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IK WIL ACHTER DE 
SCHERMEN DINGEN 
TEN GOEDE KEREN

Rechter Filip 
Raymaekers krijgt 
VRG-Alumniprijs

Wat meer tijd, wat extra geld: het is altijd welkom. Alleen moeten gezinnen roeien met de 
riemen die ze hebben. Drie economen van de KU Leuven hebben een model ontwikkeld 
dat de verdeling van tijd en middelen binnen gezinnen verklaart en voorspelt. Politici 
kunnen de inzichten van Laurens Cherchye, Bram De Rock en Frederic Vermeulen ge-
bruiken om bijvoorbeeld armoede te bestrijden. Precies die maatschappelijke relevantie 
heeft hen de prestigieuze Francqui-prijs opgeleverd. Dirk Blijweert

FRANCQUI-PRIJS VOOR ECONOMEN DIE GEZINSBESTEDINGEN ONTLEDEN

Wie verdeelt de koek?

et klinkt vreemd, maar ge-
zinnen zijn, net als bedrij-
ven, economische spelers. 

Ze moeten de vaak schaarse goederen die 
ze hebben, tijd en geld, zo efficiënt moge-
lijk verdelen. Tot voor kort werd er van uit-
gegaan dat het gezin die beslissingen met 
één stem nam, het zogeheten unitaire mo-
del. Die theorie klopt niet langer: vandaag 
geldt het collectieve model. 

Laurens Cherchye, Bram De Rock en 
Frederic Vermeulen hebben dat model 
verder verfijnd. “Gezinnen bestaan uit in-
dividuen met een eigen voorkeur. De een 
wil geld voor een hobby, de ander wil meer 
uitgeven aan de kinderen. Ouders moeten 
met andere woorden onderhandelen tot er 
een compromis uit de bus komt. Het is pre-
cies dat beslissingsproces dat we met ons 
model in kaart brengen.”

“Wat blijkt? Het compromis leunt het 
dichtste aan bij diegene met de sterkste 
onderhandelingspositie, zeg maar de kost-
winner. De laatste veertig jaar zijn er veel 

meer hoger opgeleide vrouwen dan vroe-
ger. Die evolutie heeft een duidelijk effect 
op de gezinsbeslissingen. Dankzij een ei-
gen inkomen hebben vrouwen vandaag 
meer zeggenschap gekregen.” 

Kindergeld
De drie economen zijn aan de slag gegaan 
met gedetailleerde gegevens over het inko-
men van gezinnen, de verdeling ervan en 
ook de tijdsbesteding van de gezinsleden. 
Dat leverde enkele opmerkelijke resultaten 
op. “Een sprekend voorbeeld is de hervor-
ming van de kinderbijslag in Engeland 
in de jaren 70. Op een bepaald moment 
besliste de regering om het kindergeld 
rechtstreeks aan de moeders te bezorgen. 
Het effect liet niet op zich wachten: na de 
hervorming werd er meer geld besteed 
aan kinderkleding. En dat terwijl het be-
drag hetzelfde gebleven was. Lees: omdat 
de vrouw rechtstreeks geld kreeg, had ze 
meer te zeggen.”

Een ander frappant voorbeeld komt uit 

Malawi, een van de armste landen ter we-
reld. De armoede binnen een gezin is er 
ongelijk verdeeld, zo blijkt. “Malawische 
mannen eigenen zich meer middelen toe, 
waardoor vrouwen en kinderen berooid 
achterblijven. De reden ligt voor de hand: 
de onderhandelingspositie van de vader 
is er sterker. Vraag is wat je daaraan kunt 
doen. Moet de moeder meer geld krijgen, 
beter onderwijs, moeten de normen ver-
anderen? Wel, met ons model kan je be-
kijken welke maatregelen het meeste ef-
fect sorteren.”

H
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DE KOPPEN BIJ ELKAAR
Eeuwenoude gezichten

gereconstrueerd

Voor zijn doctoraat onder-
zocht Jack McMartin (On-
derzoeksgroep Vertaling en 
Interculturele Transfer) hoe 
Vlaamse boeken hun weg 
vinden naar het buiten-
land. Een belangrijke rol is 
daarbij weggelegd voor het 
Vlaams Fonds voor de Let-
teren, dat vertalingen subsi-
dieert en promoot. 

Nederlandstalige boe-
ken worden in meer dan 
tachtig talen vertaald. “De 
meeste vertalingen vanuit 
het Nederlands zijn naar 
het Duits, het Engels en het 
Frans. Deze talen spelen 
ook een rol als intermediair 
voor vertalingen naar ande-
re talen”, zegt McMartin.

Vooral fictie, en dan in 
de eerste plaats kinder- en 

jeugdliteratuur, wordt ver-
taald. 42 procent van alle 
vertalingen uit het Neder-
lands zijn kinder- of jeugd-
boeken. Maar ook poëzie 
vindt zijn weg naar andere 
taalgebieden, al is dat een 
heel klein segment van de 
markt.

Voor zijn onderzoek 
zoomde McMartin uitvoe-
rig in op het succesverhaal 
van Oorlog en terpentijn, dat 
in 29 talen vertaald werd. 
De Engelse vertaling kreeg 
een lovende recensie in ach-
tereenvolgens The Guardian 
en The New York Times, en 
werd een ongekend ver-
koopsucces in de VS.

Lees meer op P.04

Van ‘Kaas’ naar
‘Käse’ en ‘Cheese’

Mannen 
met
tuiten
Als een wereldleider genre 
Barack Obama of een wieler-
idool genre Wout Van Aert 
vandaag huilt, levert hen 
dat bonuspunten op.
Is het traankanaal van 
de man voorgoed vrij-
gemaakt? “Niet ie-
dereen komt ermee 
weg. Er is nog altijd 
‘goed huilen’ en ‘slecht 
huilen’”, zegt sociaal psy-
choloog Colette Van Laar.

Slechts een klein aantal van de in Vlaanderen geschreven 
boeken wordt vertaald. Opmerkelijk: één op de vier ver-
talingen is naar het Duits. En het meest vertaalde werk 
uit Vlaanderen is Kaas van Willem Elsschot. 
 

Lees meer op P.20 Lees verder op P.09

Kinderen in 
rijke gezinnen 

profiteren dubbel: ze 
krijgen meer geld én 

meer aandacht.
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ls interviewer raak je 
wel gewend aan enke-
le priemende blikken, 

maar twee paar eeuwenoude ogen 
die je aanstaren, dat zorgt toch voor 
lichte onwennigheid. Desalniette-
min is het aangenaam kennismaken 
met Rhodon en Eirènè. Zij vormen 
voortaan dé gezichten van Sagalassos, 
de historische site in Turkije waar ar-
cheologen van de KU Leuven al dertig 
jaar onderzoek doen. Sprekend zijn 
de hoofden wel, maar spraakzaam – 
gelukkig – niet. Voor klank en geluid 
zorgen de eigentijdse heren aan tafel, 
Jeroen Poblome en Sam Cleymans. 

“Rhodon en Eirènè zijn het resultaat 
van wetenschappelijke nieuwsgierig-
heid”, zegt professor Poblome. “Als 
directeur van het Sagalassos Archae-
ological Research Project heb ik altijd 
de ambitie gehad om het dagelijkse 
leven in Sagalassos beter in beeld te 
brengen. Archeologen zijn vaak be-
zeten door superlatieven – de eerste, 
de grootste, het mooiste – maar wij 
richten ons bewust op het leven van 
de doorsnee man en vrouw. Deze ge-
zichtsreconstructies passen perfect in 
die visie. Rhodon en Eirènè geven een 
gezicht aan het jarenlange onderzoek 
op de site. Ze zijn de kers op de taart.”

Schedels en skeletten
Het startpunt van de reconstructie is 
– logischerwijze – de opgraving van 
de menselijke resten op de archeolo-
gische site. “In Sagalassos hebben we 
tot nu toe 188 skeletten opgegraven, 
maar slechts een vijftal waren geschikt 
als basis voor een reconstructie”, ver-
telt Poblome. 

“Het skelet van Eirènè is al in 1995 
gevonden onder leiding van het on-

derzoeksteam van mijn voorganger 
Marc Waelkens. Haar laatste rust-
plaats bevond zich op een grafveld 
rondom een kapel. De stoffelijke res-

ten van Rhodon ontdekten we op de 
laatste dag van de opgravingen in 
2016. Hij lag begraven in een bakste-
nen grafkamer die deel uitmaakt van 
een groter complex met meerdere gra-
ven. Volgens ons onderzoek behoren 
die waarschijnlijk toe aan één familie. 
Beide skeletten waren vrijwel volledig 
en goed bewaard.” 

Twee levensverhalen
Hun levens hebben zich dan wel afge-
speeld op dezelfde plaats, maar hun 
paden hebben elkaar nooit gekruist. 

A

Jeroen Poblome: 

Archeologen zijn 
vaak bezeten door 
superlatieven – de 
eerste, de grootste, 
het mooiste – maar 
wij richten ons be-
wust op het leven 
van de doorsnee 
man en vrouw.

Jeroen Poblome (links) 
en Sam Cleymans in 
historisch gezelschap:

“Rhodon en Eirènè 
geven een gezicht 
aan het jarenlange 
onderzoek op de site. 
Ze zijn de kers op 
de taart.”

Hoe vinden Vlaamse boeken hun weg naar het buitenland? Lees het artikel op P.04

JORIS

MEGAFOON

Eens een pizza is écht geen pro-
bleem. Ga er misschien wel nog te 
voet om (lacht). Want beweging is 
eigenlijk nog belangrijker tussen 
het studeren door.

Volgens een enquête van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij-
marketing (VLAM) is 45 procent van de studenten ervan overtuigd dat 
gezond eten de slaagkansen verhoogt. Professor voeding en gezondheid 
Theo Niewold vindt een dieet van alléén fruit en groenten geen goed 
idee, “Suikers zijn belangrijk, trage suikers weliswaar. Koolhydraten 
schrappen is een slecht plan. Het is de brandstof voor je hersenen.”
(Het Laatste Nieuws, 24/05/2019)

Op jaarbasis krijgen wij een vijftal 
gevallen binnen van vrouwen die 
tussen de 4 en 5 promille zitten. 
Hoger kan niet, want dat is quasi 
altijd dodelijk.

Een vrouw uit Hasselt had 4,15 promille alcohol in het bloed toen ze met 
haar wagen tegen een geparkeerd voertuig reed. “Dat komt overeen met 
het achter elkaar drinken van 20 pinten ad fundum of een fles whisky of 
cognac in een keer”, zegt toxicoloog Jan Tytgat, die bloedstalen contro-
leert voor meerdere politierechtbanken. “Je moet getraind zijn om zoveel 
alcohol in het bloed te hebben. Voor veel mensen, zeker voor wie maar 
sporadisch drinkt, is dit al dodelijk.”
(Het Nieuwsblad, 09/05/2019)
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Sagalassos 
heeft nu een 
eigen smoel

GEZICHTSRECONSTRUCTIE BLAAST 
EEUWENOUDE INWONERS VAN ANTIEKE STAD NIEUW LEVEN IN

Het verleden recht in de ogen kijken. Meestal blijft het enkel bij beeldspraak, maar 
archeologen Jeroen Poblome en Sam Cleymans hebben het werkelijk voor mekaar ge-
kregen. Samen met de Universiteit van Burdur (Turkije) hebben ze de gezichten gerecon-
strueerd van twee eeuwenoude inwoners van Sagalassos. Van een blikvanger gesproken.

TEKST: Bregt Van Hoeyveld | FOTO: Rob Stevens

Rhodon leefde aan het begin van de 
derde eeuw na Christus. Op dat mo-
ment was Sagalassos een provinciestad 
in het Romeinse Keizerrijk. Eirènè 
leefde tussen de elfde en dertiende 
eeuw na Christus, in het Byzantijnse 
Sagalassos. De stad was drastisch ver-
anderd, onder meer door een zware 
aardbeving in de zevende eeuw, maar 
ze bleef wel belangrijk als militair, 
administratief en kerkelijk centrum. 

De begraafplaatsen en skeletten 
geven de onderzoekers meer inzicht 
in het leven van deze bewoners. “We 
schatten dat de Romeinse man ouder 
dan vijftig jaar was bij zijn overlijden”, 
zegt postdoctoraal onderzoeker Sam 
Cleymans. “Uit zijn begraafplaats 
kunnen we afleiden dat zijn familie 
tot de middenklasse behoorde. Zo 
vonden we enkele mooie grafgiften: 
een epistomion – een gouden blaad-
je dat op de mond van de overledene 
werd gelegd – gedecoreerd met de af-
beelding van een bij, en een vergulde 
bronzen ring.” 

“De stoffelijke resten tonen aan dat 
de man fysiek een zwaar leven achter 
de rug had. We stelden verschillende 
gewrichtsaandoeningen en botbreu-
ken vast. De ouderdom speelt uiter-
aard een rol, maar ook de fysieke ar-
beid in een lastig landschap met veel 
hoogteverschillen heeft duidelijk een 
impact gehad op zijn lichaam.” 

Voor de Byzantijnse vrouw zijn er 
minder aanknopingspunten. Naar 
schatting was ze tussen 30 en 50 jaar 
toen ze aan haar einde kwam. Er wer-
den minder gewrichtsaandoeningen 
vastgesteld, wat mogelijk te verklaren 
is door haar jongere leeftijd. In verge-
lijking met de Romeinse man was haar 
begraafplaats ook een stuk soberder, 

wat aansluit bij de christelijke tradities 
in de Midden-Byzantijnse periode. 

“Ook al was het lichaam van Rho-
don erg toegetakeld, toch kunnen we 

stellen dat in Sagalassos de gemiddel-
de Romein gezonder was dan de ge-
middelde Midden-Byzantijn”, zegt 
Cleymans. “Volgens ons onderzoek 
komt dat doordat de publieke infra-
structuur beter was uitgewerkt in de 
Romeinse periode. Zo waren er pu-
blieke toiletten en badhuizen die de 
persoonlijke hygiëne bevorderden, 
en via aquaducten en fonteinen was er 
toegang tot zuiver water. De stedelijke 
infrastructuur speelde een belangrij-
ke rol in de volksgezondheid van Ro-
meins Sagalassos.” 

Laagje per laagje
De onderzoekers wilden niet alleen 
weten hoe de bewoners leefden, maar 
ook hoe ze eruit zagen. De eerste fase 
van de reconstructie gebeurde volledig 
digitaal. Een onderzoeksteam van de 
Universiteit van Burdur maakte een 
3D-scan van de schedels. De vorm 
van het gezicht werd berekend aan de 
hand van de vorm van de schedel en 
de aanhechtingspunten van de spie-
ren. Laagje per laagje kreeg het gezicht 
vorm: eerst de spieren en vetlaag, en 
ten slotte de huidlaag. Ook de groot-
te en vorm van de neus, ogen en oren 
werden berekend. De digitale gezichts-
reconstructie heeft een nauwkeurig-
heid van 75 procent. 

Bij de volgende stappen kwam er 
hier en daar een beredeneerde gok aan 
te pas, zegt Jeroen Poblome. “Een ge-
zichtsreconstructie is een combina-
tie van wetenschap en creativiteit. De 
huidtint, kleur van de ogen of haar-
kleur kunnen we niet afleiden uit de 
schedel en moeten we dus bepalen 
op basis van andere bronnen. Daar-
om hebben we ons gebaseerd op de 
hedendaagse bevolking van Ağlasun, 
de gemeente waar de site zich bevindt. 
De meeste bewoners hebben er brui-
ne ogen, donkerbruin haar en een 
eerder lichte huidskleur. Dat leek ons 
dan ook de beste keuze voor Rhodon 
en Eirènè.” 

Voor het kapsel en de baardsnit ba-
seerden de onderzoekers zich op his-
torische bronnen. Sam Cleymans: 
“Uiterlijk vertoon was zeker niet on-
belangrijk in de Romeinse tijd. IJdel-
heid is de Romeinen niet vreemd: zo 
weten we uit geschreven bronnen dat 
mannen het doorgaans niet fijn von-
den om kaal te zijn. Het schoonheids-

ideaal voor de Romeinse mannen in 
de twee eeuw na Christus was geba-
seerd op Keizer Hadrianus. Daarom 
kreeg Rhodon relatief kort haar en een 
verzorgde baard.”

“In de Byzantijnse periode besteed-
de de doorsnee bevolking minder 
aandacht aan uiterlijk vertoon. Be-
scheidenheid en soberheid waren de 
norm. Uit de beperkte beschrijvingen 
en afbeeldingen kunnen we afleiden 
dat vrouwen meestal kozen voor lang 
haar, los of in een lange vlecht. Voor 
Eirènè opteerden we voor los haar met 
een dunne vlecht.”

Terugreis 
Nu de gezichten helemaal afgewerkt 
zijn – inclusief een bezoek aan de kap-
per –, kan ook het grote publiek ken-
nismaken met Rhodon en Eirènè. Zo 
is er het boek De gezichten van Saga-
lassos, dat het leven van deze protago-
nisten en het verleden van Sagalassos 
nog verder uitspit. De gezichtsrecon-
structies zijn ook te bewonderen in 
een tentoonstelling die vanaf 25 mei 
een maand lang loopt in de Univer-
siteitsbibliotheek. Daarna is het tijd 
voor Rhodon en Eirènè om terug naar 
hun thuisland te reizen. 

