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Tussen twee bergen 

Annelies Verdoolaege (afgestudeerd in 1997) 

 

1 oktober 1993 was een vrijdag. Ik herinner me niet meer of mijn eerste 
academiejaar inderdaad die vrijdag begon, of op maandag 4 oktober. Ik vermoed niet 
dat er een voorbereidende infosessie was georganiseerd eerder die week, zoals nu 
gebeurt voor de eerstejaars. Maar ook dat weet ik niet meer. Wat ik me van die 
eerste dag wel herinner was de enorme drukte op de Blandijnberg; dat ik die eerste 
dag tevergeefs probeerde iets te eten te vinden in het studentenrestaurant van de 
Overpoort. Ik ben die middag dan maar met een paar toevallige medestudenten iets 
geen eten in een of ander café – ik was vooral verbaasd dat twee van die 
medestudenten (een jongen en een meisje) er blijkbaar al op een halve dag in 
geslaagd waren een koppel te vormen. Ik wist toen nog van niet veel. Mijn mama 
ontlokte het ’s avonds in ieder geval de opmerking dat het toch niet de bedoeling 
was dat ik voor mijn middageten telkens op café zou gaan. Wat daarna ook nooit 
meer is gebeurd.  

’s Avonds ging ik naar huis ja, met de bus terug naar Assenede. Elke avond keek ik er 
ook naar uit om naar huis te gaan; geen haar op mijn hoofd dacht eraan om op kot te 
gaan. Ik ben altijd een brave student geweest, een zeer brave student. Ik ging altijd 
naar de les – ik heb nooit één les gemist – en ik ging nooit uit – ik ben in al die jaren 
als student aan de UGent eigenlijk nooit echt uit geweest, naar de Overpoort of de 
Vlasmarkt.    

Nederlands-Engels ging me goed af. Ik had in het middelbaar Latijn-wiskunde gevolgd 
en was maar wat blij me nu te kunnen bezighouden met taal, geschiedenis en 
cultuur. 

 

Herinneringen aan mijn vier jaar Germaanse taal- en letterkunde: de 
licentiestudenten die verkleed Auditorium C binnenvielen voor een 
sinterklaasfeestje, met mandarijntjes gooiden en professor Taeldeman woorden op 
bord lieten schrijven zoals kruidje-roer-me-niet en majestueuze ijscoupes; heel 
Reynaert de Vos doorworstelen onder leiding van professor Waterschoot (thuis 
hoorde ik dat die met mijn vader in het leger had gezeten, wat ik me niet zo goed kon 
voorstellen); overzicht van de Wereldliteratuur van Raymond Vervliet, die altijd op 
het laatste nippertje Auditorium E binnenstapte waarmee onze hoop vervloog dat hij 
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misschien eindelijk eens afwezig zou zijn; de roemruchte lessen van Etienne 
Vermeersch – en vooral dat examen filosofie, dat was ons eerste examen in de eerste 
kandidatuur en het viel op een zaterdag. Ik zie mezelf die ochtend nog uit de auto 
stappen aan de ingang van de Blandijnberg en met een benauwd hart de trappen 
beklimmen. 

Meer herinneringen: de heerlijke lessen van Kries Versluys over Engelse letterkunde, 
in zijn sappige Amerikaanse accent; de gedichten van Claus en Shakespeare 
ontdekken; Magda Devos met haar onvoorstelbare kennis van de Nederlandse 
grammatica – zij kon van elk woord in elke zin uitleggen welke functie het had en elke 
woordvolgorde in het Nederlands verklaren (in vond dat ongelooflijk!); examen 
afleggen bij Nicole Rowan – over DH Lawrence als ik me niet vergis; Johan Taeldeman 
die me de liefde bijbracht voor de sociolinguïstiek en dialectologie; professor De 
Grauwe wiens eigen stijl ons allemaal vaak een glimlach ontlokte; de lessen 
Algemene Literatuurwetenschap van Mieke Musschoot, die niet echt mijn ding waren 
(ik krijg nog koude rillingen bij de naam Karl Popper); Anne-Marie Vandenbergen die 
ons the Great Vowel Shift uitlegde en dat name in het Oud-Engels als name werd 
uitgesproken; Stef Slembrouck en de Wordbuilder, waarbij ik toch steeds dacht dat er 
in het Engels zo verschrikkelijk veel woorden zijn; en Jim O’Driscoll die me liet weten 
dat mijn uitspraak van het Engels niet naar behoren was. Als gevolg daarvan heb ik 
weken lang Engelse teksten luidop gelezen om toch maar te slagen voor die 
uitspraaktest. Mijn mooiste herinnering dateert waarschijnlijk uit juni 1994 – met 
kloppend hart ons puntenbriefje na de examens eerste kandidatuur gaan ophalen in 
het Aquarium en dan met tranen in mijn ogen naar huis bellen van de telefooncel die 
toen nog op de hoek van de Blandijnberg stond – ik was geslaagd, zelfs met 
onderscheiding! 

 

Maar veel herinneringen heb ik ook aan de gebouwen van de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte: uren lang in de leeszaal van de bibliotheek zitten tijdens de springuren, 
elke middag gaan eten in De Brug, de weg zoeken naar Engelse letterkunde over die 
vieze binnenplaats in het Roziergebouw, wachten in de gang van Nederlandse 
taalkunde als professor Taeldeman weer erg lang op zich liet wachten om het samen 
over mijn thesis te hebben. En altijd maar weer de Blandijnberg, met die honderden 
fietsen voor de trap, met de toiletten in de catacomben, met mijn verdwaasdheid 
gedurende die eerste maanden – de trappen in dat gebouw stopten soms op de 
tweede verdieping, de derde verdieping, of de zesde verdieping….het heeft wel even 
geduurd voor ik er wijs uit werd. 
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Ik woon nu 20 jaar in Gent, werk nog steeds aan de UGent, en ik kom nog vaak in de 
Blandijnberg. Dat is altijd een beetje thuis komen.  

Die vier jaar zijn vlot verlopen, maar mijn sociale contacten lagen toen op een laag 
pitje: studeren, naar de les gaan, examens afleggen…ja, dat is wat ik me herinner. 
Veel vrienden of kennissen heb ik er niet aan overgehouden. Enkel in juni 1997, bij 
het afstuderen, nodigde ik een 10-tal medestudentes uit bij ons thuis in Assenede. Ik 
denk niet dat ik een van hen daarna nog heb teruggezien. 

 

Nochtans werd mijn wereld opengegooid in de tweede licentie Germaanse, en werd 
daar de kiem geplant voor heel mijn latere loopbaan. Dankzij contacten van professor 
Taeldeman aan de University of Cape Town kon ik een semester in Kaapstad gaan 
studeren van januari tot juni 1997. Dat was een verbluffende ervaring….het studeren 
zelf liep ook daar op rolletjes, maar de stad en het land maakten een geweldige 
indruk op mij.  

Ik logeerde gedurende die maanden bij docenten van UCT, Chris en Bibi van der 
Merwe die in de wijk Observatory woonden, eventjes buiten het centrum van 
Kaapstad. De eerste dag na mijn aankomst namen ze me mee op een boottocht op 
Tafelbaai en daar, toen ik vanop de zee de Tafelberg zag afsteken tegen de blauwe 
lucht, werd ik instant verliefd op die tweede berg die mijn leven heeft bepaald.  

