, Trix en de AB. Dat is plezant, maar 

niet de eerste drijfveer.

Laenens Iedereen heeft wel een bepaalde rol in de 

groep naast het muziek maken. Zo houden bassist Tijl 

en drummer Lode zich het meeste bezig met promotie 

en netwerking. Dat is hen dan ook op het lijf geschre-

ven.

Huysmans Je hebt het uiteindelijk wel nodig om suc-

ces te hebben. Gelukkig hebben we mensen in de 

groep die met marketing bezig zijn.

Laenens Niet alle beginnende groepen komen zo ge-

dreven naar buiten als wij. Onze drummer bijvoorbeeld, 

die spreekt iedereen aan. Hij duwt zo onze ep in de 
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handen van de drummer van Triggerfinger. Dat soort 

acties werken, maar niet iedereen doet het.

Een persoonlijker citaat van de ep is “you are the slave of my 

heart”. Geert, je speelde vroeger veel viool, nu schrijf je indie-

rockmuziek. Ben je zelf geregeld de slaaf van je hart?

Laenens Goh, ik denk dat ik een emotioneel iemand 

ben maar dat mijn ratio het geheel nog altijd overkoe-

pelt. Ik denk niet dat ik de slaaf van mijn hart ben.

Huysmans Ik denk dat het ook wel veranderd is met 

het ouder worden en het betreden van een professio-

nele omgeving.

Laenens Ja, het werkleven houdt je wel in toom. Als 

student kan je ’s nachts spelen en dat soort toestanden. 

Nu moet je alles in tijdhokjes steken. Teksten schrijven 

is ook niet meer zoals vroeger. Ik maak nu echt tijd vrij 

om achter de schrijftafel te gaan zitten. Dus je kan je 

hart dan ook minder z’n gang laten gaan.

DE éN-éN-GENERATIE

Uiteindelijk hebben jullie allebei Handelsingenieur gestu-

deerd. In de harde wereld van de economie komt emotiona-

liteit minder van pas.

Laenens Ik werk in de bedrijfswereld, dat is anders dan 

voor Philip, die doctoreert aan de Universiteit. In mijn 

wereld draait het uiteindelijk toch puur, bottomline, om 

de winst van de onderneming. Daar werken alle werk-

nemers naartoe. Daar kom je vanzelfsprekend weinig 

mensen tegen die echt met muziek, theater en kunst 

te maken hebben. Dat is voor mij echt een gemis als 

mens. Daarom heb ik het ook nodig om de muziek erbij 

te nemen.

Huysmans Het verschilt ook per karakter of mensen in 

een drogere economische richting terechtkomen. We 

traden laatst op met Nelly Ann, die ik nog kende van 

mijn studie. De reactie was ook meteen: “Hé, nog een 

muzikant die Handelsingenieur studeert, dat had ik niet 

verwacht!” Maar Geert en ik hebben het geluk dat we 

elkaar daar toch mooi gevonden hebben.

Jullie combineren jullie muzikantenbestaan met een carrière 

in de economie. Hoe gaat dat, nu de groep steeds meer tijd 

vraagt?

Huysmans Tegenwoordig wordt het echt moeilijk. Het 

is puur timemanagement. Iedereen in de groep werkt, 

maar de passie is zo groot dat iedereen toch steeds 

zorgt dat het past.

En als jullie moeten kiezen?

Laenens De keuze om in België geld te verdienen met 

je muziek is niet zo reëel. Ik zou bijvoorbeeld niet bereid 

zijn om op lager niveau te werken om de muziek meer 

kans te geven. Ik wil gewoon altijd zorgen dat de twee 

carrières in balans blijven.

Huysmans Dat is het probleem van de én-én-genera-

tie. We zijn erg gemotiveerd door ons werk en tegelijk 

proberen we alle kansen en mogelijkheden die we er-

naast krijgen daarmee te combineren.

Laenens Ja. Als er op een gegeven moment een mo-

gelijkheid komt om een tour te doen dan zal ik toch 

even met de baas gaan babbelen om te zien of het er 

niet in past.

Jullie stonden in april in het voorprogramma van The Strang-

lers, een groep die in z’n grootste hit een lof zingt over hero-

ine. Passen jullie nog wel op het imago van de universiteit?

Huysmans (lacht) ‘Golden Brown’ gaat niet alleen over 

heroïne hè! Het gaat over een vrouw die ze hebben le-

ren kennen met schoon bruin haar en die ze ... Ach, een 

universiteit dient ruimdenkend genoeg te zijn.