Een emotioneel afscheid wordt dat 
blijkbaar niet. “Zodra een voorwerp 
achter de vitrine belandt, is het een 
beetje ‘dood’ voor ons”, lacht Jeroen 
Poblome. “De gezichten horen thuis in 
hun historische context. In het najaar 
start in Istanbul een grote overzichts-
tentoonstelling over Sagalassos en 
daarna krijgen de gezichten een per-
mante plaats in het Museum van Bur-
dur. Maar mocht de rector het vragen, 
dan maken we met plezier twee repli-
ca’s voor zijn kantoor (lacht).”  

Sam Cleymans:

Uiterlijk vertoon 
was zeker niet 
onbelangrijk in de 
Romeinse tijd. Zo 
weten we uit ge-
schreven bronnen 
dat mannen het 
doorgaans niet fijn 
vonden om kaal 
te zijn.

 

Jeroen Poblome 
en Sam Cleymans, 
‘De gezichten van 
Sagalassos. Blik op 
een levende stad’, 
LannooCampus, 
200 p., 29,99 euro

Campuskrant mag 
vijf exemplaren van 
het boek weggeven. 
Stuur vóór 17 juni 
een e-mail met 
onderwerp ‘Boek 
Gezichten van 
Sagalassos’ en uw 
adresgegevens naar 
nieuws@kuleuven.
be. De winnaars 
worden persoonlijk 
op de hoogte 
gebracht.

 

De tentoonstelling 
in de Universiteitsbi-
bliotheek loopt tot 
25 juni, elke dag tus-
sen 10u en 17u. Info: 
nieuws.kuleuven.be/
exposagalassos



potentieel van een boek als met de lite-
raire waarde.” 

Nederlandstalige boeken worden in 
meer dan tachtig talen vertaald, van 
Arabisch tot Zoeloe. “Eén op de vier 
vertalingen vanuit het Nederlands is 
naar het Duits. Op de tweede plaats 
komt het Engels, gevolgd door het 
Frans. Deze drie talen – en dan vooral 
het Engels – spelen ook een rol als in-
termediair voor vertalingen naar ande-
re talen. Zo kan een Engelse vertaling 
ertoe leiden dat een Chinese uitgever 
de vertaalrechten aankoopt, en Duitse 
vertalingen openen de weg naar Scan-
dinavië en Oost-Europa. Het Fonds 
investeert ook in goede fragmentver-
talingen. Daarmee kan een boek bij 
buitenlandse uitgeverijen worden ge-
pitcht, bijvoorbeeld tijdens een interna-
tionale boekenbeurs als de Frankfurter 
Buchmesse.”

Vooral fictie en dan in de eerste plaats 
kinder- en jeugdliteratuur wordt ver-
taald, weet McMartin. “42 procent van 
alle vertalingen uit het Nederlands zijn 
kinder- of jeugdboeken, gemiddeld zo’n 
330 titels per jaar. Sommige Vlaamse 
auteurs worden internationaal erg ge-
waardeerd. Denk aan Bart Moeyaert, 
die onlangs de Astrid Lindgren Memo-
rial Award, oftewel de ‘Nobelprijs voor 
kinderliteratuur’, binnenhaalde. Maar 
ook poëzie vindt zijn weg naar andere 
taalgebieden, Leonard Nolens bijvoor-
beeld, al is dat een heel klein segment 
van de markt. Wat non-fictie betreft 
doen David Van Reybrouck en Lie-
ve Joris het goed. Het meest vertaalde 
werk uit Vlaanderen is trouwens Kaas 
van Willem Elsschot, een klassieker. En 
een enkele auteur vertaalt zijn of haar 

eigen werk, Paul Verhaeghen en Chika 
Unigwe bijvoorbeeld.” 

Van Vlaams naar Cockney
Kan, mag, moet je aan een werk mer-
ken dat het een vertaling is? Of zelfs 
wat de oorspronkelijke taal was? Dat is 
een centrale vraag uit de vertaalweten-
schap, zo blijkt, en er is geen eenduidig 
antwoord op te geven. “Vooral in het 
Verenigd Koninkrijk laten uitgevers 
vaak bewust na te vermelden dat een 
boek een vertaling is. Een vertaler op 
zijn beurt kan ervoor kiezen een boek 
aan te passen aan de cultuur van de le-
zer, bijvoorbeeld door namen of cultu-

rele elementen aan te passen, of net niet. 
Zelf vind ik het wel fijn als je duidelijk 
merkt waar een boek vandaan komt, of 
ten minste dat je merkt dat het anders is. 
Dat zorgt voor een boeiendere leeser-
varing en verruimt je blik, zowel op de 
literatuur als op de mens.” 

Het eerste boek dat McMartin, die 
afkomstig is uit Idaho (VS), zelf las in 
het Nederlands is De helaasheid der 
dingen van Dimitri Verhulst, toevallig 
het tweede vaakst vertaalde boek uit 
Vlaanderen: “Ik vond de Engelse verta-
ling van de titel – The Misfortunates – 
een geslaagde vondst.” Niet meteen het 
eenvoudigste boek om te vertalen, dit? 
“Veel vertalers Nederlands-Engels heb-
ben het sowieso moeilijk met het plaat-
sen van de taal uit Vlaanderen – er zijn 
er die er bewust voor kiezen om enkel 
boeken uit Nederland te vertalen. Hoe 
vertaal je ‘ge’ en ‘gij’? Soms wordt te-
ruggegrepen naar één of ander dialect, 
Cockney of zo. In de Engelse vertaling 
van bijvoorbeeld Oorlog en terpentijn is 
dat echter bewust niet gedaan.”

Krieg und Terpentin
Voor zijn onderzoek zoomde McMar-
tin uitvoerig in op het succesverhaal 
van Oorlog en terpentijn. Aanvanke-
lijk vond de bestseller de weg naar de 
buitenlandse markt helemaal niet zo 
vlot. De eerste vertaling in het Duits, in 
2014, verscheen als Der Himmel meines 
Großvaters: “Een beetje een gemiste 
kans, die titel, want zo kon het boek 
niet meesurfen op de hernieuwde inte-
resse voor de Eerste Wereldoorlog. In 
een latere pocketeditie is er wél gekozen 
voor een letterlijke vertaling: Krieg und 
Terpentin.” 
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DOCTORAAT OVER HET INTERNATIONALE 
LEVEN VAN ONZE LITERATUUR

L

Jack McMartin:
“Vooral in 
het Verenigd 
Koninkrijk laten 
uitgevers vaak 
bewust na te 
vermelden dat 
een boek een 
vertaling is. 
Zelf vind ik het 
wel fijn als je 
duidelijk merkt 
waar een boek 
vandaan komt.”

Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans werd in 29 talen vertaald, tot 
het Koreaans en het Macedonisch toe. De prentenboeken van Guido van 
Genechten vinden gretig aftrek in China, en misdaadauteur Pieter Aspe 
wordt gelezen van Zuid-Afrika tot de VS. Voor zijn doctoraat onderzocht 
Jack McMartin hoe Vlaamse boeken hun weg vinden naar het buitenland.

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

Waar reizen 
Vlaamse boeken 
naartoe?

Jack McMartin:

Veel vertalers 
Nederlands-
Engels hebben het 
sowieso moeilijk 
met het plaatsen 
van de taal uit 
Vlaanderen. 
Er zijn er die er 
bewust voor kiezen 
om enkel boeken 
uit Nederland te 
vertalen.

aat u vooral niet mislei-
den door bovenstaande 
uitschieters: slechts een 

fractie van de in Vlaanderen geschre-
ven boeken schopt het tot een succes 
– of minstens een vertaling – in het bui-
tenland. “Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor het Vlaams Fonds 
voor de Letteren, dat vertalingen sub-
sidieert en Vlaamse boeken internati-
onaal promoot”, zegt Jack McMartin 
(Onderzoeksgroep Vertaling en Inter-
culturele Transfer). “Daarbij houdt het 
zowel rekening met het economisch 
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De bal ging pas echt aan het rol-
len in 2016, toen er een lovende re-
censie verscheen van War and Tur-
pentine in de Britse kwaliteitskrant 
The Guardian. “Dat illustreert trou-
wens mooi hoe toeval en persoon-
lijke netwerken ook een belangrijke 

rol spelen – Hertmans’ vrouw Sigrid 
Bousset is een kennis van de recen-
sent. Maar ook de inspanningen van 
het Vlaams Fonds voor de Letteren 
waren belangrijk, net als die van de 
uitgeverij.” 

War and Turpentine werd vervol-
gens positief gerecenseerd door The 
New York Times – “de ultieme droom 
van elke auteur” – én het boek kreeg 
een plaats in de toptien die de krant 
aan het einde van elk jaar publiceert. 
“Heel uitzonderlijk voor een vertaald 
werk.” Het resultaat was een onge-
kend verkoopsucces in de VS – denk 
aan tienduizenden exemplaren – en 
een nieuwe golf vertalingen in ande-
re talen. De buitenlandse zegetocht 
van Oorlog en terpentijn zwengelde 
zelfs de interesse in eigen land op-
nieuw aan. 

Kriebels
McMartin studeerde diplomatieke 
relaties aan de universiteit van Geor-
getown, met focus op de rol van de 
overheid in het culturele veld. In Leu-
ven volgde hij een interuniversitaire 
manama literatuurwetenschap. En op 
de Nieuwsdienst van de KU Leuven 
– waar ook deze Campuskrant wordt 
gemaakt – ontdekte hij naar eigen 
zeggen de passie voor vertalen. “Daar 
waren het nieuwsartikels en persbe-
richten, tijdens mijn doctoraat heb 
ik ook van nabij kennisgemaakt met 
de praktijk van literair vertalen. Het 
kriebelt eigenlijk wel om er zelf mee 
te beginnen.”

Sinds kort wordt de Man Booker 
International Prize voor de helft uit-
gereikt aan de auteur van een ver-
taald werk en voor de helft aan de 
vertaler. Terecht, vindt McMartin. 
“Een vertaler blijft grotendeels on-
zichtbaar, maar speelt een belang-
rijke rol als cultureel ambassadeur, 
en is in mijn ogen evenwaardig aan 
de auteur. Het gebeurt zelfs dat een 
vertaler de auteur op een fout wijst. 
Zo merkte David McKay, de Engelse 
vertaler van Oorlog en terpentijn, op 
dat er ergens in het boek sprake is van 
de Leuvense Bondgenotenlaan. Maar 
tijdens de oorlog heette die natuur-
lijk nog gewoon de Statiestraat … Die 
correctie is niet alleen doorgevoerd 
in de Engelse vertaling maar ook in 
de latere drukken van de origine-
le versie.” 

“Soms ook heeft een vertaler een 
suggestie om een boek beter te maken. 
En het gebeurt dat een auteur daarop 
ingaat. En dan is de cirkel rond …”           

Onderzoekers van het Departe-
ment Computerwetenschappen 
maakten deel uit van een interna-
tionale coalitie van onderzoekers 
die half mei een datalek blootleg-
den in de processoren van chip-
producent Intel. Die worden in 
ruim 80 procent van alle compu-
ters en servers gebruikt. Het data-
lek maakt de hardware kwetsbaar 
voor hackers.

“Onze afdeling houdt zich onder 
meer bezig met onderzoek naar hoe 
je veiligere computerprocessoren 
kan ontwerpen”, vertelt onderzoeker 
Jo Van Bulck (Departement Com-
puterwetenschappen). “We doen 

ook al langer fundamenteel onder-
zoek naar aanvallen die niet meteen 
zeer ernstige real world-implicaties 
hebben maar wel bijdragen aan de 
vooruitgang van academische ken-
nis. Sinds begin vorig jaar focussen 
we op een nieuw onderzoeksdo-
mein waarbij we proberen om zelf 
zwakke plekken in de beveiliging 
van processoren te vinden, binnen 
een internationale community van 
ethische hackers, in samenwerking 
met verschillende andere universi-
teiten. Dit is de tweede keer dat we 
erin slagen een zeer ernstig beveili-
gingslek aan te tonen, en deze keer 
zijn we heel diep in de processors 
doorgedrongen.”

Het lek komt voort uit een funda-
mentele ontwerpfout, waardoor het 
bijzonder moeilijk af te schermen is, 
zegt Van Bulck. “Het gaf hackers de 
kans om allerlei informatie te ver-
garen: van paswoorden tot bank-
gegevens.”

De onderzoekers gaven eerst Intel 
de kans om het beveiligingslek te 
repareren en kwamen dan pas naar 
buiten met hun bevindingen. “Indi-
viduele gebruikers die een pc hebben 
met een Intel-processor raden we 
aan om de update uit te voeren die 
de producent ontwikkeld heeft. Maar 
om absolute bescherming te verkrij-
gen moeten er nieuwe types pro-
cessoren ontwikkeld worden.”     (ivh)

Lek maakt Intel-chips 
kwetsbaar

Een nieuwe fietsroute tussen Leuven en Lou-
vain-la-Neuve eert Georges Lemaître (1894-1966), 
de grondlegger van de oerknaltheorie. “De route 
brengt het publiek op sportieve wijze in contact 
met één van de meest voorname professoren van 
de Leuvense universiteit”, zegt rector Luc Sels. Wie 
onderweg QR-codes scant, komt in acht episodes 
meer te weten over Lemaître, de oerknal en de ver-
schillende stappen in de evolutie van het heelal. 

De route verbindt zusteruniversiteiten UCLou-
vain en KU Leuven niet alleen letterlijk maar ook 
figuurlijk. “Hopelijk brengt het fietspad nog meer 
Leuvenaars in Louvain-la-Neuve, en omgekeerd”, 
aldus rector Sels, die op 23 mei samen met onder 
meer zijn UCLouvain-collega Vincent Blondel (foto 
rechts) een feestelijke proefrit maakte.

Aansluitend kreeg het Heilige Geestcollege 
in Leuven de Historic Site Award van de European 
Physical Society toegekend, op voorstel van de Bel-
gische Natuurkundige Vereniging. Georges Lemaît-
re woonde en werkte er, en schreef er in 1931 zijn 
baanbrekende artikel met de grondslagen voor zijn 
oerknaltheorie.  Aan het Heilige Geestcollege werd 

nu een gedenkplaat ingehuldigd.
De fietsers deden eerder ook het Premonstreit-

college aan (foto onder), waar Lemaître een groot 
deel van zijn leven een kantoor had, in wat toen het 
Instituut voor Natuurkunde was.

   www.bigbangroute.be
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Eén op de vier 
vertalingen 
vanuit het 

Nederlands is 
naar het Duits. Op 
de tweede plaats 
komt het Engels, 
gevolgd door het 

Frans.

42 procent 
van alle 

vertalingen uit 
het Nederlands 
zijn kinder- of 
jeugdboeken, 

gemiddeld zo’n 
330 titels per jaar.

Het meest 
vertaalde werk 
uit Vlaanderen 

is Kaas van 
Willem Elsschot. 

Op twee staat 
De helaasheid 
der dingen van 

Dimitri Verhulst



atrick Pasture en Johan Ver
berckmoes, hoogleraren 
geschiedenis, verdeelden 

ruimte en tijd, en leverden bijna 900 
bladzijden wereldgeschiedenis af. Ont-
moetingen in het Oosten is het boek van 
Patrick Pasture, Ontmoetingen in het 
Westen is het boek van Johan Verberck
moes. Beide werken hebben dezelfde 
ondertitel: Een wereldgeschiedenis.

Waarom staat het woord ‘ont-
moetingen’ zo prominent in de 
titel?
Johan Verberckmoes: “Omdat het 
nieuwe van onze boeken zit in die 
klemtoon op de ontmoeting. Er is al
tijd veel meer gereisd dan we soms 
beseffen. Denk aan pelgrims, hande
laars, slaven, diplomaten. En militairen 
natuurlijk. Wij hadden het idee dat je 
een wereldgeschiedenis kunt structu
reren aan de hand van die contacten. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan 
de zijde routes, maar ook aan de be
langrijke routes door de Sahara en in 
de Andes. Die waren in de eerste plaats 
commercieel, maar hadden vaak ook 
belangrijke politieke implicaties en 
leidden tot uitwisselingen van ideeën 
en praktijken.”

“De ontmoetingen waren het gevolg 
van intensieve politieke uitwisselingen 
tussen Oosten en Westen. Die verliepen 
via routes over de Middellandse Zee en 
de oceanen, maar ook door de Sahara 
en over CentraalAziatische landrou
tes. In het ene boek bekijken we dat 
oostelijk, in het andere westelijk. Zo 

relativeren we bovendien dat Oost en 
West vaststaande concepten zijn.”
Pasture: “De nadruk ligt inderdaad op 
interactie en contacten. Maar die zijn 
niet enkel vreedzaam – ook oorlogen 
horen daarbij. We behandelen naast 
economische, religieuze en culturele 

ontmoetingen dus ook militaire con
flicten, maar dan vooral de impact 
daarvan op het samenleven en de wis
selwerking tussen culturen.”