Het was het begin van een liefde voor een stad, een land, een continent en ook van 
een nieuwe microbe die me te pakken kreeg: zoveel mogelijk ontdekken, verkennen, 
ervaren, en veel, heel veel, nieuwe mensen leren kennen. 

 

Terug in Gent was het voor mij duidelijk. Die vier jaar Germaanse waren goed 
geweest, bij wijlen zelfs interessant, maar het werd tijd om me te verdiepen in iets 
wat me echt boeide. In oktober 1997 begon ik aan de opleiding Afrikaanse talen en 
culturen.  

Dat eerste jaar kon ik de kandidaturen Afrikanistiek combineren, omdat alle 
algemene vakken wegvielen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe ik Cilubà 1 en Cilubà 
2 terzelfdertijd kon volgen. Ik ken in ieder geval geen enkel woord Cilubà meer, wat 
daarmee misschien wel iets te maken heeft. Ik had de smaak nu goed te pakken en 
ging voor mijn eerste licentie Afrikaanse talen en culturen op uitwisseling naar de 
State University of New York in Albany.  
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Weer nieuwe indrukken, nieuwe vakken, erg veel nieuwe vrienden. In dat jaar haalde 
ik mijn schade wel een beetje in, want ik studeerde daar, deed een studentenjob 
(wat ik in Gent nooit had gedaan) en ging elke avond naar een of andere activiteit of 
feestje. Mijn tweede licentie Afrikaanse talen en culturen weer in Gent, nu wel op kot 
gaan, mijn licentiaatsverhandeling schrijven bij Jan Blommaert. En in dat jaar (we zijn 
ondertussen het jaar 2000) een geëngageerde student uit Senegal leren kennen, met 
wie ik nu al 21 jaar ben getrouwd.  

 

Het is het pad van de Afrikanistiek dat ik verder heb gevolgd: toen ik afgestudeerd 
was als Afrikanist heb ik nog een beurs behaald van de Belgian-American Educational 
Foundation en opnieuw kon ik een jaar naar de Verenigde Staten gaan studeren. Ik 
besloot opnieuw naar SUNY Albany te gaan, want je kunt niet eindeloos nieuwe 
mensen leren kennen en nieuwe netwerken opbouwen.  

Maar ook daarna, na 8 jaar studeren kon ik me niet losmaken van de Universiteit van 
Gent. Eerst ging ik vier jaar doctoreren onder begeleiding van Jan Blommaert…dat 
waren fantastische jaren, waar ik veel reisde – vooral naar Zuid-Afrika natuurlijk want 
de overgang van apartheid naar post-apartheid Zuid-Afrika was het onderwerp van 
mijn doctoraat.  

Langzamerhand begon ik me ook meer te interesseren in het beleid van de faculteit 
en de universiteit, wat me in tientallen raden en commissies bracht, tot in de 
Faculteitsraad en de Raad van de Bestuur van de UGent. Na mijn doctoraat ging ik 
onderzoeksprojecten aan Afrikaanse universiteiten mee coördineren, eerst in Zuid-
Afrika en daarna in Tanzania…al die jaren bleef ik verbonden aan de vakgroep 
Afrikaanse Talen en Culturen.           

Tot ik in 2017 de overstap maakte naar de Afdeling Internationalisering van de 
UGent, waar ik nu de universiteitsbrede samenwerking vanuit de UGent met Afrika 
coördineer.  

 

Op dit moment, 25 jaar na het afstuderen als Germanist, zit ik nog steeds tussen 
‘mijn’ twee bergen, de Blandijnberg en de Tafelberg.   

Op de Blandijnberg kom ik dikwijls. Niet alleen is de vakgroep Afrikaanse talen en 
culturen een 5-tal jaar geleden verhuisd van de kelder van de Rozier naar de 
Blandijnberg; ik heb daar dus nog veel kennissen en collega’s, met wie ik in mijn 
functie als coördinator van het Afrika Platform natuurlijk vaak samen werk.  
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Sinds 2007 ben ik ook betrokken bij het vak Afrikaans: taal- en letterkunde voor 
studenten 3de bachelor van de opleiding Nederlands. Ik heb in dat vak jarenlang het 
gedeelte taalverwerving gedoceerd, samen met Dirk Coigneau en Jacques Van 
Keymeulen die respectievelijk de letterkunde en de taalkunde voor hun rekening 
namen. Later hebben we het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van 
Zuid-Afrika opgericht, organiseerden we zomerscholen, seminaries en colloquia over 
het Afrikaans, nu in nauwe samenwerking met Timothy Colleman en Yves T’Sjoen. 
We hebben zelfs een Leerstoel Zuid-Afrika opgericht (de enige aan de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte), met een jaarlijkse gastprofessor uit Zuid-Afrika.   

Ik heb dus nog zeer veel contact met de collega’s van de opleiding Nederlands, met 
mijn mede-Germanisten. 

 

Maar ook de Tafelberg kan ik nog steeds elk jaar een paar keer bewonderen. Deze 
tekst heb ik trouwens geschreven toen ik vorige maand in het vliegtuig zat van 
Schiphol naar….jawel: Kaapstad. De universiteit van Gent werkt heel nauw samen 
met Zuid-Afrikaanse partners en de Universiteit van West-Kaapland (een andere 
universiteit in Kaapstad) is de strategische partner van de UGent in Afrika. Ik ben er 
ondertussen aangesteld als Buitengewoon Hoogleraar en ga geregeld naar Kaapstad 
om les te geven of samenwerking te bespreken. 

 

De Blandijnberg en de Tafelberg, Gent en Kaapstad, Germanist en Afrikanist, 
Afrikaans en Nederlands. Ik ben er eigenlijk in geslaagd dat alles met elkaar te 
verweven doorheen mijn loopbaan, en ik ben tevreden…heel tevreden.  

Elke stap, elke collega heeft bijgedragen tot wie ik nu ben en ik heb van geen enkele 
beslissing spijt. Met dankbaarheid stap ik nog steeds door de deuren aan de 
Blandijnberg, maar het is toch vooral met een hart vol verlangen dat ik elke keer op 
het vliegtuig stap richting Tafelberg.  

Ik hoop dat mijn leven zich nog lang mag afspelen tussen de twee bergen. 

 

Dank jullie wel. 
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“Bende paljassen” - Het leven na de Univ. 

[Hans Vanacker] 

“Bende Paljassen”. Neen, geacht gehoor, dit is geen flauwe of misplaatste 

poging om wijlen Willem Schrickx te imiteren of welke prof. dan ook.  

 “Bende Paljassen” kwam vlijmscherp uit de mond van Eerste Sergeant 

De Pauw. Ik stond met de andere soldaten van de derde compagnie op het grote 

plein van het roemrijke Vijfde Linie-bataljon, klaar in het gelid om de driekleur 

te groeten. Het was bijtend koud en pikdonker, die vroege januariochtend van 

1984 in Soest.  