Win de ep van Newtown op p.30

ExTRA

Marketingewijs kregen we nog enkele richtlijnen mee, 

die we met veel plezier opvolgen. We dienen even te ver-

melden dat Newtown actief is op Facebook, Myspace 

en vi.be. Vervolgens staan volgende optredens voor de 

deur:

- 11/06: Straatfeesten Kalmthout (Kalmthout)

- 16/07: Muziek in de Wijk (Den Eglantier, Berchem)

- 04/08: #TAZ (Oostende)

We zijn erg gemotiveerd door ons 
werk en tegelijk proberen we alle 
kansen en mogelijkheden die we 

ernaast krijgen te combineren
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voor het bestaan van de commerciële televisie, internet en de marketingmachine 

van Studio 100 keken we massaal, en zonder ondertiteling, naar de televisiepro-

gramma’s van onze noorderburen.

REWIND Het begon om zes uur ’s avonds. Bij het horen van de intro van Sesam-

straat gingen je nekharen overeind staan en het komende uur zat je aan de beeld-

buis gekluisterd. Na de avonturen van Pino en Ieniemienie keek je naar de idiote 

stunts van Roos en haar mannen in pastalapasta dit is de Villa. Het Jeugdjournaal 

zette nog even voor je op een rijtje waar er deze keer een dassennest was ontdekt 

of een kanarie was geëvacueerd. In romantische tijden waarin Wikipedia nog ver 

weg was, gaf het Klokhuis antwoord op je meest prangende vragen.

PlAy 1989 werd een kanteljaar voor de Vlaamse televisiekijkers. Door de oprich-

ting van VTM lieten de Belgen de Nederlandse zenders voortaan links liggen. Ook 

verscheen er voor het eerst een pratende hond op televisie die de harten stal van 

menig televisiekijkertje. Daarna ging het snel. Studio 100 groeide uit tot het Walt 

Disney van Europa en de pratende hond werd vergezeld door kabouters, piraten 

en een giechelende clown. In 2006 werd Ketnet in het leven geroepen en voortaan 

hoefde de jonge kijker niet meer over de grens heen te zappen om van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat te worden geëntertaind.

FAST FORWARD Vreemd genoeg zien we twintig jaar later hetzelfde fenomeen weer 

opduiken. Nadat de Vlaamse vijver enigszins was leeggevist, deed Studio 100 na-

melijk erg haar best om in Nederland een vette vis binnen te halen. De vangst van 

Josje zal dan ook niet helemaal toevallig zijn geweest. De volledig AN gesproken 

serie Amika, waarin alles super leuk is in plaats van kei graaf, doet hetzelfde ver-

moeden. Televisiekijken met de noorderburen kan dus weer net zo gezellig worden 

als vroeger. 

Wat ik nu vertel is met schaamrood op mijn stoere, rock-’n-rollwangen. Het is mijn 

moment om uit de kast te komen – de boekenkast welteverstaan. Ik beken, als klei-

ne jongen was ik heimelijk verslingerd aan de boekjes van Tiny.

REWIND Al in 1954 zag Tiny het levenslicht, hetzij in het Frans. De 30-jarige Gilbert 

Delahaye, zeg maar de vader van Tiny, schreef toen ‘Martine à la ferme’. De tekenin-

gen waarbij ik kon wegdromen waren van de hand van Marcel Marlier. Ieder jaar was 

het uitkijken naar een nieuw avontuur in de naïeve Tiny-wereld.

PlAy Tijdens de wintermaanden snelde ik na schooltijd naar huis, om gezellig op 

zolder de boekjes boven te halen. Op de oude pick-up draaide ik de platen van Kin-

deren voor kinderen – nog zo’n guilty pleasure - en koppelde ze thematisch aan mijn 

meisjesboekjes. ‘Op een onbewoond eiland’ vormde steevast een duo met ‘Tiny aan 

zee’. Onder een dekentje en met obligatoire zaklamp, bladerde ik door de boeken. 

In gedachten was ik ieder jaar een van de gasten op Tiny’s partijtje in ‘Tiny is jarig’. 

Tiny was mijn eerste Belgische vriendinnetje. Jaar na jaar kwam ik steeds minder op 

dat zolderkamertje en de boeken en platen kregen een sjaal gemaakt van een dikke 

laag stof.