Het gaat om twee lijvige wer-
ken, maar toch hebt u zonder 
twijfel moeten selecteren. Wat 

is er moeten sneuvelen?
Pasture: “We hebben vooral de belang
rijkste ‘routes’ en ruimtes van interac
tie gevolgd, zoals zeeën en oceanen. 
Daarnaast vormden uiteraard onze 
eigen expertise en interesse een be
langrijk selectiecriterium. Zo vind je in 
mijn boek heel wat religieuze thema’s 
en contacten.”
Verberckmoes: “Verder was er ook het 
eenvoudige ruimteaspect. Ook al zijn 
het volumineuze boeken, het was van 
meet af aan duidelijk dat hele continen
ten uit plaatsgebrek achterwege zouden 
moeten blijven om het boek hanteer
baar te houden. Je vindt dus nauwelijks 
iets over Australië. Idem voor Rusland 
en OostAfrika.” 

“Ook in de tijd hebben we ons moe
ten beperken. Ik begin mijn verhaal 
met de opkomst van de islam in de 
7de eeuw. Die schudde de toenmalige 
opvattingen over wat Oosten en Wes
ten was grondig door elkaar. En door 
de keuze voor de ontmoeting als rode 
draad is heel veel dynastieke en mili
taire geschiedenis achterwege moe
ten blijven.” 

Geschiedenis van de 
toekomst
Hebben uw boeken belang 
voor wie een degelijk beeld wil 
van de wereld anno 2019?
Verberckmoes: “Een auteur moet be
scheiden blijven. Een historicus weet 
per definitie niets over de toekomst. 
Maar het is duidelijk dat een degelijke 
kennis van de samenhang van culturen 
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juist nu van groot belang is, in een wereld 
zonder of juist met heel veel grenzen. 
Historische contacten en ontmoetingen 
zijn vaak veel ouder dan we vermoeden 
(zie kader rechts). We moeten beseffen 
dat het westerse referentiekader niet het 
enige is en dat het voortkomt uit vele his
torische verschuivingen.” 

“In Europa gaan we er bijvoorbeeld 
nogal eens van uit dat het centrum van 
de wereld zich op de oevers van de noor
delijke helft van de Atlantische Oceaan 
bevindt. Dat is problematisch. Ten eerste 
is Amerika een jonge speler op het we
reldtoneel, en ten tweede is de dialoog 

met de hele Middellandse Zee de belang
rijkste constante geweest van de westelij
ke wereld. Het is altijd goed om je eigen 
evidenties in vraag te stellen.”

Het bronnenmateriaal voor de 
wereldgeschiedenis is gigan-
tisch groot – álles. Hoe gaat u 

 

Patrick Pasture, 
‘Ontmoetingen in 
het Oosten: een 
wereldgeschiedenis’, 
Pelckmans Pro, 
544 p., 35 euro

Johan Verberckmoes, 
‘Ontmoetingen in 
het Westen: een 
wereldgeschiedenis’, 
Pelckmans Pro, 
360 p., 32,50 euro

Campuskrant mag 
drie pakketten 
met beide boeken 
weggeven. Stuur vóór 
17 mei een e-mail met 
onderwerp ‘boeken 
Ontmoetingen’ en uw 
adresgegevens naar 
nieuws@kuleuven.be. 
De winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

TWEE TURVEN OVER ONTMOETINGEN DIE DE WERELD VORMGAVEN

P

Een wereldgeschiedenis schrijven is ambitieus. Je mag dan nog met een col-
lega afstemmen en ieder slechts de helft van de wereld ‘doen’, het blijft een 
huzarenstuk. Het wordt nog moeilijker als je een nieuwe rode draad zoekt. 

TEKST: Ludo Meyvis | CARTOON: Joris Snaet

Historici 
schrijven 
geschiedenis

Patrick Pasture:

Wat er in de plaats 
van de natiestaat 

komt, dat is 
koffiedik kijken. 
Ik vrees dat het 

geen rooskleurig 
kosmopolitisch 
concept zal zijn.

Johan Verberckmoes:

Er is altijd veel 
meer gereisd dan 
we soms beseffen. 

Denk aan pelgrims, 
handelaars, slaven, 

diplomaten. 
En militairen 

natuurlijk.

in

De universitaire gemeenschap 
neemt afscheid van:

Memoriam Martine Dekoninck
Medewerker KU Leuven 
Bibliotheken Artes
(18/12/1958 – 11/05/2019)

Professor Roger Depré
Eregewoonhoogleraar aan de 

Faculteit Sociale Wetenschappen; 
Voormalig directeur van het 
Vervolmakingscentrum voor 
Overheidsmanagement en Beleid 
(voorloper van KU Leuven Instituut 
voor de Overheid)
(26/06/1929 – 19/05/2019)

Professor Pierre Grobet
Emeritus hoogleraar aan de Faculteit 
Bioingenieurswetenschappen
(19/09/1938 – 21/05/2019)
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met die overvloed om?
Pasture: “In het ideale geval werkt 
een historicus met originele bron-
nen. Dat kan natuurlijk niet als je zo-
wel de geschiedenis van Japan als die 
van Brazilië wil coveren. Dus moet je 
noodgedwongen secundair materiaal 
gebruiken. Over problemen rond ta-
lenkennis en materiële toegankelijk-
heid zwijg ik dan nog. Is dat erg? Na-
tuurlijk wel. Maar daar staat tegenover 
dat je ándere dingen ziet wanneer je je 
met wereldgeschiedenis bezighoudt. 
Je ziet het netwerk, de vele lijnen en 

knooppunten die onze wereld en zijn 
geschiedenis kenmerken.”

Historici kijken naar het 
verleden. Maar als u naar de 
toekomst kijkt, welke vanzelf-
sprekendheden van nu ziet u 
dan over pakweg vijfhonderd 
jaar verdwijnen?
Pasture: “Historici zijn zich meer dan 
wie ook bewust van de onvoorspel-
baarheid van geschiedenis: er zijn te 
veel voorbeelden van wendingen in de 
geschiedenis die niemand – ook his-

torici niet – zag aankomen. Als ik dan 
toch één aspect zou moeten aanwijzen, 
is het dat de natiestaat – die eigenlijk 
pas na de Tweede Wereldoorlog het do-
minante staatsmodel is geworden – op 
een of andere manier aan belang zal in-
boeten. Het is immers een heel ineffici-
ente constructie, die niet geschikt is om 
grote transnationale en globale proble-
men zoals de klimaatverandering aan 
te pakken. En die bovendien onnoe-
melijk veel lijden heeft veroorzaakt, 
vooral in de vroegere kolonies, nadat 
ze onafhankelijk werden. Maar wat in 

de plaats komt, is koffiedik kijken – ik 
vrees dat het alleszins geen rooskleurig 
kosmopolitisch concept zal zijn.”

“Wat ook moet en zal veranderen, is  
de bril waarmee we de wereld bekijken. 
We hebben onze boeken opgebouwd 
rond Oost en West, maar eigenlijk zijn 
dat geen relevante begrippen meer, net 
zomin als Noord en Zuid. We hebben 
nood aan een nieuw, meer divers be-
grippenkader.”

We zijn benieuwd naar de Ontmoe
tingen, editie 2519. 

Verrassende 
ontmoetingen

Centraal Azië – van Ka-
zachstan tot Pakistan 
– vormde eeuwenlang 

het bloeiende centrum van de zij-
deroutes, die de Indische, Chinese, 
Perzische en mediterrane werel-
den met elkaar verbonden.

In het zog van de ver-
overingstochten van 
Alexander de Grote 

ontstond er een wisselwerking 
tussen het Griekse en het Indische 
denken. De kritisch-rationele cul-
tuur van India leidde vervolgens 
tot belangrijke wiskundige en we-
tenschappelijke doorbraken, zoals 
het idee dat de aarde om haar as 
draait en de verklaring van zon- en 
maaneclipsen, die zowel de islami-
tische als de Chinese wetenschap-
spraktijk beïnvloedden.

De Ottomaanse we-
reld – die  een enorm 
gebied in  Noord-Afri-

ka, Azië en Europa besloeg – was 
van de 15de tot de 19de eeuw een 
doorgeefluik voor oosterse luxe 
richting het christelijke Westen, 
maar in de loop van de 19de eeuw 
keerden de verhoudingen zich om 
en verwesterden de Ottomanen, 
om politiek en technologisch bij 
te benen.

Tot in de 16de eeuw 
kwam het goud – dat 
cruciaal was voor de 

wereldeconomie, even belangrijk 
als Wall Street vandaag – uit de 
Nigervallei. Via handeldrijvende 
moslims werd het door de Saha-
ra naar de Middellandse Zee ge-
bracht.

New age en de popula-
riteit van yoga en medi-
tatie gaan terug op een 

actieve missie van Aziatische goe-
roes en ‘spirituele ondernemers’ 
die begon in de late negentiende 
eeuw. Zelf waren ze sterk beïn-
vloed door negentiende-eeuwse 
westerse esoterie, gymnastiek en 
religiewetenschappen.

‘Ontmoetingen’ zijn de rode 
draad in de boeken van Pasture 
en Verberckmoes. Welke vinden 
zij zelf de belangrijkste of meest 
verrassende?

•  Professor Simon De Meyer (Labo-
ratorium voor Trombose Onder-
zoek) ontving de prijs Ernest Solvay 
2019 van de Geneeskundige Stichting 
Koningin Elisabeth (t.w.v. 25.000 

euro) voor zijn project Neutro phil 
extracellular traps: novel targets 
for neuroprotection in stroke. De 
prijs werd overhandigd door prin-
ses Astrid. 

•  Pieter Pecinovsky (Instituut voor 
Arbeidsrecht) won de ETUC Brian 
Bercusson Award 2019 voor zijn doc-

toraal proefschrift ‘EU Economic 
Governance en het recht op collectief 
onderhandelen’.

•  De Belgian Society of Internal Me
dicine (BVIG-SBMI) riep de paper 
Genomewide copy number alteration 
screening of circulating plasma DNA: 
potential for the detection of incipient 

tumors in Annals of Oncology uit tot 
beste Belgische artikel in interne ge-
neeskunde in 2018. De auteurs zijn 
verbonden aan het Departement 
Oncologie; het Departement Men-
selijke Erfelijkheid; het Departement 
Microbiologie, Immunologie en 
Transplantatie; en het Departement 
Beeldvorming en Pathologie.

Benoemd 
of onderscheiden
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Als geneeskundestudent trok Sam Deltour op poolexpeditie, 
verkende Antarctica en verbrak een wereldrecord. Negen jaar 
later zoekt hij het avontuur dichter bij huis: als psychothera-
peut verkent hij het innerlijk van zijn patiënten en doorbreekt 
hij taboes in het Canvas-programma Therapie. “Het aantal 
burn-outs stijgt en dat ligt aan onze maatschappij. Je moet de 
vraag durven stellen: is iemand met een burn-out ziek, of is het 

systeem ziek?” TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO: VRT

am Deltour (34) ontvangt ons 
in zijn woning in Tervuren. De 
groene omgeving straalt rust 

uit, en dat geldt ook voor hem: hij praat 
zacht, zijn aanwezigheid werkt kalmerend 
en hij neemt de tijd voor zijn antwoorden. 
Goede kwaliteiten voor een toekomstig 
psychiater en psychotherapeut. 

“In het kader van mijn opleiding werk 
ik al als assistent-psychiater en geef ik the-
rapiesessies aan volwassenen”, vertelt hij. 
“Daarnaast ben ik aan de slag op de afde-
ling kinderpsychiatrie van het Universi-
tair Psychiatrisch Centrum. Die combina-
tie werkt voor mij. Ik vind het boeiend om 
een diverse groep mensen te behandelen. 
Alle levensfases en aandoeningen komen 
aan bod, en elk gesprek is anders. Ik behan-
del een bejaarde met dementie, maar ook 
een veertigjarige met een alcoholprobleem 
of een depressieve jongere. Het is telkens 
een uitdaging.” 

“Als therapeut krijg je veel directe feed-
back. Het mooist zijn de momenten waar-
op een patiënt zegt: ‘Bedankt, nu kan ik 
verder met mijn leven.’ Al kan het ook 
zwaar zijn. Eén patiënt heeft zelfmoord 
gepleegd, en daar ben ik lang niet goed van 
geweest. Ik kom ook veel schrijnende toe-
standen tegen. De kinderen die ik behandel 

zijn 8 tot 15 jaar oud, een leeftijd waarop 
je onbekommerd in het leven zou moeten 
staan. Maar ik zie jonge meisjes die zich-
zelf snijden of nagellak drinken omdat ze 
willen sterven … Er zijn collega’s die erin 
slagen hun werk los te laten, maar dat lukt 
me niet onmiddellijk. Ik heb tijd nodig om 
alles te plaatsen en verwerken. Ik zie dat 
niet als iets negatiefs. Verhalen moéten je 
raken, anders word je afgestompt.”

Klik met Dixie
In 2011 zocht Campuskrant Deltour al eens 
op. Als student trok hij voor drie maanden 
naar Antarctica, samen met poolreiziger 
Dixie Dansercoer. “Ik heb Dixie ontmoet 
toen ik als 18-jarige deelnam aan een berg-
marathon”, zegt hij. “Het klikte en sinds-
dien zijn we contact blijven houden. We 
hadden ook al samen gereisd, dus toen 
hij me meevroeg naar Antarctica, heb ik 
niet geaarzeld.”  

“We legden 5.013 kilometer af met een 
slee die werd voortgetrokken door vliegers, 
en braken het wereldrecord van de langste 
autonome expeditie op de Zuidpool. Het 
was best heavy: ik had last van hoogteziek-
te en op bepaalde momenten kon ik geen 
eten binnenhouden. We legden tochten 
van soms 14 uur af, bij temperaturen tot 

min vijftig graden, die door de snijdende 
wind nog eens twintig graden kouder aan-
voelden … Ik heb vaak schrik gehad voor 

de dood, maar tegelijk was het een kinder-
droom die in vervulling ging.”  

De expeditie heeft zijn kijk op het le-
ven veranderd, zegt hij. “Ik heb maanden 

doorgebracht in een compleet doodse om-
geving. Je ziet geen levende ziel binnen een 
straal van duizend kilometer. Er zijn geen 
dieren, planten of stenen. Je bent er com-
pleet omgeven door sneeuw, en de wind 
is het enige wat je hoort. Daardoor heb ik 
meer bewondering gekregen voor de klei-
ne dingen van het leven. Ik heb ingezien 
dat we de natuur niet als vanzelfsprekend 
mogen beschouwen, maar meer moe-
ten waarderen én respecteren. We sprin-
gen veel te onverantwoordelijk om met 
onze planeet.” 

“Na Antarctica had ik het moeilijk in 
België. De drukte en stress kwamen dub-
bel zo hard aan, iets waar ik nog steeds mee 
worstel. Toch probeer ik wat ik geleerd 
heb in te zetten bij mijn job. Het belang 
van stilte, bijvoorbeeld. Tijdens een the-
rapiesessie ben ik een gids: af en toe wijs 
ik op iets dat eerder aan bod kwam of ik 
probeer patiënten een inzicht bij te bren-
gen, maar ik laat hén zoveel mogelijk aan 
het woord. Je merkt dat er dan telkens wel 
iets bovenkomt. Met dezelfde verwonde-
ring die ik voor het leven voel, probeer ik 
naar hen te kijken. Elk gesprek is een uit-
wisseling van ervaringen, en ik denk dat zij 
mij net zo goed helpen of dingen bijleren 
als omgekeerd.” 

S

“ Wat ik leerde 
in Antarctica, gebruik ik 
bij mijn therapiewerk”   

SAM DELTOUR, VAN POOLREIZIGER MET SLEE 
TOT PSYCHIATER OP TV 

CK 27.10.2010

Wie? Sam Deltour, 27 jaar, student 
geneeskunde  
Waarom in de krant? Samen met 
poolreiziger Dixie Dansercoer trok hij 
op expeditie naar Antarctica, nadat hij enkele jaren 
eerder al met sleehonden Alaska onveilig maakte. De twee zouden een poging 
ondernemen om het wereldrecord van de langste autonome expeditie te 
verbreken, en meteorologisch onderzoek doen voor de KU Leuven.  
Opvallende uitspraak: “Sleehonden zijn kleine atleten, en net als atleten 
kunnen ze last hebben van kwaaltjes en krampen. Zo moeten we ze af en toe 
masseren en erop letten dat ze geen koude vatten wanneer ze stilstaan.”