Ik had niet genoeg hersenspinsels om me te kunnen outen als 

gewetensbezwaarde. En Duitsland, daar had ik zelf voor gekozen. Maar een 

gevechtseenheid met alles erop en eraan, ook letterlijk, dat was van het goede te 

veel. Wat leken ze plots ver, De Saussure, de Praagse School, Louis Paul Boon, 

James Joyce, Thomas Mann, Selma Lagerlöf en, meer specifiek voor mij, 

negentiende-eeuwers als F.A. Snellaert, Domien Sleeckx of Julius Vuylsteke. 

Het was alsof ik in de universiteit nooit één voet had gezet.  

 Maar toch, in de periode 1978-1983 had ik wel degelijk gestudeerd aan de 

Rijksuniversiteit Gent. Eerst Nederlands-Engels en daarna nog een jaartje Duits. 

Ik was op de Blandijn een student met honderden anderen. Een student met een 

bekende, voor sommigen beruchte familienaam. Dat jaar Duits was overigens 
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veruit het leukste. Als licentiaat was je in de ogen van de schachten en tweede-

kanners al iemand. De bewonderende blikken nam je er graag bij, zeker die van 

de meisjes.  

 

Er zou nog een moment komen waarop ik de universiteit verliet, eind de jaren 

tachtig. Na een - laat ik eerlijk zijn - hobbelparcours als medewerker van Ada 

Deprez,  ging ik aan de slag bij de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons 

Erfdeel, gevestigd in het West-Vlaamse grensdorpje Rekkem. Ik werd er vooral 

verantwoordelijk voor het redactiesecretariaat en de eindredactie van 

Septentrion. Dit Franstalige tijdschrift wil de cultuur van Vlaanderen en 

Nederland presenteren aan de lezer in de francofonie. Dat het zich over de 

taalgrens en andere grenzen heen richt tot de andere, is op zich niet zo 

spectaculair. Maar Septentrion presenteert zich nu al meer dan vijftig jaar in de 

taal van de andere en dat maakt het blad uniek.  

 Ik besefte het aanvankelijk niet, maar als verantwoordelijke voor 

Septentrion mocht ik vanuit cultureel oogpunt een bevoorrechte plek innemen. 

Ik mocht me nestelen op het imaginaire grensvlak tussen de Nederlands- en de 

Franstalige cultuur. Meer en meer raakte ik gefascineerd door de meest 

verschillende vormen van culturele beïnvloeding, in welke richting dan ook. Die 

groeiende fascinatie ging gepaard met een stijgende ergernis over wat ik de 

identiteit-obsessie durf te noemen, de kwalijke neiging van steeds meer mensen 
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om iedereen in een welbepaald, duidelijk afgelijnd identitair hokje te willen 

steken. Daarom juich ik het idee toe van Yves T’Sjoen en Caroline De Mulder, 

hoogleraar Franstalige literatuur aan de université de Namur, om een cursus 

Belgische literatuur in de steigers te zetten, een cursus die vanaf het tweede 

semester van dit academiejaar ingebeelde grenzen uiteraard zal overstijgen. Veel 

te lang hebben de Nederlands- en de Franstalige literatuur in België met de rug 

naar elkaar geleefd, terwijl er wel degelijk sprake was en is van inhoudelijke 

beïnvloeding en parallellen.  

Vanaf mijn eerste dag in Rekkem leerde ik vanuit het perspectief van de 

lezer naar het Nederlandse taalgebied te kijken. En de lezer van Septentrion, die 

is Franstalig. Dus kruip ik nog altijd geregeld in de huid van wie we vroeger bij 

Ons Erfdeel “de man van Toulouse” noemden, nu geheel mee met de tijd “de 

vrouw uit Marseille”. Je leert op een gezond kritische manier te kijken naar je 

eigen taalgebied en je ziet jezelf als het ware in een spiegel. Dat was 

aanvankelijk voor die eindredacteur van Septentrion, afkomstig uit een 

geenszins radicaal maar wel overtuigd “Vlaamsvoelend” gezin - geloof me - 

bijzonder confronterend.  

 Nu de pensioengerechtigde leeftijd langzaam maar zeker naderbij komt, 

overkomt het me wel eens dat ik terugkijk op die ruim dertig jaar bij Ons 

Erfdeel en me afvraag: wat is er in die periode zoal veranderd, in België, 

Nederland en Frankrijk? Veel ten goede, vind ik, althans op maatschappelijk 
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vlak. Om maar een enkel voorbeeld te geven: de leerlinge uit mijn klas aan het 

Gentse Atheneum zou vandaag meer gehoor krijgen als ze schoorvoetend toegaf 

dat ze worstelde met haar gender. Zij of hij zou, dat hoop ik toch, nu niet kiezen 

voor een drastische en dramatische oplossing.  

 Maar laat ik me gemakshalve beperken tot taal en cultuur. Er is toch het 

een en het andere dat ik met een eufemisme nogal vreemd zou willen noemen. 

Men kan het niet meer ontkennen: het Standaardnederlands staat vandaag veel 

zwaarder onder druk dan in de vroege jaren 1980. Ik heb absoluut niets tegen 

dialecten, maar wat mij betreft, pleit er nogal wat ten voordele van het 

Standaardnederlands, alleen al vanuit sociaal-emancipatorisch en cultureel-

politiek standpunt. Soms voel ik me, met een lichte overdrijving, een van de 

laatsten der Mohikanen. Taalvariatie is al een tijdje het modewoord en dat ook 

veel taalkundigen zonder de minste nuance de standaardtaal in het vizier nemen, 

dat begrijp ik gewoonweg niet. Min of meer in het verlengde daarvan, maar in 

een andere setting: in Noord-Frankrijk, meer bepaald in het département du 

Nord, zijn er sinds kort een tiental scholen waar de leerlingen als vreemde taal 

“Vlaamsch” of “Vlemsch” kunnen volgen, geen Nederlands. Ik vind dat een 

kwalijke ontwikkeling.  

Ik zou ook door kunnen drammen over de galopperende verengelsing van 

het hoger onderwijs in Nederland, waar het Nederlands als wetenschapstaal 

stilaan dreigt te verdwijnen. Maar ik wil er nog graag iets uitnemen wat me, als 
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verantwoordelijke voor Septentrion, recht naar het hart gaat. In het Frans noemt 

men het sierlijk mooi “le nombrilisme culturel”, de culturele navelstaarderij. 

Die, wat mij betreft, ergerlijke neiging om zich in het cultuurbeleid terug te 

plooien achter de kennelijk zo veilige grenzen van het eigen taalgebied of de 

eigen regio. De vernieuwde pleinvrees, het is een breder cultureel, ik meen te 

mogen zeggen zelfs algemeen-maatschappelijk fenomeen. Wie vaak kijkt naar 

het journaal op de VRT of VTM moet het toch ook zijn opgevallen. Het meest 

banale nieuws uit de eigen regio komt vaak prominenter aan bod dan de oorlog 

in Oekraïne.  

Een tiental jaar geleden sloot het Institut Néerlandais in Parijs zijn deuren. 