FAST FORWARD Ondertussen zijn zo’n 85 miljoen Tiny’s verkocht, en uitgegeven in 

vele landen waar Tiny gekend is als Debbie, Emma, Mimmi, Mapuka of Aysegül. In 

1997 stierf Marcel Marlier, die mij en zovele anderen een fantastische wereld aanreik-

te. Sindsdien illustreert Marcels zoon Jean-Louis de boekjes. In het zolderkamertje 

blaas ik het stof van de boeken en zoek ik vruchteloos naar een stijlverschil van vader 

en zoon. Vorig jaar verscheen ‘Tiny en de mysterieuze prins’, een voorlopig laatste 

versie. Het moet gezegd: ook dat is een pareltje. 

Televisie kijken bij de buren Tiny

   TeksT: anne hammers TeksT: corTo BlommaerT

<< Rewind wat we vroeger leuk vonden
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De   nuttelozen   van   de   nacht*
DE BIERFIETS

Maarten Inghels is dichter, schrijver en 
kroegbezoeker. Elke maand is hij, zoals 
Brel het ooit bezong, een van de nutte-
lozen van de nacht en bekijkt hij de bo-
dem van zijn glas in een studentencafé.

Het moet een voorteken zijn dat iemand uit 

mijn kennissenkring op de zeurdagboek-

website die Facebook heet een open brief 

publiceerde, geadresseerd aan burgervader 

Patrick Janssens, omtrent het verderfelijke 

speelgoed dat de bierfiets is. Meteen de stad 

uit flikkeren, adviseerde hij. Een integere 

raadgeving die ik vroeger niet genoeg kon 

toejuichen, hoewel. Het komt niet zelden voor 

dat de bierfietsen - een toog met daarrond 

twintig zitjes die middels trappers en een in-

genieus systeem van kettingen door studen-

clubs, teambuilders, plattelandsverenigingen 

wordt voortgedreven -, dat die trapkarren 

met het kabaal van de landing op Norman-

dië door mijn straat glijden, tergend traag, 

met beats door de boxen die je eerder op 

een boorplatform verwacht. Nu, ik heb geen 

vergunning voor een tweeloop en schelden 

is ook niet mijn dada, maar op zo’n moment 

zou je de voorbijfietsende kater-in-wording 

graag op z’n minst een klapband toewensen.

In de vooravond ontmoet ik de man van het 

bedrijf dat de zogenaamde ‘feestfietsen’ ver-

huurt aan eenieder die de sportieve daad aan 

het aangename wenst te koppelen. De vo-

rige groep is net zwalpend vertrokken en de 

verhuurder gaat nog even met water over de 

toog en bankstellen, iets wat later een node-

loze daad blijkt want van hygiëne is er op de 

plakkerige praalwagen geen sprake. ‘Ik heb 

vier bierfietsen,’ vertelt de verhuurder. ‘Krijg je 

die allemaal verhuurd?’ vraag ik quasi-naïef. 

‘Mijn vriendin klaagt dat ik haast niet thuis 

ben. Constant ben ik de baan op, ik lever in 

het hele land.’ Mijn zelfbeklag krimpt met de 

seconde nu ik besef dat niet alleen Antwer-

pen de trapkarren moet verdragen. ‘De vorige 

groep vond het wel ontzettend vreemd dat jul-

lie geen vat bier bij de fiets hebben besteld, 

en ik moet zeggen, jullie zijn de eerste klanten 

die het zonder alcohol doen.’ Schuldbewust 

steek ik mijn vatje wijn de hoogte in. De oes-

ters en Veuve Clicquot vielen jammer genoeg 

uit het budget van deze broodschrijver. ‘Ik ben 

nochtans het enige verhuurbedrijf dat gekoeld 

bier in de tapkraan kan garanderen,’ vervolgt 

hij. We krijgen twee uurtjes om met het dron-

kenmansvehikel de bodem van ons glas te 

bezoeken, en we starten onze onderneming 

met de prachtschijf ‘De vier jaargetijden’ 

van Vivaldi, op maximum volume. Als reac-

tie op de doordeweekse herrie die de fiets-

heertjes voortbrengen tijdens hun dodenrit.

Al snel wordt duidelijk dat ik mijn bourgeoisie 

houding tegenover de bierfiets, doorgaans 

gespeend met sarcasme en venijn, moet la-

ten varen zodra mijn kont het fietszadel raakt. 