Sam toen
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Hoe komt een mens er-bij naar het meest de-solate en koudste stuk van de wereld te gaan om daar – als alles goed gaat – zesduizend kilo-meter te trekken met de slede? We vragen het aan Sam Deltour, stu-dent geneeskunde en compagnon de route van Dixie Dansercoer bij diens nieuwe expeditie in Oost-Antarctica. 

ward neyrinck

Deltour en Dansercoer zullen er zich voort laten trekken door kites, grote vliegers aan lange touwen, en zo de krachtige An-tarctische winden in hun voor-deel aanwenden. Ze mogen tem-peraturen tot -50° C verwachten, eenzaamheid, avontuur en een zon die 24 uur per dag schijnt. Gelukkig is Deltour al één en ander gewoon. De zesdejaars ge-neeskunde aan de K.U.Leuven besloot op zijn éénentwintigste dat hij zijn droom wilde najagen om met sleehonden Alaska on-veilig te maken. Hij ging er naar één van de kennels, begon er als hulpje dat hondenpoep mocht opruimen, maar kreeg uiteinde-lijk zijn kans om sledebestuurder te worden en deel te nemen aan wedstrijden, met afstanden tot 1.600 kilometer. 

Deltour: “Een sledebestuurder moet fysieke kracht hebben, ui-teraard met de koude kunnen omgaan en vaak bezig zijn met zijn honden. Die beestjes zijn kleine atleten, en net als atle-ten kunnen ze last hebben van kwaaltjes en krampen. Zo moe-ten we ze af en toe masseren en erop letten dat ze geen koude vatten wanneer ze stilstaan. De honden doen niets liever dan lopen en trekken, en dus is op gang komen met je slede geen enkel probleem. Het besturen zelf gebeurt met stemcomman-

do’s: gee en haw (links en rechts, nvdr.) en ‘stoppen’. Voor dat laat-ste hebben we een rem: de hon-den mogen dan trekken zo hard ze willen, de slede vertraagt en valt uiteindelijk stil. Door dat te combineren met een stemcom-mando kunnen we ze het stop-pen aanleren.”

Wereldrecord
Precies zijn ervaring op het ijzige terrein van Alaska maakt van hem een geschikte reisgezel voor Dan-sercoer. Die werd geconfronteerd met het uitvallen van zijn partner 

Student geneeskunde vertrekt op poolexpeditie met Dixie Dansercoer

Joris steekt de draak

sam deltour (vooraan) en dixie dansercoer 

(© antarctic iCe)

tentoonstelling ‘sagalassos, City of dreams’ in het Gallo-romeins museum. Lees het artikel 
op pagina 9.

voor de Antarctica-expeditie en moest iemand vinden om hem te vervangen. Deltour: “Dixie en ik kennen elkaar al lang en kun-nen goed met elkaar opschieten. En we hebben al gereisd samen. Daar maak ik me geen zorgen over.” 
Behalve een poging om het we-reldrecord van de langste autono-me expeditie te breken – het hui-dige record staat op naam van de Noor Rune Gjeldnes, die in 2006 zonder extra bevoorrading 4.808 kilometer in 90 dagen overbrug-de – zullen Dansercoer en Deltour ook onderzoek verrichten voor de K.U.Leuven. Deltour: “Over de winden op Antarctica is al één en ander geweten, maar zeker nog niet alles. We zullen er proefne-mingen doen door vliegers op te laten met vijf weerstations, die onder andere de windsterkte, vochtigheidsgraad en tempera-tuur meten.”

“Onze samenwerking met me-teorologisch onderzoekster Irina Gorodetskaya van de K.U.Leuven kwam er doordat Dixie op zoek was naar goede weermodellen voor de winden daar ter plaatse. De algemene principes zijn al be-kend. Antarctica is op zijn hoog-ste punt wel zo’n drie kilometer hoog, daar is het uiterst koud en zitten de deeltjes in de lucht erg dicht op elkaar. Aan de rand van het continent is het echter iets warmer en zitten ze minder dicht. De wind blaast van hoge dichtheid naar lage dichtheid, van de Zuid-pool weg naar de rand, maar ook wel met een draaiing ten gevolge van de corioliskracht. Dat is niet onbelangrijk, want zo kunnen wij makkelijker onze lus maken.” Tot slot: wat neemt een mens nu mee als hij naar Antarctica gaat? Een tent, een Leatherman-zakmes, véél ducktape, een mp3-speler, vliegers, kites, een slede, speciale gecomprimeerde poe-dervoeding gemaakt door Frank Fol, brandstof om water op te warmen en géén hawaïhemdje, zo blijkt.

Ik behandel kinderen 
van 8 tot 15 jaar oud, 
een leeftijd waarop 
je onbekommerd in 

het leven zou moeten 
staan. Maar ik zie 
jonge meisjes die 
zichzelf snijden of 
nagellak drinken 
omdat ze willen 

sterven …

BLIJ 
WEER 
ZIEN

Zelfde gesprekspartner,
zoveel jaar later
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Therapieboerderij
Ook tv-kijkend Vlaanderen kon kennis 
maken met Deltours werkwijze. In het 
Canvas-programma Therapie is hij één 
van de therapeuten in wiens spreek-
kamer we binnengluren. “Ik heb lang 
getwijfeld om deel te nemen”, zegt hij. 
“Maar ik zag in dat de programmama-
kers niet uit waren op sensatie. Het is 
een integer programma geworden, en 
ik hoop dat het kan helpen om taboes 
rond psychologische hulp te doorbre-
ken. Ik krijg wekelijks patiënten over de 
vloer die zeggen: ‘mijn man wil niet dat 
ik kom’, of ‘mijn vriendin gelooft er niet 
in’. Zelfs in de medische wereld kijkt men 
soms meewarig naar psychiatrie, omdat 
het minder meetbaar is dan andere dis-
ciplines. Dat is zonde.”

Ondanks die taboes gaan er steeds 
meer Vlamingen in behandeling voor 
een burn-out of depressie. “Dat ligt 
aan onze maatschappij”, zegt Deltour. 
“Dankzij de technologische vooruitgang 
is er zoveel dat onze levens makkelijker 
maakt: huishoudtoestellen, vervoers-
middelen, smartphones ... En tegelijk 
moet alles sneller, efficiënter en winst-
gevender, waardoor de mens nog nooit 
zo gestresseerd is geweest als vandaag. 
Volgens mij moet je dan de vraag durven 
stellen: zijn mensen met een burn-out 
ziek, of is het systeem ziek?”  

“Op een reis naar Noord-Amerika 
ontmoette ik een medicijnman van de 
Lakota (een inheems Amerikaans volk – 
red.). Het is inspirerend om te zien hoe 
anders die stam omgaat met mentale 
aandoeningen. Wanneer iemand een 
psychose of depressie krijgt, stelt men de 
vraag: wat is er mis met óns? De persoon 
wordt niet gezien als een zwakke schakel, 
maar als iemand die problemen in de sa-
menleving aanvoelt. Gevoeligheid wordt 
een troef. Vaak neemt de medicijnman 
de ‘zieke’ onder de vleugels en leidt hem 
op. Hier wordt iemand met een burn-out 
voornamelijk ‘opgelapt’, om zo snel mo-
gelijk weer aan de slag te kunnen.” 

Binnenkort rondt Deltour zijn studie 
af. Wat zal hij vertellen als we hem over 
acht jaar nog eens komen interviewen? 
“Al sinds Antarctica droom ik van een 
therapieboerderij”, zegt hij. “Een plek in 
de natuur waar mensen met een men-
tale crisis terechtkunnen. De bedoeling 
is dat ze meehelpen op de boerderij, 
een strak dagschema volgen en thera-
pie krijgen. Vooral voor jonge mensen 
met een psychose of depressie lijkt me 
dat heilzaam. Onze drukke maatschap-
pij eist haar tol, en we moeten terug naar 
een plek waar cultuur en natuur hand in 
hand gaan. Zo’n plek wil ik graag mee 
helpen creëren.” 

   ‘Therapie’ is nog tot 7 juni te bekijken 
op VRT NU.

Het trio deed ook in eigen land 
een eigenaardige vaststelling. Hoog-
geschoolde vrouwen werken niet al-
leen meer uren dan laaggeschoolde 
vrouwen, ze brengen ook nog eens 
meer tijd door met de kinderen. 
“Kinderen in rijke gezinnen profi-
teren dubbel: ze krijgen meer geld 
en meer aandacht. Ze hebben dus 
een grote voorsprong op kinderen 
uit een kansarm gezin. Opvallend 
is ook dat hooggeschoolde vrouwen 
relatief weinig tijd voor zichzelf heb-
ben, in vergelijking met hoogge-
schoolde mannen én laaggeschool-
de vrouwen.” 

Vriendschap
De onderzoekers hoeden zich 
ervoor om concrete adviezen te 
formuleren, maar hopen wel dat 
politici gebruik maken van hun 
model. “We zouden bijvoorbeeld 
het effect van een maatregel kun-
nen voorspellen. Of nagaan of de 
middelen die we aan armoedebe-

strijding spenderen wel bij de juiste 
mensen terechtkomen. Academici 
en politici hebben hier soms een 

beetje schrik van elkaar. Da’s jam-
mer, want we kunnen veel van el-
kaar leren.”

Van elkaar leren is trouwens de 
sterkte van Laurens, Bram en Fre-
deric. De drie zijn al jaren goe-
de vrienden en vullen elkaar uit-
stekend aan. “Onze vriendschap 
heeft een belangrijke rol gespeeld 
in ons onderzoek. Ons geheim? El-
kaar vertrouwen en domme vragen 
durven stellen. Met mensen die je 
minder kent, ben je minder open. 
Toegeven dat je iets niet snapt, is nu 
eenmaal niet cool (gelach).” 

“We stonden ook samen aan de 
wieg van de Group for the Advance-
ment of Revealed Preference, een in-
teruniversitaire onderzoeksgroep. 
Samenwerken over universiteiten, 
over taalgrenzen heen is belangrijk. 
Op wereldvlak stellen we in België 
weinig voor, we kunnen maar beter 
de handen in elkaar slaan. Elkaar 
stimuleren, daar ligt de sleutel van 
het succes.” 

Wie verdeelt 
de koek?
vervolg van P.01

Over de 
Francqui- 
Prijs
De Francqui-stichting werd in 
1932 opgericht door toenma-
lig Amerikaans president Her-
bert Hoover en de Belgische 
diplomaat Emile Francqui. 
Beiden investeerden na de 
Eerste Wereldoorlog in we-
tenschapsorganisaties om 
het onderzoek in België te 
stimuleren. Elk jaar reikt de 
Francqui-Stichting een be-
drag van 250.000 euro uit, 
beurtelings aan een weten-
schapper uit de exacte we-
tenschappen, de humane 
wetenschappen en de biolo-
gische en medische weten-
schappen. De officiële uit-
reiking van de Francqui-Prijs 
2019 vindt plaats op 6 juni in 
het Paleis der Academiën.
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Academici en 
politici hebben 
hier soms een 
beetje schrik 
van elkaar. Da’s 
jammer, want we 
kunnen veel van 
elkaar leren.

Frederic Vermeulen Laurens Cherchye Bram De Rock
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Stamboom 
De opleidingen die de KU Leuven aanbiedt op Campus Sint-Lucas Gent en Campus 
Sint-Lucas Brussel maakten tot de integratie als hogeschoolopleiding van het lange 
type deel uit van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst en vervolgens van LUCA 
School of Arts. 

  Architectuur
  Master of Science in Architecture
  Interieurarchitectuur
  Stedenbouw en ruimtelijke planning
  Educatieve Master in de ontwerp-

wetenschappen (vanaf 2019-2020)

Opleidingen:

Het aantal internationale studenten dat 
in Brussel of Gent architectuur komt stu-
deren, zit in de lift. Als ze hier eenmaal 
zijn, zitten ze ook weleens in de kerk, zo 
blijkt. Een inspirerende omgeving voor 
het MMLab, waar studenten werken aan 
hun ontwerpen en maquettes. Eén van 
hen is de Turkse Beste Çakır.

Puzzelen 
onder de
preekstoel
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verwoekerde gebouwen, graffiti, 
stalen schotten voor ramen en 
deuren … Wie Doel binnen-

rijdt, waant zich op de set van een post-apo-
calyptische horrorfilm. Geen bloeddorstige 
zombies te zien vandaag, maar wel een vijf-
tiental keuvelende architectuurstudenten op 
het koertje van de voormalige dorpsschool. 
Docenten-architecten Joris Van Reusel, Daan 
De Volder en Pascal François zijn apetrots op 
hun poulains. “Hun engagement heeft ons 
verrast en gecharmeerd”. 

Het was programmadirecteur Jo Van Den 
Berghe die hier vier jaar geleden neerstreek 
voor een ontwerpoefening. Op dat moment 

leek de strijd om Doel gestreden. Maar dat het 
polderdorp potentieel had, was voor Joris Van 
Reusel zonneklaar. “We ontdekten een grote 
gemeenschap met een hart voor Doel, zowel 
bewoners als ex-bewoners. Naast een sterk so-
ciaal weefsel heeft Doel ook iconische gebou-
wen zoals de kerk en het klooster. Bovendien 
volgen de straten een uniek dambordpatroon. 
Voeg daar het eeuwenoude polderlandschap 
aan toe en je beseft: Doel is de moeite waard.” 

Shipspotting
Vanaf dat moment kwam er een niet te stui-
ten dynamiek op gang. De studenten kregen 
de opdracht om een plek in het dorp te kie-

zen en daar een ontwerp voor te maken. Ze 
lieten hun creativiteit de vrije loop en zetten 
vijftig voorstellen op papier. Een markt met 
streekgebonden producten, een platform om 
schepen te spotten, een ecologische boerde-
rij … “Uitzonderlijk”, zegt Daan De Volder 
daarover. “Meestal blijven onze ideeën op 
de universiteit, maar deze ontwerpen wilden 
we teruggeven aan de gemeenschap. Tijdens 
een persconferentie hebben we de plannen 
voorgesteld. De media zijn daar massaal op 
afgekomen. Voor het eerst sinds lang viel er 
positief nieuws te rapen over Doel.”

De ontwerpen zorgen voor positieve vi-
bes en ook bij politici begint het idee te rijpen 

“ Er zijn nu al wachtlijsten 
van mensen die 
terug willen naar Doel”
Het Oost-Vlaamse Scheldedorpje Doel dreigt al sinds de jaren 60 opgeslokt te worden door de Antwerpse 
haven. Maar een kersvers besluit van de Vlaamse regering maakt een einde aan de jarenlange onzekerheid. 
Doel 2.0 kan uit de startblokken. De architectuurstudenten van Campus Sint-Lucas Gent en Brussel heb-
ben alvast inspirerende plannen voor het dorp. TEKST: Dirk Blijweert | FOTO: Rob Stevens

O

ARCHITECTUURSTUDENTEN BLAZEN VERLOREN GEWAAND POLDERDORP NIEUW LEVEN IN

CAMPUS
SINT-LUCAS BRUSSEL

CAMPUS
SINT-LUCAS GENT

Een pingpongtafel met een net dat vernuftig 
uit een houten plank gelaserd is: dit moet 
wel een werkplaats van architectuurstuden-
ten zijn. En een wel heel bijzondere dus: de 
preekstoel, glasramen en kruisgewelven ver-
raden dat het Mixed Media Lab op Campus 
Sint-Lucas Gent is ondergebracht in een voor-
malige kerk.

“Ik ben hier zo vaak dat ik dat ongewone 
decor nauwelijks nog opmerk”, zegt master-
studente architectuur Beste Çakır (28). De 
Turkse werkt als jobstudent in het MMLab en 
is nu ook volop bezig aan een maquette: in het 
kader van een ontwerpstudio heeft ze nieuwe 
plannen gemaakt voor een marktplein in haar 
thuisstad Istanbul. 

dat Doel een toekomst heeft. Het smeulende 
vuurtje flakkert op. “We hebben Doel door 
een frisse bril bekeken en gezegd: het kan 
ook anders. Dat heeft voor een mindswitch 
gezorgd. We brachten niet alleen kennis in 
het debat, maar ook neutraliteit, al probe-
ren sommigen ons weg te zetten als een ac-
tiegroep. Nonsens, onze enige bezorgdheid 
is de kwaliteit van de gebouwen en de ruim-
te. Het zou doodzonde zijn mocht dit verlo-
ren gaan.”

De ziel bewaren
Doel mag dan al gered zijn, de doorstart 
van het lieflijke dorpje is niet voor morgen. 
Dat beseffen Pascal, Daan en Joris maar al te 
goed. Hun aanpak? Slow urbanism. “Het zou 
niet verstandig zijn om nu een stedenbouw-
kundig masterplan vast te leggen. Neen, we 
moeten kleine stapjes zetten en ademruimte 
voorzien. Door die trage aanpak bewaar je de 
ziel van het dorp.” 

“Voor drie gebouwen hebben we concrete 
plannen. Zo kan de kapel van het voormalige 
klooster omgetoverd worden tot een publie-
ke debatruimte. Het magazijn van de vroe-
gere elektrozaak zou een atelier voor kunste-
naars en een herstelplaats voor boten kunnen 
worden. De oude tramstatie heeft dan weer 
veel potentieel als een logiesruimte met aan-
palende camping.” 

“We hopen dat ons Plan Doelland een 
inspirerende basis zal zijn voor de studie 
over de toekomst van het dorp die de Vlaam-
se overheid nu gaat laten uitvoeren. Of Doel 
echt opnieuw kan openbloeien? Ik denk het 
wel. Er zijn nu al wachtlijsten van mensen die 
terug willen.” 