Veel te duur vond de Nederlandse overheid. Even later had Frankrijk zijn 

revanche beet. Ook het Maison Descartes in Amsterdam verdween van de 

culturele kaart. En in België, meer bepaald in Vlaanderen? Het antwoord lijkt 

me duidelijk. Er is steeds minder animo voor een coherente, goed 

uitgebalanceerde cultuurpolitiek waarin men zichzelf - met de nodige zelfkritiek 

maar onbevangen - aan andere taalgebieden presenteert. Het is de realiteit waar 

Septentrion helaas bijna dagelijks mee te maken heeft.   

 

Ik heb er me het hoofd over gebroken. Hoe zou ik de link leggen tussen 

Septentrion en mijn eigen boeken? Want beide hebben maar weinig met elkaar 

te maken. Er is misschien één woord dat als brugje kan dienen: … “ijdelheid”.  
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Ik verklaar me nader. Zeker toen Jozef Deleu nog hoofdredacteur was, 

slaagde Septentrion erin bekende auteurs te strikken voor een literaire avond of 

presentatie. Ik zal geen namen noemen, het is te delicaat. Want aan enkelen 

onder hen heb ik me wel eens geërgerd. Neen, niet aan Hugo Claus, want dat 

was een van de meest aimabele mensen die ik heb mogen ontmoeten. Hoe kan ik 

die ergernis omschrijven? Die werd laten we zeggen veroorzaakt door de nogal 

eenzijdige focus die meerdere auteurs hebben op hun eigen werk. Maar kijk, al 

wil ik me - echt waar - als simpele auteur van simpele jeugdboeken op geen 

enkel, maar dan ook geen enkel moment met die schrijvers vergelijken: ik raakte 

zowaar in hetzelfde bedje ziek. Als er een positieve recensie verschijnt over een 

boek van mij, loop ik wekenlang op een wolk. Haalt er iemand zijn of haar 

voorhamer boven, mijn wereld stort in en ik ben totaal ongenietbaar.  

 Het is niet de eerst keer, zult u opwerpen, maar sta me toe ook als het over 

Nederlandstalige jeugdliteratuur gaat enigszins kort door de bocht te gaan. Er is 

in onze jeugdliteratuur een tendens te bespeuren die nauw aansluit bij een 

ontwikkeling die ik zopas heb proberen te schetsen. Het is niet veel meer dan 

een indruk, maar het lijkt me dat verhalen zich steeds vaker afspelen in de eigen 

cocon. En bij heel wat boeken gaat het om wat ik - veel te oneerbiedig - de 

“kleine” of “lichte” gevoelens zou willen noemen: schuldgevoel, jaloezie, een 

soort spleen of mal de siècle, prille verliefdheid, de ontdekking van de eigen 

seksualiteit.  
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 Rekening houdend met die context heb ik het mezelf wel moeilijk 

gemaakt. Dat gebeurde geenszins bewust en was misschien meer het gevolg van 

mijn gebrek aan inlevingsvermogen, zeker als het om die gevoelens gaat. Als ik 

een lezing geef aan kinderen, meestal tussen de tien en dertien jaar, vertel ik 

telkens een beetje smalend dat ik geen zin heb in de bloedmooie prinses die 

languit en smachtend in de canapé ligt te wachten op de galante prins die komt 

aangereden op zijn prachtige paard. Mensen die gelukkig zijn of enkel worden 

geplaagd door de “lichte” gevoelens, ik mis gewoon het talent om over hen te 

schrijven. Neen, mijn verhalen komen enkel tot leven bij gratie van het conflict. 

En soms gaat het er verdomd hard aan toe.  

 Wat zijn dan de thema’s van mijn verhalen? Ik heb het onder meer over 

verregaande pesterijen, discriminatie, rauw racisme, onbeteugelde hebzucht, 

kindslavernij in Afrika en verborgen armoede.  

 Mag ik er twee boeken uitnemen? In het recent verschenen verhaal 

Morgen gaat het beter ben ik toch maar op zoek gegaan naar een compromis. 

Verborgen armoede, een onderwerp dat niet zo evident is voor een prille tiener, 

speelt zich immers af in de al bij al kleine cocon van hoofdpersonage Sara. Een 

prangend sociaal en maatschappelijk thema in een beperkte ruimte, dat was voor 

mij geen sinecure. Ook moeilijk was het zoeken naar een geschikt perspectief 

van waaruit ik het verhaal wilde vertellen. Want Sara mocht niet ondergaan in 

een poel van zelfmedelijden en miserabilisme. Uiteindelijk koos ik voor een 
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meervoudig perspectief. De lezer krijgt het wedervaren van het hoofdpersonage 

niet alleen voorgeschoteld vanuit de ogen van Sara zelf, maar ook vanuit de 

ogen van haar moeder, schoolvrienden en -vriendinnen. Dat vond ik geen 

eenvoudige, maar heel interessante oefening.  

 In Achter de heuvels was geen plaats voor compromis. Dat net dat boek 

een nominatie in de wacht sleepte voor de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury doet 

me nog altijd veel plezier. Achter de heuvels speelt zich af heel ver van hier en 

kwam tot stand na de reis die ons gezin had gemaakt door Togo en Benin. We 

hoorden daar voor het eerst over des traffiquants, kinderhandelaren. Zij 

overtuigen straatarme ouders om hun soms heel jonge kinderen met hen mee te 

geven of ze kidnappen gewoonweg de kinderen en voeren die naar 

granietmijnen. Velen overleven het onophoudelijk kappen in de blakende zon 

niet. Voor alle duidelijkheid, die praktijk bestaat nog steeds. Op dit moment zijn 

ergens in een mijn in West-Afrika jonge kinderen met een houweel aan het 

kappen op een grote blok graniet.  

 Innocent, het centrale personage van Achter de heuvels, overleeft de 

granietmijn, maar zijn vriend Victor redt het niet. Hij verdwijnt met vele 

anderen in een grote put. Toen ik het boek presenteerde, zei ik dat ik mijn tussen 

aanhalingstekens “missie” als geslaagd zou beschouwen als tenminste een paar 

kinderen er zich van bewust werden dat zij in een gepriviligieerde situatie 

verkeerden. Dat voor veel kinderen ver van hier het leven er totaal anders uitzag. 
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Wel, ik kreeg verontruste mails van ouders. Ze vroegen me hen gerust te stellen, 

hen te vertellen dat mijn verhaal pure fictie was, dat dit niets te maken had met 

de realiteit daar in dat zotte Afrika. Ik moest hen ontgoochelen. Ja, Achter de 

heuvels was fictie en toch weer niet. Want de realiteit voor de echte Innocents is 

helaas nog een stuk gruwelijker dan in het boek. Ik zag in Genk een jongen die 

net Achter de heuvels had gelezen tranen met tuiten huilen. En dat was echt niet 

alleen opdat een paar meisjes liefdevol hun arm over zijn schouder zouden 

leggen. In een school in  de buurt van Gent werd een dertienjarig meisje 

lijkbleek. Bijna viel ze flauw. En dat andere meisje, dat me bekende dat zij en 

haar vriendinnen een paar nachten maar moeilijk de slaap hadden kunnen vatten. 

De traffiquants, Innocent, Victor, die ellendige, grote, diepe put. Ik had wel 

medelijden met haar, maar niet heel veel. Eigenlijk, ik geef het toe, was ik 

vooral tevreden. 