Een euforisch gevoel montert het meereizen-

de gezelschap terstond op. Niet de werkloze 

tapkraan, maar het geluid van klaterende wijn 

uit supermarktvaatjes in plastic bekertjes en 

de aanblik van de zonsondergang boven de 

Schelde maakt ons tot heroïsche figuren. De 

bierfietser kan onmogelijk weerstaan aan de 

innerlijke aandachtshoer. Van kreupele inva-

lide tot frigoboxtoeristen in de binnenstad, 

allen veren recht om ons rijdend bacchanaal 

welkom te wuiven, ons op de gevoelige plaat 

vast te leggen en zelfs bij elke opstopping of 

file die we creëren worden we nagetoeterd, uit 

enthousiasme, vermoeden we. Twee keer komt 

het voor dat iemand zich spontaan als extra 

feestneus aanbiedt door op onze kar te sprin-

gen, maar die krijgen van ons een subtiel duw-

tje tegen de borst, richting de straat. Kortom, 

het zuur brak me op tijdens de slapeloze nach-

ten voorafgaand aan mijn tocht op de bierfiets, 

maar eens op de pedalen gehesen kan men 

niet anders dan een glimlach op het gelaat 

snijden en oeverloos lullend de benenwagen 

laten roderen, als reed je op een bakfiets met 

ingebouwde picknicktafel door Zurenborg.

Niet geheel geluidloos peddelen we via de 

kaaien en Brouwersvliet, richting Falconplein 

en de Paardenmarkt voor het noodzakelijke 

bezoek langs de Ossenmarkt, om dan koers te 

zetten richting de Meir en Huidevettersstraat 

en even de hoofden meewarig te laten schud-

den op het Mechelseplein, terwijl iemand als 

een aapje buitenboord hangt, het dak wil op-

klauteren, maar we eindigen heelhuids op de 

Vlasmarkt waar we op de tonen van Carmina 

Burana met een rotvaart naar beneden sjezen, 

om net de Schelde te kunnen ontwijken aan 

het kruispunt met café Beveren. Met de com-

plete overgave aan het pathos van Nessun 

Dorma bereiken we zo opgewonden als een 

dozijn draaitollen opnieuw de Kaaien, om wat 

later het Steenplein op te draaien, waar we 

ons één voor één van de kar laten vallen, op 

geheel onelegante wijze, met de uitdrukkelijke 

wens dit nog een keer te mogen meemaken in 

onze levens, tot we de volgende ochtend de 

zadelpijn opmerken, door onze katers heen. 
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Stuur je oplossing samen met je studiejaar en -richting en rol-

nummer naar contact@dwars.be. Als het juist is, komt jouw naam 

in een pot terecht. Daaruit trekt een volstrekt onschuldige hand de 

winnaar. Natuurlijk heeft die student prijs. 

Dankzij de Associatie en de Stad Antwerpen zijn de cultuurcheques 

weer een feit. dwars geeft elke maand een boekje weg, met dank aan 

het departement Studentgerichte Diensten.

Elke foto beeldt een ijsje uit. Schrijf de naam 

in de vakjes onder de foto. Met de letters van 

de genummerde vakken vorm je het sleutel-

woord dat je kan invullen in de balk rechts 

onderaan.

Woord 
&

Beeld

Foto’s: Benjamin theys

Sleutelwoord:

OplOssing dwars 66: BOerenOOrlOg

Had het juiste ant-
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dwars 
luistert naar...

‘That’s When I Reach for my Revolver’van moby. de 
titel raad ik tijdens de examens niemand aan, maar het nummer 
eens luid spelen kan wonderen doen inzake stress. (Floris 
Geerts)

‘Summer 78’ door Yann Tiersen en Claire pichet. 
Zelden klonk muziek zo doordringend. Tot diep in de nacht laten 
herhalen en studeren met enig gevoel voor dramatiek. (Bart van 
Ballaert)

‘California Soul’ van marlena Shaw. om in sneltempo 
wat positieve energie op te doen tijdens de blokperiode: een 
feelgoodvakantie in amper drie minuten. Alstublieft! (elisa 
hulstaert)

‘Riverside’ van Agnes obel. mooier dan de mooiste 
filmmuziek. In mijn ideale wereld componeert Agnes Obel 
voortaan de soundtrack voor prachtfilms als ‘Eternal Sunshine of 
the Spotless mind’ en ‘magnolia’. (marie-paule Fritschy)

‘one day' van kings Go Forth. Jaren 70 funk en 
soul, gebracht door een tienkoppige band uit milwaukee. de 
groepsnaam verwijst naar een film met Frank Sinatra uit 1958. 
het nummer is vrolijker. (Yannick dekeukelaere)

‘Rumours' van Fleetwood mac. na het zien van de vorige 
aflevering van musicalserie Glee . (Line Magnus)  
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dwars in... Toledo
FoTo: simon De WinTer

Zelf ook met een dwars in het buitenland? Stuur je foto voor ‘dwars in ...’ naar contact@dwars.be en maak kans op een Knack-abonnement van drie maanden