Docent architectuur 
 Joris Van Reusel:

We moeten kleine stapjes 
zetten en ademruimte 

voorzien. Door die trage 
aanpak bewaar je de ziel 

van het dorp.
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Architectuurgeschiedenis, mobiliteit, publiek domein, 
ontwerpen en culturele duurzaamheid, ruimtelijke planning, 
duurzame territoriale ontwikkeling, architectuurtheorie, 
wonen en gender, ruimtemanagement, architectuur en stad 
in een postkoloniale conditie

  arch.kuleuven.be

268
personeelsleden

234
academisch

34
administratief  
en technisch

Teamleden 
van het 
project Solidair 
Mobiel Wonen 
in overleg, vlnr: 
Aurelie De Smet, 
Julie Charlot, 
Burak Pak (allen 
KU Leuven), 
Stijn Beeckman 
(Samenlevings
opbouw Brussel), 
Yves Schoonjans 
(KU Leuven), 
Petrus Pincé, 
Tineke Van 
Hees velde 
en Geraldine 
Bruyneel (allen 
Samenlevingsop
bouw Brussel)

1.987
studenten

1.383
Gent

604
Brussel

Bouwen 
met thuislozen

Daar studeerde ze aanvankelijk interieurar-
chitectuur. In 2012 kwam ze op aanraden van 
een docent naar Gent voor haar Erasmusjaar. 
Het betekende een kennismaking met een 
andere cultuur (“in Turkije kan je op vijf mi-

nuten bevriend raken met iemand, hier kost 
dat tijd”) én een andere kijk op architectuur. 
“In Turkije is het nu vooral: bouwen, bouwen, 
bouwen. Hier is de architectuur al meer duur-
zaam en toekomstgericht, denk maar aan de 
geplande betonstop. Ook in de opleidingen 
is er een verschil. In Istanbul ligt de nadruk 
op functionaliteit – alles moet goed werken. 
Hier is er meer aandacht voor het design: 
hoe gaat je ontwerp er uiteindelijk uitzien en 
aanvoelen?”

Na een eerste werkervaring in Istanbul be-
sloot Beste om terug te keren naar Gent en de 
overstap van interieurarchitectuur naar archi-
tectuur te maken. Ze leerde Nederlands om 
het schakeljaar te kunnen volgen. Inmiddels 

De Faculteit Architectuur – Campus 
Sint-Lucas Brussel brengt, in samenwerking 
met het bureau BC Architects, haar expertise 
in stedenbouw en architectuur in. “Voor ons 
als architectuurschool is zo’n real-life pro-
ject nieuw”, vertelt professor Yves Schoon-
jans. “Meestal zijn onze ontwerpstudio’s zon-
der inbreng van partners of stakeholders.” In 
verschillende fases werden studenten van de 
campus betrokken bij het project. Julie Char-
lot was een van de studenten die deelnamen 
aan de ontwerpstudio. Bij de toekomstige 
bewoners peilden ze naar hun wensen en 
behoeften om daar vervolgens in onderling 
overleg het ontwerp van de woonunits op af 
te stemmen.

“Een dialoog met thuislozen op gang bren-
gen, zoiets zijn we natuurlijk niet gewend”, ge-
tuigt Julie. “Voor hen was het niet altijd mak-
kelijk om een antwoord te formuleren op de 
vraag wat ze wilden of om kritisch te zijn voor 
onze voorstellen. Maar zodra het ijs gebroken 
was, was het prettig samenwerken en dach-
ten ze tot in de details mee. Het idee om de 

gevelpanelen in verstek te zagen, is bijvoor-
beeld door één van hen geopperd. Sommigen 
verlangden meer privacy, anderen wilden net 
dat hun woonunit nauw aansloot op de col-
lectieve ruimte.”  

Ongeziene combinatie
Aurelie De Smet maakte van Solidair Mobiel 
Wonen het onderwerp van haar doctoraat. Ze 
noemt dit project zeer innovatief. “Er bestaan 
al soortgelijke bouwprojecten voor kwetsbare 
groepen, maar dit concept onderscheidt zich 
door de combinatie: we brengen hier acade-
mici, eindgebruikers, onderzoekers, studen-
ten, de creatieve industrie, overheidsinstan-
ties, ngo’s én buurtbewoners samen. Dat een 
serieuze hap van onderzoeksgeld naar iets 
heel tastbaars vloeit, is ook vrij uniek.”  

   Solidair Mobiel Wonen wordt gefinancierd door 
het Co-Create programma van Innoviris.Brussels, 
het Brussels Instituut voor wetenschappelijk 
onderzoek. Meer info: solidairmobielwonen.be, 
burak.pak@kuleuven.be

S

Studenten en onderzoekers van Campus Sint-Lucas Brussel zetten 
mee hun schouders onder een nieuw woonconcept voor thuislozen 
in Brussel. In vele opzichten een uniek project.

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO: Michael De Lausnay

808
jongens

1.179
meisjes

Een greep uit het onderzoek:

inds 2010 is het aantal thuislozen 
in Brussel met 33% toegenomen. 
Het onderzoeksproject Solidair 

Mobiel Wonen wil een steentje bijdragen aan 
de oplossing. “We ontwikkelen een prototype 
van mobiele woningen voor thuislozen die 
tijdelijk op braakliggende terreinen kunnen 
worden ingeplant”, zegt professor Burak Pak. 
“Zo pakken we meteen ook het probleem van 
de vele leegstaande sites aan. Door interactie 
met de buurt aan te moedigen, willen we te-
gelijk de sociale cohesie vergroten.”

In het woonconcept, dat op een site in de 
Magrittewijk in Jette komt, staat een collec-
tieve ruimte centraal die dienst doet als ont-
moetingsplaats voor de bewoners en de buurt. 
Daarrond komen acht woonunits voor alleen-
staande thuislozen. Deze woningen zijn mo-
dulair en mobiel: makkelijk aan te passen aan 
de noden van de bewoners én eenvoudig ver-
plaatsbaar wanneer het braakliggende terrein 
een definitieve herbestemming krijgt.

IJs breken
Het gaat om een ‘living lab’ waarvoor ver-
schillende partijen hun kennis bundelden. 
De vzw Samenlevingsopbouw coördineert 
en zorgt samen met het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) voor de begeleiding van 
de thuislozen. De bewoners, die zelf de units 
mee ontwerpen en bouwen, krijgen opleidin-
gen op maat – onder meer schrijnwerkerij 
en meubelmakerij – van Atelier Groot Ei-
land, een sociaal tewerkstellingsproject. “We 
bieden hen niet gewoon een dak boven hun 
hoofd. Het is de bedoeling dat deze mensen 
weer greep krijgen op hun eigen leven”, legt 
onderzoekster Aurelie De Smet uit. 

Onderzoekster Aurelie De Smet:

We bieden hen niet gewoon 
een dak boven hun hoofd. 
Het is de bedoeling dat deze 
mensen weer greep krijgen 
op hun eigen leven.

volgt ze de internationale master. “De mix van 
nationaliteiten is erg verrijkend, je steekt heel 
veel op van elkaar. Ooit hoop ik in mijn thuis-
land één van de pioniers te zijn van een groe-
nere architectuur, maar eerst zou ik graag nog 
een ander stukje Europa ontdekken en aan de 
slag gaan met wat ik hier geleerd heb. Liefst 
met één been in de academische wereld, het 
andere in de praktijk.” 

Beide benen staan nu nog in het MMLab, 
waar het gonst van de creatieve gedachtewis-
selingen, af en toe overstemd door een sner-
pend geluid. De studenten hebben hier onder 
meer lasercutters, 3D-printers en snijplotters 
tot hun beschikking. “Dat maakt het een stuk 
makkelijker om je maquette te maken – niet 

mijn favoriete klus toen het nog grotendeels 
handwerk was”, zegt Beste. “Natuurlijk mag je 
wel geen magic verwachten van die machines. 
Er blijft altijd de menselijke inbreng: je moet 
goed nadenken over hoe je je ontwerp het best 
vertaalt voor de software van de lasercutter.”

Slotvraagje: heeft ze een lievelingsgebouw 
in ons land? “Ik hou in het algemeen wel van 
de Belgische architectuur: een mix van stijlen 
die op één of andere manier toch een eenheid 
vormen. Maar mijn favoriete bouwwerk in 
België is een prachtig bruggetje dat ik in Bok-
rijk ontdekte. Lelijke gebouwen? Die zijn er 
ook genoeg (lacht). Ik volg trouwens een In-
stagrammer die foto’s van Ugly Belgian Houses 
post: heel leuk!” (rvh)

Studente Beste Çakır:

Ooit hoop ik in mijn 
thuisland Turkije 

één van de pioniers te 
zijn van een groenere 

architectuur.



rcheoloog Philip Van Peer 
van het Centrum voor 
Landschapsarcheologie 

hoopt met een beetje geluk ooit nog 
een Pompeï van de neanderthalers op 
te graven. Dat hoeft niet zo ver van zijn 
kantoor in Heverlee te liggen, denkt hij. 
“Zo’n 120.000 jaar geleden lag er tussen 
wat nu Rotselaar en Boortmeerbeek heet 
een lagune: een moerassig gebied met 
traag stromende rivieren. Daar spoelden 
allerlei karkassen van dieren aan, wat de 
interesse van neanderthalers getrokken 
lijkt te hebben.”

Inwoners van Rotselaar en deelge-
meente Werchter zullen daar niet di-
rect van opkijken. In Werchter is er een 
wijk Den Olifant, genoemd naar een ‘oli-
fantenhoofd’ – eigenlijk een mammoet 
– dat vissers daar op het einde van de 
18de eeuw uit het water haalden. En in 
1975, toen het recreatiedomein Ter Hei-
de – in de volksmond de Plas – ontstond 
na zandwinning voor de aanleg van de 
E314-snelweg, kwamen slagtanden van 
mammoeten, vuistbijlen en benen werk-
tuigen naar boven. “Die zijn toen nooit 
professioneel opgegraven en bestudeerd, 
al hebben we er wel een aantal terugge-
vonden bij amateurarcheologen van 
de streek.”

Mechelen aan de Noordzee
Die stukken zijn 120.000 à 130.000 jaar 
oud, legt Van Peer uit. “We kenden toen 
een warmere periode tussen twee ijstij-
den, waarin de toenmalige Noordzee 
hoger stond en vermoedelijk zelfs tot ten 
zuiden van Mechelen reikte. Toen kwa-
men neanderthalers op het Vlaamse laag-
land af, al hadden we daar tot nu toe geen 
bewijzen van – behalve losse vondsten 
hier en daar, zoals aan de Plas van Rot-
selaar. Er zijn in dit gebied nog geen sites 
opgegraven met werktuigen, laat staan 
met fossiele botten van neanderthalers. 
Archeologen gingen er lange tijd van uit 
dat hier nooit neanderthalers woonden. 
Dat paste ook in het beeld dat de nean-
derthaler niet kon leven in een lager gele-
gen, warmer en bebost kustgebied.”

Maar Van Peer was er niet van over-
tuigd dat Vlaanderen een blinde vlek was 
in de prehistorie. “Dat we geen sporen 
terugvonden, lag aan onze onderzoeks-
methodes. Dat oude lagunelandschap zit 
immers zes à zeven meter onder het hui-
dige landschap. Geen wonder dat er nog 
niets gevonden was.”

Meteen prijs
Van Peer sloeg aan het boren. Niet met 
de klassieke handboor van de archeo-

loog, wel met een mechanische boor 
zoals geologen gebruiken om een aard-
laag van meters diep boven te halen. “De 
groep neanderthalers was klein en hun 
sites liggen dan ook dun gezaaid. Boven-
dien boorden we tot nog toe op slechts 
een vijftiental plaatsen: dat geeft ons een 
totaal van 165 boorkernen met een dia-
meter van zes centimeter. Op die manier 
de smoking gun hopen te vinden, tja, dat 
is een speld in een hooiberg zoeken. Van-
daar dat we eerst kaarten van het oude 
landschap gemaakt hebben. We kunnen 
immers niet meer afgaan op hoe het 
landschap er nu uitziet.”

Aan de hand van grondstalen bracht 
het team de verschillende lagen tot ge-
middeld acht meter diepte – tot 120.000 
jaar terug – in kaart. “Dankzij die land-
schapsreconstructie konden we zo-
nes selecteren voor verder onderzoek. 
Zoals Boortmeerbeek, dat toen aan de 
monding van de grote lagune lag. Bij de 
eerste boorfase daar was het direct prijs: 
microscopisch onderzoek van het staal-
tje lagunegrond bracht een stukje vuur-
steen van anderhalve millimeter lang 
aan het licht. Een schilfertje dat afgesla-
gen werd van een groter stuk toen nean-
derthalers een werktuig maakten of het 
aanscherpten. Uit de vorm en de randen 
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kunnen we afleiden dat mensen het be-
werkt hebben.”

Géén speld in een hooiberg
Na Boortmeerbeek volgden ook nog 
vondsten in Rotselaar, Holsbeek en Lier. 
“De eerste voltreffer in Boortmeerbeek 
maakt het project al een succes, maar 
we troffen ook op al deze andere plaat-
sen vuurstenen schilfers aan. In totaal 
hebben we nu al 17 afslagen. Dat heeft 
me van idee doen veranderen: deze 
vuurstenen schilfers zijn geen spelden 
in een hooiberg. Het is licht afvalma-
teriaal dat ruim verspreid is geraakt in 
het landschap.”

In de prehistorische lagune zaten de 
vondsten allemaal in een fijn leemlaag-
je waarin zeer veel houtskool zat. “Dat 
is het gevolg van bosbranden. We kun-
nen dit laagje linken aan een gelijkaar-

PIONIERSPRIJS VOOR ARCHEOLOOG DIE HET MAXIMALE HAALT UIT EEN MINUSCULE VONDST

We kunnen op dit 
moment alleen 
maar speculeren 
of de neandertha-
lers misschien 
naar de Vlaamse 
vallei uitgeweken 
zijn vanwege de 
klimaatverande-
ring zo’n 119.000 
jaar geleden.

A

“MIJN LIEFDE VOOR HET SCHRIJVEN? 
BEDANKT, MEVROUW CONIX.” 
NORA (23 JAAR)

Word ook een leraar die bijblijft.                                                               www.edu-leraar.be

BY

Een minuscule splinter 
van vuursteen van 
anderhalve millimeter 
lang, die gevonden 
werd in de boorkernen 
in Boortmeerbeek. 
De splinter toont 
duidelijke sporen 
van bewerking en 
moet afgeslagen zijn 
bij het vervaardigen 
van werktuigen door 
neanderthalers in 
onze streek, zo’n 
120.000 jaar geleden.

In het gebied tussen Demer en Dijle kan je op zo’n zes meter diepte de 
restanten van vuurstenen werktuigen van neanderthalers vinden. Dat 
is nieuws in de archeologie, want het betekent dat de kustgebieden 
van Noordwest-Europa geen terra incognita waren voor de bekend-
ste neef van de moderne mens. Met die bevindingen wint professor 
Philip Van Peer de Pioniersprijs 2019: omdat hij nieuwe methodes 
gebruikt, maar ook omdat hij de ideeën over neanderthalers en over 
de archeologie an sich op zijn kop zet.

TEKST: Ilse Frederickx | FOTO: Rob Stevens

Ook tussen Demer 
en Dijle leefden 
neanderthalers
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dige houtskoollaag in oude meerbodems 
in Duitsland. Daardoor weten we dat er 
op het einde van de laatste tussenijstijd – 
119.000 jaar terug – een periode van ex-
treme droogte is geweest die zowat vier 
eeuwen heeft geduurd. Ons eigen onder-
zoek van pollen bevestigt ook de verdro-
ging van de vegetatie, in de periode net 
voor dat houtskoollaagje. Dat verklaart 
de massale sterfte van bomen, en ook de 
bosbranden.”

Sluier van schilfers
“Enkel uit die periode van bosbranden 
vinden we sporen van neanderthalers: 
in vroegere landschappen vinden we ze 
niet terug en met latere vondsten is er 
een kloof van 75.000 jaar”, zegt Van Peer. 
“We kunnen op dit moment alleen maar 
speculeren of de neanderthalers mis-
schien naar de Vlaamse vallei uitgewe-
ken zijn vanwege de klimaatverandering 
zo’n 119.000 jaar geleden. Rond 45.000 
jaar geleden is het klimaat weer gunstig 
voor bewoning, maar in de lagen uit die 
periode hebben we nog niks gevonden.”

Het onderzoek van Van Peer is pio-
nierswerk: het toont aan dat men ook 
in het ‘lege’ Vlaamse laagland neander-
thalersites kan vinden. Maar het veran-
dert vooral de manier van denken over 

de prehistorie, vindt Van Peer. “We heb-
ben ons onderzoek altijd toegespitst op 
eerder toevallig gevonden sites, bijvoor-
beeld een grot die nu nog in het land-
schap zichtbaar is. Daar kammen we dan 
heel nauwkeurig de kleine ruimte uit, op 
zoek naar werktuigen en – met wat ge-
luk – skeletresten. Maar dat geeft ons ei-
genlijk een verkeerd idee van wat de ar-
cheologische neerslag is van nomadische 
jagers uit de prehistorie: waarschijnlijk is 
de realiteit dat er ruim verspreid micro-
scopisch kleine restjes liggen.”