 Allemaal kommer en kwel zult u zeggen. Venijnige pesterijen, ongeremde 

hebzucht, xenofobie, kinderen die als slaven moeten leven. U hebt gelijk, maar 

niet helemaal. Want met Rode veters, mijn debuut, heb ik ook een boek 

gepubliceerd waarin de belangrijkste bijzaak van het leven ongegeneerd de 

hoofdrol opeist. Inderdaad: het voetbal. Meerdere van mijn personages durven 

wel eens verliefd te worden. En als u naarstig zoekt, zult u hier en daar zelfs een 

glimp van humor ontdekken. U gelooft me waarschijnlijk niet, maar ik zou 
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zeggen: laat uw kinderen of kleinkinderen de proef op de som nemen. Enkele 

van mijn boeken zijn ook hier te vinden.  

 Dank u. 

Hans Vanacker 



[Luc Bucquoye] 

Beminde Parochianen, ik denk niet dat er twee slechtere woorden 
bestaan dan deze om mijn toespraak te beginnen.  

Evenmin kan ik nog uit de hoek komen met klassiekers als ‘Beste 
Luisteraars’ of met de conventionele beleefdheidsformules zoals 
‘Geachte Dames en Heren’, zodoende blijft mij niks anders over dan u 
met veel liefde toe te spreken als Dag Bond van de Gentse 
Germanisten, Beste G G’s, of kortweg B G G’s, maar dat laatste klinkt 
dan weer zo als Bijzonder Genetisch Gemanipuleerden, en daar zal ik 
nu niet verder op ingaan.  

Toen ik van Joost een e-mail kreeg met de vraag om vandaag te 
komen spreken, dacht ik eerst: ze hebben gans Gent en omstreken 
afgedweild en ze vinden niemand, en daarom vragen ze mij, een 
totaal onbekend gastje en ik weet begot niet wat ik hier moet komen 
vertellen.  

Een beetje verder in dezelfde mail las ik dan, dat Joost dacht dat ik 
een bijzonder parcours had doorlopen en dat het daarom was dat ik 
gevraagd werd.  

Wel, wat dat zogenaamde bijzonder parcours betreft: ik heb bijna de 
helft van mijn leven in Afrika doorgebracht, meer bepaald in RDC-
Kinshasa. Eerst als gewetensbezwaarde om aan mijn legerdienst te 
ontsnappen en daarna als idealistische vrijwilliger om te ploeteren in 
het ontwikkelingswerk der westerse witte beschavingswaarden voor 
de derde wereld, toen nog ontwikkelingslanden genoemd. Toen mijn 
witte naïeve idealisme ook hier een zwarte knauw kreeg heb ik mij 
omgeschoold  tot een soort van  “expert” om een weg te  vinden in 
de corrupte Mobutustaat en later in de al even schandalig corrupte 
Kabilastaat, waar de witte Lumumba, alias Ludo Martens, met al zijn 
wijsneuzige raadgevingen als eerste adviseur van Kabila  geen witte 
noch zwarte moer heeft kunnen aan veranderen.  

Na deze al of niet geapprecieerde captatio benevolentiae – het staat 
lekker om af en toe Latijnse woorden in te voegen want dat vergroot 
het intellectueel aura van de spreker, dus, nog een keer, na dit 



exordium ga ik over naar mijn ‘corpus  firmum’, namelijk de VUB 
Literatuurprijs waar ik sponsor en initiatiefnemer van ben.   

Maar eerst dit: Wereldwijd zijn er ongeveer 7.000 erkende talen. Een 

Australische erudiete studie voorspelt dat ongeveer 1.500 talen tegen 

het einde van de eeuw verdwenen zullen zijn. Zit het Nederlands bij 

die 1500 talen die verloren gaan? NEEN! Het Nederlands doet het 

goed en behoort niet tot de groep bedreigde talen, althans nu nog niet. 

En toch gaat de studie van het Nederlands aan de universiteiten in 

België en Nederland snel achteruit, het zijn allemaal STEM vakken 

die nu de klok slaan en hun stem wijdverbreid laten horen. Er zijn 

honderden interessante initiatieven om het Nederlands opnieuw leuker 

en aantrekkelijker te maken, maar blijkbaar slaan die niet echt goed 

aan. De ‘wetenschap’ pakt het heel anders en m.i. beter aan door 

bijvoorbeeld een nieuw spel te lanceren :  ‘Expeditie Moendoes’ . Dit 

is een spel om kinderen in contact te brengen met de wetenschap. Het 

spel werd inmiddels, mede met  steun van het FWO verspreid naar 

alle Vlaamse lagere scholen, met online ondersteuning, dus de impact 

is  k  o  l  o  s  s  a  a  l ! En de kinderen zijn meteen verkocht voor de 

wetenschap.  

Er zijn honderden en honderden goedbedoelde demarches en literaire 

prijzen om het Nederlands te propageren, maar treffen ze wel het 

gepaste doel? Zijn ze even marketing en branding gericht als het 

nieuwe spel Expeditie Moendoes?  

Daarom ook deze VUB literatuurprijs om de studie van het 

Nederlands een beetje aan te moedigen, om Nederlands weer sexy te 

maken, want onbekend is onbemind. De jury wordt om de twee jaar 

vernieuwd en kiest de gelauwerde op basis van vooraf vastgelegde 

criteria. De prijs gaat naar een auteur die uitblinkt door 

Nederlandstalig werk dat van redelijke eigenzinnigheid getuigt. 
Denk aan vrijheid van denken, engagement, tegendraadsheid 
en de stimulering van emotie en intellect. Ook wil het fonds de 
humane wetenschappen binnen multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek bevorderen. De winnende auteur 
geeft lezingen en neemt deel aan activiteiten met de studenten. 
Daarin staat de geest van het oeuvre centraal. En dat doen we 

o.a. door bijvoorbeeld de gelauwerde auteur zoals Lisette ma Neza een 

opvoering te laten geven voor ALLE studenten van de VUB zodat ook 



veel andere dan letterenstudenten daaraan mee kunnen participeren. 

Het zijn kleine daden maar ze kunnen grote gevolgen hebben.  

Als u, mijn beste G G’s, met uw kinderen, kleinkinderen, en neefjes 

 en nichtjes en hun vriendjes veel over het Nederlands praat, als u aan  

de kleintjes sprookjes vertelt dan zijn dit kleine zaadjes die u plant en 

 die kunnen best tot grote literaire bomen uitgroeien. Wat zei Einstein 

 ook alweer na het uitvinden van zijn relativiteitstheorie: Verbeelding  

is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding  

de hele wereld omvat. Wil je slimme kinderen hebben, vertel hen dan 

sprookjes en wil je nog slimmere kinderen hebben, vertel dan nog 

meer sprookjes.  

Hoe is het zaadje bij mij geplant?  

Door “Het Soldatenpoesje” op zevenjarige leeftijd.  

Kijk, hier is “Het Soldatenpoesje”, mijn allereerste verhaalboekje. Ik 

was zeven jaar en kon moeilijk die lange woorden lezen en toen moest 

ik mijn vingertje op die lange woorden leggen, zo, om ze dan 

lettergreep per lettergreep te lezen: sol da ten poes je. 