Toch meent Van Peer dat de borin-
gen hem zullen leiden naar een grote site 
waar een opgraving mogelijk is. “Ergens 
in die sluier van schilfers in het landschap 
liggen de concentratie-sites: de plaatsen 
waar je grotere artefacten en fossielen 
van de neanderthalers dichtbij elkaar kan 
vinden. Qua locatie is Rotselaar een gro-
te kanshebber: daar stroomde de paleo-
versie van de Dijle over een soort sokkel 
en vervolgens via een nauwe geul naar de 
lagune verderop in het noorden. Wat er 
aanspoelde tussen Rotselaar en Werch-
ter, moet interessant geweest zijn voor de 
neanderthalers. Dat is dus de hotspot van 
ons vervolgonderzoek.” Bewoners van de 
streek mogen dus nog een paar bezoek-
jes verwachten. 

Op 7 mei werd naast de Pioniersprijs 
(zie artikel) ook de Maatschappijprijs 
van de Groep Humane Wetenschap-
pen uitgereikt. Die ging naar profes-
sor Huib Huyse, dr. Kris Bachus en 
dr. Heidi Knipprath (HIVA – On-
derzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samenleving), voor hun onderzoek 
naar maatschappelijke impactmeting 
van het project Curieuzeneuzen Ant-
werpen en Vlaanderen.

Ook op 16 mei hadden tal van on-
derzoekers – en lesgevers – reden 
tot vieren, met de uitreiking van de 
prijzen van de Onderwijsraad, de 
Onderzoeksraad, de Academische 
Stichting Leuven en het Industrieel 
Onderzoeksfonds (IOF).

Het docententeam van Sustainable 
Development Living Lab and Project 
– bestaande uit professor Luc Bren-
donck, professor Constanza Parra, 
professor Anton Van Rompaey, dr. 
Bruno Verbist, dr. Klara Claessens 
en Annelies Verstraelen (Groep We-
tenschap & Technologie) – ontving de 

Prijs van de Onderwijsraad 2019.

Dr. Joris Vandendriessche (On-
derzoeksgroep Cultuurgeschiede-
nis vanaf 1750) kreeg de Prijs van de 
Onderzoeksraad 2019 voor Humane 
Wetenschappen voor zijn onderzoek 
naar medische genootschappen in 
de negentiende eeuw en de Leuvense 
academische ziekenhuizen in de twin-
tigste eeuw.

Dr. Joleen Masschelein (Rega In-
stituut) ontving de Prijs van de On-
derzoeksraad 2019 voor Biomedische 
Wetenschappen voor haar onderzoek 

naar de moleculaire ontleding en en-
gineering van natuurlijke antibiotica- 
assemblagelijnen.

Dr. Yentl Swolfs (Departement Mate-
riaalkunde) kreeg de Prijs van de On-
derzoeksraad 2019 voor Wetenschap 
en Technologie voor zijn werk rond 
enerzijds een nieuw, gepatenteerd 
materiaal op basis van hybride zelf-
versterkte composieten, en anderzijds 
het beter begrijpen en voorspellen van 
de schadeontwikkeling in unidirecti-
onele composieten.

Dr. Elwin Hofman (Onderzoeks-

groep Cultuurgeschiedenis vanaf 
1750) ontving de Prijs Academische 
Stichting Leuven 2019 voor zijn proef-
schrift The Internalization of Man: 
Stigma, Criminal Justice and Self in 
the Southern Netherlands, 1750-1830 
(verdedigd in 2017).

Dr. Tom Bosserez, dr. Jan Rongé en  
dr. Christos Trompoukis (Centrum 
voor Oppervlaktechemie en Katalyse: 
Karakterisatie en Applicatie Team) 
kregen de IOF L(euvense) Da Vinci 
Prijs 2019 voor hun project Waterstof-
panelen: hernieuwbare brandstof uit 
licht en lucht.

Ook tussen Demer 
en Dijle leefden 
neanderthalers

Wat weet 
de homo 
sapiens 
van nu 
over de 
neander
thaler 
van toen?

Philip Van Peer 
met een vuistbijl 
en  – op de 
voorgrond – 
fragmenten van 
mammoetslag-
tanden die aan de 
Plas van Rotselaar 
gevonden werden. 
Geochemische 
analyse toonde 
aan dat deze vond-
sten uit dezelfde 
periode dateren 
als de vuurstenen 
schilfers.

Onderzoekers 
en lesgevers 
in de bloemetjes

De Homo neanderthalensis is de 
oorspronkelijke bewoner  van 
het noordelijk deel van Eurazië. 
De neanderthalers delen met 
ons – Homo sapiens – een ge-
meenschappelijke voorouder. 
Ze waren gedurende enkele 
honderdduizenden jaren aan-
wezig in Europa om later weer 
van het toneel te verdwijnen. 
De voorlopig laatste neander-
thaler uit Europa is trouwens 
een ‘Belg’: een fossiel uit de 

grot van Spy – in de buurt van 
Namen – van ongeveer 41.000 
jaar oud.

De neanderthaler was ro-
buuster gebouwd en wat klei-
ner van postuur dan Homo 
sapiens, maar zag er verder niet 
heel anders uit. Wat we weten 
uit de lichaamsbouw spoort 
met onze kennis van de leef-
wijze en het woongebied van 
de neanderthalers: het waren 
topjagers, die leefden van het 
vlees van mammoeten en an-
dere grote steppedieren in ge-
matigd koude gebieden. Ten-
minste, dat is het beeld dat de 
vondsten tot nu toe schetsen. 
Een strandjutter in warmere 
kustgebieden behoort gewoon 
niet tot het klassieke – en mis-
schien verkeerde – beeld dat wij 

hebben van een neanderthaler.
Waarom neanderthalers zo’n 

40.000 jaar geleden zijn uitge-
storven, is voorwerp van discus-
sie. Volgens sommige onder-
zoekers speelden vooral snelle 
klimaatveranderingen tijdens 
de laatste ijstijd een rol. In die 
periode verscheen ook de mo-
derne mens in Europa, die zo’n 
70.000 jaar geleden aan migra-
ties vanuit Afrika begon. Zeker 
in bepaalde delen van Europa 
leefden de twee mensensoor-
ten enkele millennia zij aan zij. 
Was er een strijd tussen hen?

Veel kans op ontmoetingen 
was er alvast niet, want de to-
tale populatie van neandertha-
lers wordt op maximaal 100.000 
geschat. Maar dat zeldzame 
ontmoetingen op seksueel 
contact uitdraaiden, staat wel 
vast. Het harde bewijs daarvan 
vinden we in ons eigen DNA. 
Ongeveer twee procent van het 
erfelijk materiaal van moderne 
Europeanen is van neandertha-
ler-origine. (if)

©  Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen
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e zenuwpijnen spelen mij 
parten vandaag”, zegt Filip 
Raymaekers (56) als we hem 

ontmoeten bij hem thuis in Veltem-Bei-
sem. “De ene dag zijn die erger dan de an-
dere, maar via mindfulness en hypnose 
proberen we de autosnelweg van de pijn 
te versmallen.” 

Het leed is het gevolg van een val op 
zijn rug tijdens een skivakantie, in febru-
ari 2017. Omdat hij al dwarslaesiepatiën-
ten onder zijn cliënten had gehad, besefte 
hij meteen dat hij nooit meer zou kunnen 
lopen. Vandaag zit hij in een elektrische 
rolstoel en kan hij alleen nog zijn hoofd, 
nek en bovenarmen bewegen. “Omdat 

mijn handen niet meer werken, kan ik 
nooit alleen thuisblijven, want ik kan niet 
eens de koelkast openen. Gelukkig word 
ik bijgestaan door velen: mijn vrouw, 
mijn drie kinderen, een hoop vrienden 
en familie. Daar zijn ook ex-kotgenoten 
bij. Een tweetal van hen zie ik nog we-
kelijks en ook met de anderen spreek 
ik geregeld af. Ik wil die mooie band 
onderhouden.”

“Een paar van mijn beste vrienden 
leerde ik kennen bij Germaine, de kot-
madam bij wie ik als achttienjarige ging 
wonen. Ze maakte ontbijt, poetste onze 
kamers, brandde een kaarsje als we exa-
mens hadden. Ze was ook van ons dorp, 

Als advocaat stond Filip Raymaekers verschillende proffen bij van wie hij 
zelf nog les had gehad. Als rechter kreeg hij zopas de VRG-Alumniprijs, 
omdat hij de eerste in ons land is die zijn job uitoefent ondanks een zware 
verlamming en omdat hij zich inzet voor lotgenoten. “Hallucinant hoe de 
overheid ons alles zelf laat uitzoeken.”

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO’S: Rob Stevens

“D

FILIP RAYMAEKERS, JURIST EN RECHTER 

“ Ik heb mijn ongeduld 
moeten opbergen”

Bunsbeek, vandaar dat mijn moeder 
dacht dat we bij Germaine in goede han-
den waren. Dat was ook zo, maar het was 
goed dat ze niet wist wat we daarnaast al-
lemaal uitspookten.”

 
Zware crimineel
“Ik had een hele leuke, actieve studen-
tentijd”, vertelt hij. “In de derde licentie 
organiseerde ik mee de jaarlijkse revue 
– ik speelde zelf Franske, de conciërge 
van De Valk –, ik voetbalde mee op het 
interfacultaire tornooi en ik zat dikwijls 
in het Huis der Rechten. Als mijn vrien-
den geen zin hadden om naar de les te 
gaan, was ik rap overtuigd om mee te 
gaan kaarten. Gelukkig hadden we een 
systeem waarbij elk van ons een bepaald 
vak volgde. Zo hadden we van alles noti-
ties en daaruit zijn naar verluidt de stu-
dentencursussen ontstaan.”

“In de licenties ging ik bewuster naar 
de les. We kregen boeiende vakken  zo-
als verbintenissenrecht, dat goed gegeven 
werd door professor Walter Van Gerven, 
of strafrecht. Sinds ik als kind geïntri-
geerd was geraakt door de BRT-serie 
Beschuldigde, sta op, waarin ze assisen-
zaken naspeelden, wilde ik zelf de gro-
te strafpleiter worden. Het was een ge-
ruststelling dat ik al zo vroeg wist wat ik 
wou. De keuze is er tegenwoordig niet ge-
makkelijker op geworden in het doolhof 
aan opleidingen.”

“Wat ik ook beter vind aan hoe het 
vroeger was, is dat wij rechtenstuden-
ten destijds in de kandidaturen algeme-
ne vakken kregen vooraleer we in de li-
centies gingen specialiseren. Vandaag 
krijgen ze die concrete materie voorge-
schoteld zonder dat ze bijvoorbeeld al 
met rechtsgeschiedenis hebben kennis-
gemaakt. Daar heb ik mijn bedenkingen 
bij. Die brede basis is zo belangrijk. In 
haar mooie laudatio bij mijn VRG-prijs 
noemde professor Ilse Samoy generalis-
tische advocaten zoals ik ‘de huisartsen 
onder de juristen’ en ze klaagde terecht 
aan dat die in de verdrukking zijn. Ieder-
een wil specialiseren, terwijl de eerste lijn 
ook zo belangrijk is. Je moet daarom niet 
alle rechtstakken tot op het bot kennen, 
maar je moet tenminste weten waar een 
specifiek probleem zich situeert om je er 
daarna al dan niet in vast te bijten.”

“Ik heb dat altijd fijn gevonden. Ik 
herinner me nog dat ik voor mijn stage-
meester meteen een man moest verdedi-

gen die beticht werd van homejacking. 
Hij was later nog lid van de Bende Van-
hamel. Ik had toch schrik om als 23-ja-
rige zo’n zware crimineel te bezoeken in 
de gevangenis, maar hij apprecieerde het 

dat ik mijn best deed. Hij is uiteindelijk 
schuldig verklaard, en terecht.”

 
Oprecht berouw
Met een druk op de knop zet hij zijn rug-
leuning rechter. “Ik had ooit een cliënt 
die net als ik levenslang tot de rolstoel 
veroordeeld was, in zijn geval door een 
zwaar ongeval. Ik stak veel werk in onze 
aanklacht tegen de chauffeur en toch 
kregen we ongelijk. Daar heb ik lang van 
afgezien. Ook mijn laatste zware straf-
zaak was allesbehalve gemakkelijk. Ik 
stond een kinderverzorgster bij, die er-
van beschuldigd werd drie baby’s te heb-
ben mishandeld. Het Brusselse hof van 
beroep sprak haar vrij op basis van de 
medische verslagen, die geen uitsluitsel 
konden geven over de oorzaken van de 
verwondingen. Ik heb in eer en geweten 
gepleit, maar ik begreep natuurlijk dat de 
emoties bij de ouders van de slachtoffer-
tjes hoog oplaaiden. Hoe ik dat verwerkt 
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heb? Door erover te praten met mijn vrouw 
en door bezig te blijven. Zonder die gedre
venheid hou je dit beroep niet vol.”

“In mijn dertig jaar als advocaat ben ik 
niet die grote strafpleiter geworden waar ik 
als kind van droomde. Gaandeweg vond ik 
ook mijn gading in andere zaken, zoals han
delsgeschillen en burgerrechtelijke dossiers. 
Toen ik een tijd plaatsvervangend raadsheer 
in Brussel was, sijpelde het besef binnen dat 
de magistratuur iets voor mij was. Mijn 
vrouw heeft me daarin altijd gestimuleerd 
omdat je als rechter een meer geregeld leven 
kunt hebben dan als advocaat.”

“Het geeft me voldoening om als rech
ter een oplossing te kunnen bieden bij ge

schillen. In de correctionele kamer, waar ik 
vandaag werk, moeten we natuurlijk men
sen bestraffen, maar ook dat is maatschap
pelijk belangrijk. Het valt me nooit zwaar. 
Wie de wet overtreedt, moet adequaat ge
straft worden. We houden natuurlijk reke
ning met alle elementen. Sommige daders 
tonen oprecht berouw, en dat voel je dan. 
Maar uiteindelijk beoordelen we iedereen 
op dezelfde correcte manier.”

 
Kafkaiaans
Zijn liefde voor het vak maakt dat hij de be
sparingsmaatregelen die zijn sector plagen 
des te meer betreurt. “In veel rechtbanken 
zijn te weinig rechters benoemd en de zo

genaamde collegiale kamers, waar we in 
de regel met drie rechters zitten om zware 
zaken goed te kunnen beoordelen en jon
gere collega’s al doende op te leiden, heeft 
de minister afgebouwd. De vraag is: wat is 
Justitie waard? Een zaak zoals die rond Julie 
Van Espen bewijst toch hoe belangrijk het is 
dat die pijler goed functioneert?”

We gaan nog even verder over de zaak die 
zovele harten en media beheerst. “De afloop 
is natuurlijk schrijnend, maar de rechter in 
eerste aanleg heeft de zaak (waarin Steve 
B. eerder veroordeeld was – red.) getoetst 
aan het wettelijke criterium, namelijk of er 
vluchtgevaar bestond. Volgens mij moet de 
wetgever bijkomende criteria voor zware 

delicten invoeren en zo de rechters meer 
mogelijkheden geven.”

Hij vindt ook dat er veel meer zou 
moeten worden geluisterd naar ma
gistraten. “Wij betogen niet, wij staken 
niet. Nochtans weten wij van binnenuit 

wat er in Justitie werkt en wat er schort. 
In mijn persoonlijke geval wringt het 
schoentje als het gaat om de aanpassin
gen die mijn handicap vergen. Sinds fe
bruari 2018 ben ik weer aan de slag in 
de rechtbank, maar daar komt veel bij 
kijken, gaande van de spraaktechnolo
gie waarop ik terugval tot de vrijwilli
gers die me begeleiden naar de zittingen. 
Mijn voorzitter en ik moesten alles zelf 
uitzoeken, vanuit het ministerie van Jus
titie kregen we nauwelijks steun.”

Nog erger vindt hij het kafkaiaanse 
kluwen waarin hij en zijn lotgenoten be
landen als ze een persoonsvolgend bud
get willen aanvragen. “Met dat budget 
zou ik al die vrijwilligers kunnen betalen 
die nu belangeloos hun tijd in mij steken. 
Twee jaar na mijn aanvraag heb ik nog 
geen euro gezien. De overheid is totaal 
niet bezig met hoe ik het allemaal geor
ganiseerd krijg. En ik ben dan nog door 
de onmogelijk ingewikkelde administra
tieve trajecten geraakt, dat lukt veel men
sen niet. Nog anderen weten niet eens 
dat ze een budget kunnen aanvragen. 
Hallucinant, vind ik het.”

De vraag is: 
wat is Justitie 
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“ Tussen de 
academici 
gedraag ik me 
graag als een 
luchtvaartman. 
En omgekeerd.”
Michael Stamm staat met één been in de universiteit en met het 
andere in de industrie. Voor zijn doctoraat in materiaalkunde ont-
werpt hij een systeem dat ijs kan opsporen in de brandstoftanks 
van vliegtuigen. Tegelijk is hij aan de slag bij luchtvaartmaatschap-
pij Brussels Airlines, waar hij helpt om het vliegtuigonderhoud 
efficiënter te maken. “Ik denk graag outside the box.”

TEKST: Pieter-Jan Borgelioen | FOTO’S: Rob Stevens

octoraatsstudent Michael 
Stamm (28) haalt zijn 
Brussels Airlines-badge 

boven en loodst ons een vliegtuighan-
gar binnen waar twee Airbus-toestellen 
aan een grondige check-up worden on-
derworpen. Technici en ingenieurs van 
de afdeling Maintenance & Engineering 
testen de motoren, vervangen de ban-
den of verrichten reparaties aan het 
binnenwerk. 

“Eens om de twee jaar blijven vliegtui-
gen langer dan gewoonlijk aan de grond 
voor een ‘groot onderhoud’”, zegt Stamm. 
“Werkelijk alles wordt hier dan gecheckt. 
Dat moet ook, want veiligheid primeert 
en de voorschriften zijn enorm strikt. 
Brussels Airlines bouwt zelf geen vlieg-
tuigen, maar koopt ze aan en probeert ze 
zo lang mogelijk in topvorm te houden. 
Met succes: sommige vliegtuigen zijn 
meer dan twintig jaar oud en vliegen nog 
perfect. Zo’n toestel kan normaal gezien 
zelfs dertig jaar worden. Maar die gevor-
derde leeftijd brengt natuurlijk slijtage 
en probleempjes met zich mee die zelfs 
de architecten van deze toestellen nooit 
konden voorzien.” 

Om die op te vangen en te verhelpen, 
klopte Brussels Airlines zo’n tien jaar ge-
leden aan bij het Departement Materiaal-
kunde van de KU Leuven. Of ze vanuit de 
universiteit oplossingen konden bieden 

voor veelvoorkomende problemen? “In-
middels hebben we verschillende nieuwe 
technieken geïntroduceerd die tegelijk 
hun weg vonden naar onderzoekartikels 
en doctoraten”, zegt Stamm. “Denk bij-
voorbeeld aan een sensor die door vocht-
detectie veelvoorkomende corrosie in de 
draagstructuur van een vliegtuig kan 
voorkomen, of een ultrasoon monito-
ringsysteem dat schade aan onderdelen 
in een vroeg stadium kan detecteren.”   

Het smelt dat het kraakt
Stamms eigen doctoraat, onder super-
visie van professor Martine Wevers en 
Helge Pfeiffer (Departement Materiaal-
kunde), focust op het opsporen van ijs in 
de brandstoftank van een vliegtuig. “Tij-
dens een vlucht komt er op verschillende 
manieren water in de tank terecht”, legt 
hij uit. “Bijvoorbeeld via het ontluch-
tingssysteem, waarlangs omgevingslucht 
binnen stroomt. Vochtige lucht conden-
seert tot water en dat bevriest omdat de 
buitentemperatuur op grote hoogte daalt 
tot -50 graden Celsius.” 

“Echt gevaarlijk zijn kleine hoeveelhe-
den ijs of water in zo’n tank niet. Maar 
een teveel kan leiden tot corrosie van on-
derdelen of schimmelvorming. En wan-
neer het op verkeerde plekken vriest, 
kunnen pijpen barsten of pompen be-
schadigd raken. Dat alles brengt stevige 

D

DOCTORAATSSTUDENT MAAKT SENSOR DIE IJS IN 
BRANDSTOFTANK VAN VLIEGTUIG OPSPOORT

Los daarvan richtte hij mee de vzw Law op, 
kort voor Legal Action for people in a Wheel-
chair, samen met Jan Doom, collega-raadsheer 
in een rolstoel. Daarmee ijveren ze vooral voor 

betere toegankelijkheid van gebouwen. “Een 
erkenning als de VRG-prijs kan een duwtje in 
de juiste richting zijn. Al heb ik niet de ambi-
tie om op de barricaden te staan. Nooit gehad. 
Het liefst keer ik achter de schermen de dingen 
ten goede, hoe klein ook. Ik kan wel nog niet 
veel voor de vzw betekenen vermits ik al mijn 
energie nodig heb voor mijn werk.”

 
De zoete inval
Hij zegt het zonder zelfmedelijden. “Net om 
daar niet in te verdrinken, heb ik al direct op 
intensieve zorgen de knop omgedraaid. Ik 
wilde op een normale manier voortleven en 
daarom had ik een doel nodig: opnieuw gaan 
werken. Ik wilde daarmee ook een statement 
maken: ik ben mijn beweeglijkheid kwijt, maar 
niet mijn hersencapaciteit. Het herstel ging 
en gaat nog altijd traag. Mijn oude ongeduld 
wil nog weleens de kop opsteken, vooral om-
dat ik voor alles afhang van anderen, maar in 
wezen heb ik mijn ongeduld opgeborgen. Ik 
moest wel.”

Na de eerste dertien maanden geduld keert 
hij terug naar de rechtbank. “Ik ben er een keer 
per week, de andere dagen werk ik thuis. Mijn 
werk geeft me de kracht om iedere dag weer 

te beginnen, maar ik mag geen roofbouw ple-
gen op mijn lichaam. Ik wil er nog kunnen zijn 
voor mijn omgeving en ik wil fysiek sterk ge-
noeg zijn om weer meer onder de mensen te 
komen. Dat mis ik.”

“Vroeger zat ik in de raad van bestuur van 
de plaatselijke voetbalploeg, ik organiseerde 
quizzen voor de scouts van mijn kinderen, 
ik zette mee tuin- en wijkfeesten op en ging 
fietsen met kameraden. Twee dagen geleden 
kwam Veerle (zijn vrouw – red.) thuis met een 
folder van Join2bike, een fietsclub voor men-
sen met en zonder een beperking die er we-
kelijks samen op uit trekken en die jaarlijks 
een uitdaging aangaan. Deze zomer beklim-
men ze zo de Stelvio. Het zou mooi zijn om 
dit weer met mijn fietsmaten van vroeger te 
kunnen delen. Opnieuw op reis kunnen gaan 
zou me veel plezier doen. Ons gezin heeft zul-
ke intense ervaringen gehad op dat vlak. Er-
gens is het een troost dat ik dat allemaal heb 
kunnen doen. Ik druk mijn kinderen dan ook 
op het hart dat ze het ijzer moeten smeden ter-
wijl het heet is.”

Hij toont op zijn gsm een filmpje dat zijn 
kroost maakte op hun laatste wintervakantie. 
“Via Facetime ben ik samen met hen een piste 
afgeskied die ik zeer goed ken. Dat deed enorm 
deugd. Het was tijdens mijn eerste skivakan-
tie dat ik mijn vrouw leerde kennen. Skiën is 
dus doorslaggevend geweest in mijn leven, 
in goede en in slechte zin. De cirkel is nu he-
laas rond.”

“Als ik nu terugdenk aan die zwarte dag, 
denk ik: het was het fatum. Maar het blijft een 
beproeving. Als ik in slechte doen ben, straalt 
dat af op iedereen thuis. Mijn vrouw en ik heb-
ben wel direct beslist dat mijn handicap het 
leven van onze kinderen niet mag beperken. 
Willen ze op kamp of op reis dan houden we 
ze niet tegen ‘omdat er iemand voor papa moet 
zorgen’. Ook mijn vrouw moet er af en toe eens 
uit kunnen, vind ik. We zijn dit jaar dertig jaar 
getrouwd. In goede en in kwade dagen, zeker?” 

Hij zwijgt even. “We dragen dit sa-
men. Het meest geniet ik van met ieder-
een aan tafel zitten of wanneer het hier 
weer eens de zoete inval is. Ik kan alleen 
maar hopen dat dat nog lang zo blijft.”     

vervolg van P.15
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onderhoudswerken met zich mee, die 
vliegtuigen voor lange tijd aan de grond 
houden. Tijdens de check-ups wordt het 
water afgevoerd uit de tank, maar voor ijs 
ligt het moeilijker.”

Stamm bouwde een toestel dat ijs ge-
richt kan opsporen en het verloop van 
het smeltproces monitoren. “Het prin-
cipe is simpel”, zegt hij. “Ik heb een sen-
sor ontworpen die ultrasoon geluid de-
tecteert, geluidsfrequenties hoger dan 
20 kHz. Wanneer je een ijsblokje in een 
glas cola doet, hoor je het weleens kra-
ken. Iets soortgelijks hoor je voortdu-
rend bij ultrasoon geluid. Het komt van 
de microkristallen in ijs, die tijdens het 
smeltproces imploderen. Zolang er ge-
luidssignalen uitgezonden worden, is er 
nog smeltend ijs in de tank aanwezig.”  

“Met het apparaatje kan je het ijs niet 
verwijderen, maar we zijn al een stap 
verder als we weten in welke vliegtui-
gen ijs zit en waar zich dat precies be-
vindt. Je bespaart bijvoorbeeld tijd bij 
de check-ups, omdat je bij vliegtuigen 
zonder ijs in de tank niet hoeft te raden 
naar de smelttijd en niet hoeft te wach-
ten om te starten met de waterafvoer. 
Andere vliegtuigen krijgen op die ma-
nier dan weer meer tijd voor het smelt-
proces. Daarnaast krijgen technici ge-
richter informatie over de hoeveelheid 
ijs voor en na de waterafvoerprocedu-
re. Op die manier kunnen ze het proces 

optimaliseren en de check-ups efficiën-
ter maken.” 

Het systeem is niet uitsluitend ge-
schikt voor de luchtvaartsector, zegt 
Stamm. Ook andere industriële secto-

ren tonen interesse. “De voedingsindus-
trie, bijvoorbeeld, waar men ook te ma-
ken krijgt met ijsvorming. En onlangs 
sprak ik zelfs met een bedrijf dat kernaf-
val verwerkt. Eén van de sterktes van het 
systeem is dat het aan de buitenkant kan 
aangebracht worden, omdat geluid zich 
door wanden heen verplaatst.” 

Duurzaam vliegen 
Naast onderzoekswerk voor zijn eigen 
doctoraat, wendt Stamm zijn academi-
sche achtergrond aan bij het dagelijkse 
vliegtuigonderhoud. Hij ziet zichzelf als 
een spil tussen de industrie en de acade-
mische wereld. “Ik kan een brug slaan 
tussen de verschillende manieren van 
denken. Aan de universiteit wil je iets 
ten gronde onderzoeken en alle moge-
lijke aspecten belichten. In de industrie 
vraagt men vooral om concrete oplossin-
gen voor specifieke problemen. Ik vind 
het fijn om me tussen de academici te 
gedragen als een luchtvaartman, en om-
gekeerd. Ik denk steeds outside the box en 
zo krijg je de beste ideeën.” 

Samenwerkingen tussen de industrie 
en de universiteiten zijn in opmars, zegt 
Stamm. “In de VS is het al heel lang aan 
de gang, maar je merkt dat Europa wil 
bijbenen. Mijn doctoraat wordt gesubsi-
dieerd door de Europese Unie en maakt 
deel uit van het Horizon 2020-project 
‘NDTonAIR’, dat inzet op innovatie. De 

onderzoeksresultaten worden open access gepu-
bliceerd. Dat vergt een mentaliteitswijziging van 
de bedrijven, die alles zoveel mogelijk geheim 
willen houden. Maar ook zij zien de voordelen 
in van een meer open bedrijfscultuur: waarom 
geld spenderen aan onderzoek als de oplossingen 
voor bepaalde problemen misschien al voorhan-
den zijn?” 

Wat is volgens Stamm de grootste uitdaging 
voor de luchtvaartindustrie? “Wellicht de vluch-
ten zo duurzaam mogelijk maken. Men doet al 
onderzoek naar elektrisch vliegen, maar dat zie ik 
de eerste honderd jaar niet op grote schaal gebeu-
ren. Je hebt enorm krachtige batterijen nodig om 
brandstof te vervangen, het is duur en je kan maar 
een kleine hoeveelheid mensen vervoeren. Tech-
nische innovatie in de huidige sector biedt meer 
kansen, denk aan hybride motoren of het gebruik 
van lichtere materialen. Nieuwe motoren stoten 
nu al tot 15 procent minder uit, en dat zal in de 
toekomst nog verbeteren. En dan is het natuurlijk 
zaak om bestaande vliegtuigen zo lang mogelijk 
in gebruik te houden, zonder aan veiligheid in te 
boeten. Met dit doctoraat kan ik daar mijn steen-
tje toe bijdragen.” 

Michael Stamm:

Echt gevaarlijk 
zijn kleine 

hoeveelheden ijs 
of water in zo’n 
tank niet. Maar 
een teveel kan 
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van onderdelen of 

schimmelvorming. 
En wanneer het 

op verkeerde 
plekken vriest, 
kunnen pijpen 

barsten of pompen 
beschadigd raken.

Rechts:
Michael Stamm 

toont de plek 
op het vliegtuig 
waar het water 

uit de brandstof-
tank afgevoerd 

wordt.
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“Ik spéél zo graag”

KOT
OP

Residentie Leo XIII. Een seminarie-
gebouw uit de 19de eeuw, genoemd 
naar de paus die aandrong op de 
oprichting ervan. Elke steen ademt 
er geschiedenis, grandeur en bezin-
ning. Als je hier op kotbezoek komt, 
word je daar vanzelf stil van. 

Hanne Demeulenaere zit op kot in 
Paloma, een van de hier gevestigde 
gemeenschapshuizen van de Uni-
versitaire Parochie. “Ik heb bewust 
voor een gemeenschapshuis gekozen, 
omdat je dan écht samenleeft met de 
andere bewoners”, zegt ze enthousiast. 
“Als je op kot zit bij UP, houdt dat in 
dat je per academiejaar één semester 
lang een engagement opneemt. UP 
moedigt ook solidaire acties aan. Zo 
hebben we onder meer een kaartjes-
verkoop georganiseerd ten voordele 
van een weeshuis in India.” 

Het wordt snel duidelijk dat Hanne 
zich graag inzet voor anderen. “Ik ben 
ook actief bij MindMates, een project 
van de KU Leuven dat zich richt op 
de mentale gezondheid van studen-
ten. Na het volgen van een workshop 
ben ik buddy geworden van een stu-
dent die moeilijk sociale contacten 
legt en zich wat eenzaam voelt. Eens 
om de twee weken koken we samen. 
Daarnaast betrek ik hem bij activi-
teiten, zodat hij wat meer mensen 
leert kennen.”

  01/ Kazou-sjaal en Koning Kevin-tas  

“Ik begeleid al vijf jaar vakanties voor 
kinderen en jongeren bij Kazou. Ko-
mende zomer ben ik ook al voor de 
tweede keer animator tijdens creatieve 
vakanties van Koning Kevin. Ik speel 
zelf heel graag. Op zo’n kamp kan ik 
mijn fantasie de vrije loop laten. Ac-
tiviteiten in elkaar steken én er ver-
volgens ook zelf aan meedoen: daarin 
kan ik mij uitleven. Het is bovendien 
interessant om als psychologiestudent 
kinderen van dichtbij te kunnen ob-
serveren. Vorig jaar was er een kindje 
dat veel woede-uitbarstingen had. Uit-

zoeken welke aanpak het beste werkt, 
vind ik heel leerrijk.” 

  02/ Yogamat  

“Eén van de engagementen waar je bij 
UP uit kan kiezen is yoga, omdat dat 
een manier is om verdieping te zoe-
ken. Toen ik yoga uitprobeerde, was ik 
er meteen voor gewonnen. Ik probeer 

nu elke ochtend actieve oefeningen 
en elke avond ontspannende yin- 
oefeningen te doen. Dat doet me echt 
deugd. Mijn weken zijn soms vrij cha-
otisch. Op de yogamat kan ik even tot 
rust komen. Dankzij yoga heb ik ook 
geleerd om beter te luisteren naar mijn 
lichaam. Vroeger voelde ik niet zo snel 
dat ik moe was, waardoor ik sneller 
over mijn grenzen ging.” 

  03/ Voorleesboek  

“Minimaal twee keer per week pas ik 
op kindjes. Ik ga ze van school halen 
en vang ze op tot de ouders thuisko-
men. Ik vind het prettig om die ver-
antwoordelijkheid te nemen. En het is 
natuurlijk ook weer een alibi om enke-
le uren te kunnen spelen (lacht). Ik heb 
een collectie kinderboeken waaruit ik 
graag voorlees. Mijn favoriet is Het 
land van de grote woordfabriek, omdat 
het wat poëtischer geschreven is. De 
auteur, Agnès de Lestrade, speelt met 
taal. Kinderen die al de leeftijd heb-
ben om zoiets op te pikken, vinden het 

een leuk boek. Kleuters doorgronden 
het verhaal misschien niet zo, maar 
vinden de tekeningen van Valeria 
Docampo wel prachtig.”