Ik was zo gegrepen door dat verhaal dat ik van toen af elke dag 

verhalen heb gelezen, enfin, toch min of meer dat. En zo is het zaadje 

geplant en het is nu al een enorme literaire boom en het groeit nog 

altijd, en gans mijn familie woont erin, met sprookjes- en poëzie- 

boomhutten en al. Heerlijk! 

En zij die geen sprookjes kunnen vertellen. Welaan dan, schrijf! 

Schrijf het mooie lange verhaal van jullie bestaan.  

Zo niet, schrijf dan de langste en de mooiste zin: de zin van je leven.  

Zo niet, schrijf dan een woord, want alle begin is een woord. 

Zo niet, schrijf dan een letter, want alles ligt tussen alfa en omega.  

Zo niet, schrijf dan een punt. Want dan heb je een punt.  

  

En tot slot, mijn finale punt, ad finem. Mijn Beste en Beminde 

Luisterende Toehoorders, mijn lieve G G’s, wees niet beschroomd 

noch beschaamd, maar plant overal sprekend en schrijvend en 

onbevreesd uw literaire zaad.  

Ik wens jullie van harte een literair oerwoud toe, en ook voor jullie 

vele kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes en voor allen die 

vandaag de jeugd van tegenwoordig zijn en die morgen onze 

Nederlandstalige toekomst zullen bepalen.  



Bij deze nodig ik u allen uit  op de uitreiking van de VUB 

Literatuurprijs aan Charlotte Mutsaers, nu dinsdag  e.k. in de Bozar in 

Brussel om 19u30.  

En tot afronding van het finale slot nog iets over Rachels Rokje, een 

bijzonder veelvuldig geladen erudiete roman van Charlotte Mutsaerts 

waaruit ik een kort stukje voorlees.  

 

 
Maar eersts nog even een vraag , vreest niet, ik zal die zelf 
beantwoorden. Waarover gaat het in de literatuur ? Over alles en nog 
wat, maar voornamelijk en vooral over de L ,  d e  g r o t e  e n  d e  
k l e i n e ,  d e  d i k k e  e n  d e  d u n n e  L ,  d e  k r o m m e  e n  d e  
r e c h t e  L ,  d e  w a r e  e n  d e  v a l s e  L ,  k o r t o m  h e t  g a a t  o v e r  
d e  L i e f d e .  Dus, ga a.u.b. terug in uw verleden tijd, uw pubertijd, 
sluit uw ogen, en beeldt u in hoe uw allereerste prille liefde was. Hou 
het beeld en vooral die gevoelens nu vast, terwijl u luistert naar de 
coup de foudre, de liefde op het eerste gezicht die ene Rachel 
Stottermaus opvat voor haar leraar Nederlands Douglas Distelvink.  
 
Als Rachel bijna dertien is, vliegt er  voor de tweede maal een deur open. 
Maar wee degeen die jarenlang getrappeld heeft van ongeduld, want dit is 
een gewapende overval, een hold-up, een hondsbrutale inbreuk. Het gaat 
gepaard met zo'n hevige klap en zo’n heftige windstoot dat haar rokje hoog 
opwaait en haar dunne halsje omvat als de kelk van een dwarsgestreepte 
bloem. Als het weer neervalt is het niet hetzelfde rokje meer, qua 
plooienval. Ze staat meteen in lichterlaaie. Het kan niet anders of hier 
werd doortocht verleend aan de bliksem. 
Sommige bliksems zigzaggen maar wat rond in het wilde weg en schieten 
vervolgens hun doel voorbij. Dat kun je van deze niet zeggen, die moet wel 
bizonder goed zijn afgericht. Op het wagneriaanse af. Daar komt nog bij 
dat het slachtoffer zich voor de gelegenheid wagenwijd had opengesteld. 
Soms helpt de natuur een handje. 
Waar ben ik, vraagt Rachel zich af met een gloeiend hoofd. Maar dat 
weet ze heel goed: in het klaslokaal en daar werd zojuist de bodem 
uitgeslagen. Hier heersen afgunst en slappe lach. Terwijl daar, in de 
deuropening, vermomd als taalleraar haar zwarte evenknie! Ze heeft hem 
herkend op het eerste gezicht. Ben je dan eindelijk gekomen? Stuur de 
kinderen naar huis. Trek de luxaflex naar beneden. Leg mij neer en ga je 
gang. Of roep een ambulance. 
Hoe meedogenloos bliksems te w e r k  gaan. Zoals ze zich helemaal van je 
meester maken zonder zich om je te bekommeren. Je hersens die ze 
verzengen. Je bed dat ze onder stroom zetten. De energie die ze vreten. 



Soms levenslang. Ik verzin niets. Ook niet de bloederigheid van 
winkelhaken. De nachtelijke spasmen van de allereerste keer. De 
oergezonde buitenwereld die popelt om daar het etiket kalverliefde op te 
plakken. Alsof raving madness ook maar iets te maken heeft met 
rondgedartel tussen madeliefjes. Alsof het kalf na de eerste paar voltreffers 
niet allang was vernield. Op de horentjes na, want die waren nog in de 
knop.  
Rachel is geraakt tot op het bot en gehoorzaamt onvoorwaardelijk. Als het 
van haar gevraagd werd zou ze onmiddellijk bereid zijn met haar leven te 
betalen. Daarmee legt ze dat leven argeloos in twee grote handen, die haar 
misschien nooit zullen liefkozen, en blokkeert aldus de weg terug. Zonder 
pardon.  
……. 

Zonder dat Distelvink daar het flauwste vermoeden van had verleende 
Stottermaus hem volmacht en gastvrijheid in de twee haveloze kamers van 
haar hart. Ze dacht dat dat zo zou zijn voor een jaar. Ze onderschatte de 
omvang en de beestachtige volharding van het verlangen. De sores van de 
goddelijke aanbidding die eeuwig zijn. 

 

 

 

 

Ik Dank U.  
 



[Hulde door Marianne Van Remoortel] 

Beste Marysa, 

Dit is de derde keer dat ik hulde breng aan jou naar aanleiding van je emeritaat, nu ruim een 

jaar geleden. Je zou denken dat alles intussen wel gezegd en gevierd is, maar niets is minder 

waar. 

De eerste keer dat ik je toesprak was in mei 2021, tijdens het feministisch generatiedebat in 

de Sint-Pietersabdij dat collega’s ter ere van jou georganiseerd hadden. Het werd een 

boeiende, inspirerende en tegelijk ietwat bevreemdende ervaring: door de toen geldende 

coronamaatregelen was er geen publiek in de zaal. Het debat werd live gestreamd, alleen de 

technici en de sprekers waren aanwezig, iedereen was gemaskerd en bleef op veilige afstand 

van elkaar.  

Die namiddag bracht ik voor een bijna lege zaal en een grote groep onzichtbare online 

aanwezigen hulde aan jou als pionier van de vrouwenstudies, later genderstudies en als 

grondlegger van het genderbeleid aan de UGent. Dankzij jouw jarenlange inspanningen werd 

in 2008 de beleidscel Diversiteit en Gender opgericht: gender werd daarmee eindelijk 

verankerd in het beleid van de UGent. Er kwam een genderactieplan dat beleidsacties 

uittekende zoals de genderevenwichtige samenstelling van bestuurs- en beslissingsorganen, 

objectieve selectie- en evaluatiecriteria, en allerlei initiatieven ter ondersteuning van de 

combinatie werk/gezin.  

Er kwam ook meer aandacht voor diversiteit en voor kansengroepen zoals studenten met 

een functiebeperking en voor etnisch-culturele minderheden. Dat studenten met dyslexie, 

om maar een voorbeeld te noemen, nu systematisch ondersteuning krijgen bij hun studies, 



hebben we te danken aan de beleidscel Diversiteit en Gender, en dus aan jouw 

pionierswerk. 

Intussen zijn veel van deze initiatieven zo ingeburgerd dat we ze haast vanzelfsprekend zijn 

gaan vinden – en dat geldt misschien nog meer voor initiatieven op het vlak van gender dan 

voor initiatieven op het vlak van diversiteit. De beleidscel Diversiteit en Gender is verveld tot 

een universiteitsbrede Werkgroep Diversiteit & Inclusie – een evolutie waarvoor jij de basis 

legde, maar die je tegelijk ook wat zorgen baart. Het genderbeleid aan de UGent valt nu 

immers onder de veel bredere noemer van “diversiteit”. Dat kan de indruk wekken dat er 

wat gender betreft niet zo heel veel meer te doen valt. Bovendien heb je altijd veel belang 

gehecht aan de specificiteit van de genderproblematiek en aan de erkenning van de impact 

op jonge vrouwen in het bijzonder. Vrouwen zijn geen minderheid van de wereldbevolking 

en ze zijn ook al lang geen minderheid meer aan de universiteit. Meer dan de helft van onze 

studenten zijn vrouw, steeds meer vrouwen halen na hun doctoraat een postdoctoraal 

mandaat binnen, en ook bij onder de nieuwe professoren worden nu veel meer vrouwen 

aangeworven dan vroeger. Maar jij weet als geen ander hoe traag zulke evoluties gaan, 

welke weg we nog te gaan hebben, en hoe belangrijk het is daar de aandacht op te blijven 

vestigen. 

Dat de genderthematiek desondanks, en gelukkig maar, nog sterk leeft aan de hele UGent 

bleek toen ik voor de tweede keer hulde bracht aan jou, in september vorig jaar. Aan de 

vooravond van je emeritaat vierden we jou en je carrière in het mooie atrium van de 

faculteitsbibliotheek. Corona had lang twijfel gezaaid over je emeritaatsviering en legde nog 

steeds reisbeperkingen op. Daardoor waren je meest dierbare buitenlandse collega’s niet in 

Gent geraakt, maar je hele gezin was er, inclusief je geliefde kleinkinderen, veel van je 



vroegere doctoraatstudenten en tientallen collega’s van de vakgroep Letterkunde en van 

binnen en buiten de faculteit. We mochten zelfs een receptie organiseren. 

Die avond overhandigde ik je het Liber Amicorum dat we in het grootste geheim voor jou 

hadden samengesteld. Traditioneel bestaat zo’n huldeboek, of Festschrift, uit een handvol 

wetenschappelijke bijdragen van collega’s uit het vakgebied van de afzwaaiende professor. 

Wij wilden echter niet alleen hommage brengen aan jou als onderzoeker maar ook aan jou 

als lesgever en als beleidsmaker. Zo groeide het idee van Dates with Gender and Diversity. 

Niet minder dan 90 collega’s schreven eraan mee en ze kwamen uit alle hoeken van de 

UGent en ver daarbuiten: collega’s uit de universitaire en facultaire besturen en uit de 

Onderzoeksraad, oud-doctorandi en postdocs, UGent-collega’s en collega-onderzoekers van 

andere universiteiten in binnen- en buitenland. Allemaal kozen ze een specifiek moment dat 

in hun vakgebied belangrijk is op vlak van gender of diversiteit en schreven daar een bijdrage 

over. Het resultaat is een lijvige essaybundel (nog steeds te koop overigens) die meer dan 

2600 jaar omspant, van 620 voor onze tijdrekening tot nu, van Hypathia van Alexandrië tot 

de recente inhuldiging van twee lokalen vernoemd naar vrouwelijke wetenschappers aan 

onze Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. 

Wat me opviel tijdens het samenstellen van de bundel, was hoe enthousiast mensen waren 

en hoe gretig ze toezegden. Dat gold niet in het minst voor de vele buitenlandse collega’s 

Engelse letterkunde die we aanschreven. En dat brengt me meteen bij waar het allemaal 

begon voor jou en waarom we jou hier vandaag vieren: je studies Germaanse en je lange 

academische loopbaan als letterkundige. Je begon je carrière op 1 oktober 1977 als assistent 

Engelse literatuur in de Rozier 44, schreef een doctoraat over de Victoriaanse man of letters 

Andrew Lang, werd onderzoeksleider van het FWO in 1989 en vervolgens docent, 



hoofddocent, hoogleraar (in 2004) en ten slotte gewoon hoogleraar. Je zetelde bovendien 15 

jaar lang in de Onderzoeksraad, waarvan zeven jaar als voorzitter van de Alfacommissie, en 

sloot je carrière af als directeur van de Doctoral School Arts, Humanities and Law. 

Ik som de feiten nu droog op, maar er gaat een schat aan kennis en ervaringen achter schuil, 

over hoe je vakgebied evolueerde, over de impact van computers en digitalisering op je 

onderzoek, over de veranderende publicatiecultuur en publicatiedruk, over de komst van de 

Eurostar, die je onderzoeksreizen naar de British Library zoveel makkelijker maakte, en nog 

veel meer. Je schreef er in het laatste jaar vóór je emeritaat een reeks brieven aan de 

vakgroep over, die je daarna bundelde in een boek, 44 jaar ingeblikt, dat ik jullie warm kan 

aanbevelen. 

Vanavond wil ik er graag één aspect van je rijke carrière uitlichten, een aspect dat mij als 

jouw voormalige doctoraatstudent, postdoc en later ook collega na aan het hart ligt. Je bent 

niet alleen letterkundige en Victorianist, je stond in België, en bij uitbreiding in Europa, ook 

mee aan de wieg van een veel jonger vakgebied: dat van de tijdschriftstudies, het 

onderzoeksveld dat later ook het mijne werd.  

Tijdschriftstudies zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan vanuit een simpele 

vaststelling: tijdschriften waren alomtegenwoordig in de negentiende eeuw, zowat iedereen 

las ze of werd eruit voorgelezen, en toch was er bitter weinig geweten over het tijdschrift als 

publicatiemedium en materieel object en over de rol van tijdschriften in het 

maatschappelijke en culturele veld. In wetenschappelijk onderzoek had het tijdschrift 

steevast het onderspit moeten delven tegenover het boek, dat als minder vergankelijk, 

prestigieuzer en dus meer bestuderenswaardig gezien werd. Dat veranderde met de 

oprichting van de Research Society for Victorian Periodicals in 1968, waarin jij later een 



actieve rol zou gaan spelen als onderzoeker en bestuurslid. En ook toen tijdschriftonderzoek 

begin jaren 2000 een breder, transnationaal en meertalig karakter kreeg, was jij erbij, als 

mede-stichter van de European Society for Periodical Research. 