  04/ Groepsfoto Paloma-gemeenschap  

“Mijn kotgenoten van Paloma beteke-
nen heel veel voor mij. Als ik hier ar-
riveer, voelt het altijd als thuiskomen. 
De anderen vragen hoe je dag was of 
nodigen je uit om samen in de zetel 
een kopje thee te drinken. Dat we één 
keer per week samen eten en in het 
begin van elk semester met z’n allen 
een weekend doorbrengen, versterkt 
het groepsgevoel. We hebben hier 
ook een studiezaal. Omdat ik zelf een 
uitsteller ben, is het een stimulans als 
anderen tijdens de blokperiode voor-
stellen om er samen te gaan studeren. 
Vorig semester hadden de meesten 
weinig slechte punten. Het systeem 
werkt dus wel.”

TEKST: Peter Van Dyck | FOTO’S: Rob Stevens

Ligging
Vesaliusstraat

Prijs / opp.
330 euro / 14 m²

Vrouw des 
kamers
Hanne Demeulenaere 
(22) is masterstudent 
klinische en gezond-
heidspsychologie, 
optie ‘kinderen en 
adolescenten’.

Plus
“Het is heel leuk om in 
een historisch gebouw 
te zitten. Er hangt hier 
een toffe sfeer en de 
residentiebeheerders 
zijn ook heel erg be-
trokken.”

Minus
“Omdat het een oud 
gebouw is, vertoont 
het soms wat man-
kementen. Zoals een 
boiler of de verwar-
ming die het al eens 
laten afweten.”

    Is jouw kot ook een inkijkje waard? 
Laat het ons weten via 
nieuws@kuleuven.be

01/ 

02/ 

04/ 

03/ 

HANNE DEMEULENAERE, GEFASCINEERD DOOR DE LEEFWERELD VAN KINDEREN
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COLOFON

Dankzij yoga heb 
ik geleerd om 

beter te luisteren 
naar mijn lichaam. 

Vroeger ging ik 
sneller over mijn 

grenzen.
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SPEED
DATE In 25 vragen naar hoofd en hart 

van Nadia Lie

om te zien hoe dat genre werd gebruikt om 
meer begrip te creëren voor mensen met het 
syndroom van Down.”

07/ Aan welk project zou u meteen 
beginnen als geld geen factor 
was?
“Mensen in verzorgingstehuizen die men-
taal nog goed zijn een programma bieden 
waardoor ze minder eenzaam zijn en zelf 
ook nog kunnen leren. Oudere mensen 
worden te veel afgesneden van de maat-
schappij. Terwijl ze zoveel weten en nog 
zoveel te vertellen hebben.”

“En ik zou graag een fonds oprichten 
voor studenten uit niet-Europese landen 
die hier studeren en financiële moeilijkhe-
den kennen. Mijn vader is zelf ook een tijdje 
in die situatie geweest toen hij als student 
uit de tropen naar Nederland kwam.” 

08/ Welk goed voornemen kan u 
maar niet volhouden?
“Ik moet eigenlijk elke dag twintig minuten 
oefeningen doen voor mijn rug, maar ik 
vind het zo saai. Vandaag heb ik het alweer 
niet gedaan.”
 

09/ Wat is uw beste eigenschap?
“Ik ben eerlijk, af en toe misschien wel te 
direct. Volgens mijn gezin heb ik een groot 
rechtvaardigheidsgevoel, maar zelf zie 
ik me vooral als open naar andere men-
sen toe.”

10/ Wat is uw grootste angst?
“Die angst is te groot om uit te spreken en 
hou ik daarom liever voor mezelf.”

11/ Hebt u een hobby? 
“Pianospelen. Tien jaar geleden heb ik mijn 
‘hogere drie’ aan het conservatorium alsnog 
afgemaakt en sindsdien probeer ik weer re-
gelmatig te oefenen. Elke zondag speel ik 
quatre-mains met een vriendin.”

12/ Wat is uw meest onhebbelijke 
karaktertrek?
“Drammerigheid. Als ik van iets overtuigd 
ben, weet ik van geen ophouden. Je zou het 
ook vasthoudendheid kunnen noemen 
(lacht).”
 

13/ Hebt u een ‘guilty pleasure’?
“Met mijn gezin naar Friends kijken en dan 
heel hard lachen om Joey.”
 

14/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Dat je dingen – en mensen – moet kunnen 
loslaten.”
 

15/ Wat was het meest pakkende 
moment van uw loopbaan tot 
dusver?
“Een seminarie over La Celestina van Fer-
nando de Rojas, waar studenten me jaren 
later nog over aanspraken en dat me heeft 
gesterkt tijdens de rest van mijn carrière.”

16/ Wat is het dichtste dat u ooit bij 
de dood geweest bent?
“Toen ik vastzat in het reuzenrad op de 
Place de la Concorde in Parijs en me uit alle 
macht moest bedwingen om niet naar be-
neden te springen.”
 

17/ Hoe komt u bij na een lange dag 
werk?
“Liggen weken in bad.”

18/ Welk voorwerp zou u redden als 
uw huis in brand stond?

Professor Nadia Lie (54) doet onderzoek naar Latijns-Amerikaanse 
literatuur en film aan de Faculteit Letteren en is voorzitter van de 
Advanced Master in Iberian and Ibero-American Studies.

TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Pianiste. Maar de ratio heeft het gehaald 
van de emotie, en ik ben Romaanse gaan 
studeren, Frans en Spaans. Daar heb ik 
nooit spijt van gehad. Met de oprukkende 
anglicisering vind ik het zelfs een steeds 
aantrekkelijkere keuze. Het achterhoede-
gevecht, inderdaad.”

02/ Op welke job bent u jaloers?
“Ik heb de ideale job, maar filmregisseur 
zijn lijkt me ook fantastisch – je eigen we-
reld creëren op het scherm, samen met 
anderen.”

03/ Wat weten uw studenten niet 
van u? 
“Dat ik een achterkleindochter ben van 
majoor Lie-Saay, het hoofd van de Chinese 
bevolking op Sumatra in Nederlands-Indië 
eind negentiende eeuw. Hij had één van de 
eerste telescopen in Azië, en woonde in een 
soort paleis. Mijn vader is Chinees en mijn 
moeder is Belgische. Ze hebben elkaar in 
Amsterdam ontmoet, waar ik tot mijn mid-
delbare schooltijd heb gewoond.”

04/ Hebt u een motto?
“The most important thing in life is showing 
up, van Woody Allen. En er is een uitspraak 
van Colette die ik mezelf vaak voorhoud: 
Le difficile, ce n’est pas de donner – c’est de ne 
pas tout donner.”

05/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“De Maximes van La Rochefoucauld, korte 
moralistische uitspraken die zich goed lenen 
voor lezen voor het slapengaan. De kortver-
halen van Borges. En dan natuurlijk het 
laatste boek van mijn man Peter Venmans: 
Discretie. Essay over een vergeten deugd.”

06/ Voor welk tv-programma blijft 
u thuis?
“Ik was erg gecharmeerd door Down the 
road. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar 
roadmovies en vond het ontzettend boeiend 

“De vleugelpiano die ik recent kocht. Hoe 
ik dat zou klaarspelen weet ik niet (lacht): 
hij moest met een hydraulische kraan over 
het huis getakeld worden om binnen te 
kunnen.”

19/ Wat zit er in uw cd-speler?
“Bach, de allergrootste, maar evengoed 
Angèle en Roméo Elvis.”
 

20/ Wanneer bent u het bangst 
geweest? 
“Toen ik met een taxi door een achterbuurt 
van Lima reed die ik per se wou zien om-
dat die voorkwam in een roman van Vargas 
Llosa die ik wou gaan lezen. Het bleek een 
plek te zijn die zelfs door de politie wordt 
gemeden. Achteraf natuurlijk erg interes-
sant, maar op het moment zelf heel akelig.” 

21/ Wat was uw meest recente 
vakantiebestemming?
“Een paar jaar geleden hebben we op 
Mallorca een authentiek hotel gevonden, 
ideaal voor een comfortabele gezinsvakan-
tie. Ik zeg niet waar het is, want dan gaat 
iedereen erheen.”

22/ Waarop bent u het meest trots?
“Dat ik mensen uit verschillende continen-
ten bij elkaar heb gebracht via mijn werk. 
Mensen nader bij elkaar brengen zie ik echt 
als één van de taken van een universiteit.” 
 

23/ Wat zou u graag beter kunnen?
“Mijn mond houden als ik het ergens niet 
mee eens ben.”

24/ Is er iets waar u al lang van 
droomt om te doen?
“Misschien schrijven op een zolderkamer-
tje in Parijs?”
 

25/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Dezelfde dingen als vandaag, denk ik. En 
dat neerlandistiek afgeschaft is aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam.”  
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Nadia Lie:
“De belangrijkste 

les die het leven me 
heeft geleerd?

Dat je dingen – en 
mensen – moet 

kunnen loslaten.”

“ Als ik van iets 
overtuigd ben, 
weet ik van 
geen ophouden”

Mijn ‘guilty pleasure’? 
Met mijn gezin 
naar Friends kijken 
en dan heel hard 
lachen om Joey.
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ZIJN TRANEN BIJ MANNEN NIET LANGER TABOE?

Een kleenex voor meneer
Gebruiksaanwijzing 

voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Een beetje sportman huilt vandaag zonder gêne, na succes én mislukking. Een stoere wereldleider in tranen: 
vinden we vertederend. Stonden tranen bij mannen dan niet gelijk aan zwakte? Is huilen plots geen 
taboe meer? Is de dijkbreuk een feit? TEKST: Wouter Verbeylen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Er zijn stevige barsten, maar 
de echte dijkbreuk blijft nog uit.

Slotvraag: wordt de wereld een betere plek van 
meer mannelijk traanvocht? “Natuurlijk wel. 
Huilen heeft immers een heel aantal functies. 
Het is een uitlaatklep, het is een sociaal commu-
nicatiemiddel bij conflicten, het vermindert ook 
vaak de boosheid bij de ander. Als je niet mág 
huilen, mis je dat dus allemaal. En dat is mis-
schien niet zo erg zolang je leventje rustig voort-
kabbelt, maar in een crisis – bij een scheiding, 
jobverlies – kan dat wel plots opspelen. Mannen 
scoren door dat keurslijf nog altijd veel hoger 
dan vrouwen in de statistieken voor risicoge-
drag: drank, drugs, zelfdoding, noem maar op.”

“Voor alle duidelijkheid: mannen hóeven niet 
te huilen. We zijn gebaat bij een maatschappij 
waar álle groepen aanvaard worden: de man-
nelijke man, de mannelijke vrouw, enzovoort. 
Maar de gevoelige man heeft het vandaag wel het 
moeilijkst, moeilijker dan de macho-man: hij wil 
wel huilen, maar mag nog altijd niet vrijuit.”

“I
Sociaal psycholoog Colette Van Laar:

Er is nog altijd ‘goed huilen’ 
en ‘slecht huilen’. Een leider 

die minder sterk staat, 
past dus maar beter op.

 IN BEELD 

Hey Jude, Dromen zijn bedrog. 
Fuck You, Fernando. Wat u net las 
is niet de transcriptie van een 
studentenruzie, maar een greep 
uit de popnummers die op 16 
mei weerklonken op het Ladeu-
zeplein. Tijdens Bar & Bells, ge-
organiseerd door LOKO en de 
Dienst Cultuur, konden studen-
ten en Leuvenaars genieten van 
een hapje en drankje, terwijl Luc 
Rombouts het beste van zichzelf 
gaf op de Universiteitsbeiaard. 
Het publiek wiegde op de maat 
vanuit een strandstoel, head-
bangde in het springkasteel, of 
luisterde geboeid aan de open-
luchtbar. Een strakblauwe lucht 
en een warm zonnetje maakten 
de festival sfeer compleet.

Stoel doen
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k denk wel dat je voor een stuk 
gelijk hebt”, zegt Colette Van 
Laar. Zij is sociaal psycholoog en 

doet onderzoek naar stereotypen bij mannen 
en vrouwen. “Huilen mag meer dan vroeger. 
Of toch minstens in sommige enclaves van de 
samenleving – bij hogeropgeleide mannen 
bijvoorbeeld.” Maar een dijkbreuk? Dat gaat 
Van Laar nog te ver. “We zijn er nog lang 
niet: mannen zijn nog altijd veel meer be-
perkt in hun emoties, in hun gedragsreper-
toire, dan vrouwen.”

Van Laar citeert enkele cijfers van 
Ad Vingerhoets, de wereldautoriteit 
op het gebied van huilen: mannen 
huilen gemiddeld vijf keer minder dan 
vrouwen – ruwweg één keer per maand 
tegenover één keer per week – en als ze 
huilen, duurt het ook korter. Grote verschil-
len dus, maar is dat niet gewoon allemaal bio-
logie? Van Laar: “Ja, er zijn zeker biologische 
oorzaken waardoor mannen minder snel hui-
len: hormonen, bijvoorbeeld. Vrouwen zouden 
ook een iets korter traankanaal hebben, waar-
door de tranen bij hen letterlijk sneller over 
de wangen rollen.”

“Maar biologie is niet de enige factor. Het ligt 
een pak complexer. Jongens en meisjes worden 
blijvend blootgesteld aan hormonen, maar ook 
aan sociale omgang. Als jongetjes huilen, krij-
gen ze al op heel jonge leeftijd het verhaaltje in-
geprent: ‘Flink zijn, jongens huilen niet’. Terwijl 
we het bij meisjes meer aanvaarden, ze zelfs aan-
moedigen om erover te praten.”

Obama-pakketje
Wordt dat huiltaboe nu definitief gesloopt? 
Op tv alvast wel. Daar zien we wekelijks ‘ech-
te mannen’ in tranen uitbarsten. In de sport 
– een enclave met een hoger dan gemiddeld 
macho-gehalte – gutst het traanvocht, bij winst 

Obama huilde op acht jaar zelfs zeven 
keer, turfde de BBC. “Een krachtdadig po-
liticus als Obama kan dat hebben”, zegt 
Van Laar. “Dat levert hem zelfs bonus-
punten op, want zijn ‘pakketje’ wordt nog 

completer. Hij was al capabel, en nu blijkt 
hij nog gevoelig ook. Maar niet iedereen 
komt daarmee weg. Er is nog altijd ‘goed 
huilen’ en ‘slecht huilen’. Een leider die 
minder sterk in zijn schoenen staat, past 
toch maar beter op, want huilen voedt de 
twijfel in zijn kunnen. Daarom vinden we 
huilen bij vrouwelijke leiders nog altijd zo 

lastig: daar is de twijfel ‘of ze het wel kun-
nen’ nog een pak meer aanwezig. ‘Iron lady’ 

Margaret Thatcher heeft één keer gehuild, 
toen haar zoon enkele dagen vermist was. Dat 

werd allesbehalve goed onthaald.”

Krijgers met emoties
De rolmodellen in de media komen er dus drup-

pelsgewijs, maar het zal volgens Van Laar nog 
wel even duren voor het gendercliché hele-
maal gesloopt is. We staan immers ook onbe-

wust op de rem. “Veel mannen hebben inmid-
dels een zachter, zorgzamer manbeeld als ideaal. 
Maar ze dénken dat andere mannen dat niet de-
len, en dat niemand hen wil zien huilen. En dus 
houden ze zich toch in. Dat heet ‘pluralistische 
onwetendheid’: ze spiegelen zich aan een ideaal-
beeld dat eigenlijk niet meer gedragen wordt.”

En toch beweegt er ook veel. “Zo worden er 
steeds meer ‘mannengroepen’ gevormd. Die or-
ganiseren dan bijvoorbeeld warrior weekends: 
ze trekken naar de Ardennen om daar eerst sa-
men heel stoere dingen te doen zoals vuur ma-
ken en boogschieten. En daarna gaan ze praten, 
mogen de emoties eruit. Dat heeft natuur-
lijk iets heel dubbels: uiteindelijk mag het wel, 
maar ze moeten toch nog eerst even door die 
oude stereotypen.”

én bij verlies. Nog maar een generatie geleden 
werd dat allemaal netjes weggeknipt, vertelde 
een oud-sportjournalist onlangs, want dat hoor-
de niet. Vandaag zitten tranen vooraan in elke 
samenvatting.

“Dat kan er inderdaad op wijzen dat er echt 
iets aan het schuiven is, dat we een kantelpunt 
naderen”, denkt Van Laar. “Je ziet het bijvoor-
beeld ook steeds vaker bij mannelijke politici. 
Denk aan Barack Obama, die publiekelijk huilde 
na een school shooting. Het mooie is dat die be-
roemde voorbeelden door het vergrootglas van 
de media een enorm effect kunnen hebben. Als 
zo’n mannelijke man dat doet, dan zal huilen wel 
niet zó fout zijn.”


	CAM0109
	CAM0209
	CAM0309
	CAM0409
	CAM0509
	CAM0609
	CAM0709
	CAM0809
	CAM0909
	CAM1009
	CAM1109
	CAM1209
	CAM1309
	CAM1409
	CAM1509
	CAM1609
	CAM1709
	CAM1809
	CAM1909
	CAM2009