Je deed onder meer baanbrekend werk over het weekblad The Athenaeum, een van meest 

invloedrijke Victoriaanse tijdschriften. In de City University Library in Londen bracht je weken 

door in het gezelschap van de dikke volumes van de zogenaamde “marked file” – de 

ingebonden exemplaren van de hoofdredacteur, waarin de namen van de anonieme 

recensenten genoteerd stonden. Jouw onderzoek naar die “marked file” bracht heel wat 

vrouwelijke recensenten aan het licht – vrouwen wier impact op het Victoriaanse literaire 

veld we anders nooit ten volle begrepen zouden hebben. Je schreef erover in je eerste 

Engelstalige monografie Their Fair Share: Women, Power and Criticism in the Athenaeum, 

from Millicent Garrett Fawcett to Katherine Mansfield, 1870-1920, nu meer dan 20 jaar 

geleden, maar het is onderzoek dat je tot op de dag van vandaag koestert. 

Later zette je samen met je dierbare collega Laurel Brake je schouders onder de Dictionary of 

Nineteenth-Century Journalism, een indrukwekkend naslagwerk dat op het bureau van 

menig tijdschriftonderzoeker, inclusief het mijne, steeds binnen handbereik ligt. 

Je passie voor tijdschriften bracht je in de aanloop naar de honderdjarige herdenking van de 

eerste wereldoorlog bij de vele magazines en zogenaamde “trench journals” die aan en 

achter het front gemaakt en gelezen werden. Dat onderzoek lag mee aan de basis van je 

recentste boek – dat eerder dit jaar verscheen – waarin je een brede blik werpt op de “cross-

cultural history of Britain and Belgium” in de periode 1815 tot 1918, van the Battle of 

Waterloo tot de eerste wereldoorlog. Je waadt door “mudscapes”, ontrafelt “artistic 



entanglements”, maar bovenal breng je jaren van hard werk, zorgvuldig opgebouwde 

expertise en liefde voor het vak samen. 

 

Beste Marysa – over jouw impact bestaat geen twijfel. Je hebt stenen verlegd in het 

wetenschappelijk onderzoek, gewogen op het beleid en generaties studenten en jonge 

onderzoekers opgeleid. Je had je 2020-21, je laatste academiejaar aan de UGent wellicht 

anders voorgesteld, zonder lockdowns die je tot afstandsonderwijs dwongen, zonder 

coronamaatregelen die onze feestplannen voortdurend aan banden legden. Ook deze viering 

met de Bond van Gentse Germanisten werd door de pandemie tot drie keer toe uitgesteld.  

Je kan dat toeval noemen, een geval van overmacht, en voor de organisatoren was het 

uiteraard geen pretje, maar misschien is het voor jou ook wel mooi en goed zo, zo’n 

langgerekt afscheid. Je hebt intussen nog je boek kunnen afwerken, onverwacht nog een 

extra semester lesgegeven (op campus, gelukkig, deze keer) en nog heel wat 

doctoraatsjury’s voorgezeten. Kortom: je hoefde niet van de ene op de andere dag af te 

zwaaien, je had tijd om emerita te wórden. 

Neem vooral verder de tijd, Marysa, we heffen vanavond het glas op jou en wensen je alle 

goeds. 
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[Dankwoord Marysa Demoor] 

Beste vrienden, collega’s, leden van BGG,  

 

Wat kan ik zeggen? Ik bent Marianne oneindig dankbaar voor al het 

werk dat ze steekt in het stuk na stuk afscheid nemen van mij. 

Afscheid van mij als prof dan want ik hoop er na vandaag nog steeds 

te zijn. Tegelijk is er altijd wel een begrafenissfeer. Niets dan goeds 

over de doden. Maar … ik voel me ook wel schuldig dat Marianne 

daarmee wordt belast. Het is niet meteen werk dat ze op haar cv kan 

zetten.  

Anderzijds heb ik bewust meegedaan aan die saucissonering . Zoals 

Marianne al zei schreef ik in het laatste jaar van mijn mandaat een 

soort herinneringsbrieven. Ik kan ze moeilijk anders benoemen. De 

bedoeling van de brieven was een beeld te geven van een verleden 

dat echt niet beter was dan het heden om jonge onderzoekers op die 

manier moed geven om door te zetten. Ik denk dat mijn brieven een 

beeld geven van wat er werkelijk achter de schermen gebeurde 

zoveel jaar geleden en ze voorzien dus een niet zo subtiele onderlaag 

bij wat Joost het “Proffenboek” noemt. De brieven schetsen een 

duister beeld niet zozeer met de boodschap van ‘het kan nog 

slechter’ maar eerder ‘er is verbetering op komst’.  
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Dus alles wat ik vandaag zou moeten zeggen en waar ik geen tijd voor 

heb, kunnen jullie daarin terugvinden.  Er staan namen in de brieven 

maar vooral namen van mensen die ik heb bewonderd of die ik wil 

bedanken voor wat ze hebben gedaan. Tussen de regels staan ook 

anonieme verwijzingen. Die zijn niet bedoeld als verwijten. Dat heeft 

ook geen zin. Maar ze zijn eens te meer een verwittiging in de hoop 

dat dit gewoon niet meer gebeurt. Grensoverschrijdend gedrag is van 

alle tijden. Ik wou nog even zeggen dat ik zelf niettegenstaande alle 

hindernissen die ik heb moeten nemen en alle tegenwerking die ik 

heb ondervonden ook veel steun heb gekregen van collega’s en 

familie en erg genoten heb van mijn job aan de unief. Ik denk dat het 

omgaan met collega’s van niveau, met studenten die gemotiveerd 

zijn en het privilege te kunnen luisteren naar lezingen en andere 

tussenkomsten die je een andere kijk geven op de wereld van je 

onderzoek en die je constant intellectueel laten groeien nergens 

elders te vinden zijn.  

Graag bedank ik nog uitdrukkelijk het bestuur van de BGG voor 

de organisatie van vandaag. Ik keek hier zeer naar uit. Dus ik neem 

graag de uitnodiging aan om hierop het glas te heffen straks. Maar 

eerst een kort gedicht. Alle mogelijke overeenkomsten tussen dit 

gedicht en werkelijke feiten en situaties zijn zuiver toeval. Het gaat 

hier enkel om de emotie in het gedicht.  
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How clear, how lovely bright, 

How beautiful to sight 

    Those beams of morning play; 

How heaven laughs out with glee 

Where, like a bird set free, 

Up from the eastern sea 

    Soars the delightful day. 

To-day I shall be strong, 

No more shall yield to wrong, 

    Shall squander life no more; 

Days lost, I know not how, 

I shall retrieve them now; 

Now I shall keep the vow 

    I never kept before. 

 

Ensanguining the skies 

How heavily it dies 

    Into the west away; 

Past touch and sight and sound 

Not further to be found, 

How hopeless under ground 

    Falls the remorseful day. 
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 (A.E. Housman) 


