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Inleiding
Gent is tegelijk een historische en een eigentijdse stad. Het moderne dagelijkse leven van de
actieve stadsbewoner speelt er zich af in een prachtig historisch decor. In Gent wordt
gewoond en geleefd, gewerkt en genoten. Elke dag opnieuw.
Gent is een authentieke, levensechte stad vol uitstekend bewaard gebleven gebouwen,
monumenten en kunstschatten. Meer nog. Gent wordt geloofd om zijn “wonderlijke mix van
een schitterend verleden en een eigentijdse, bruisende stad”. Deze combinatie maakt van
Gent een aantrekkelijke en interessante locatie om een stadsspel rond te ontwikkelen.
Deze leerkachtenbundel vormt een leidraad voor dit stadsspel in en buiten de klas. De
bundel bevat alle uitleg en extra informatie die nodig is om het stadsspel tot een goed einde
te brengen.
Eerst en vooral worden de opzet en het doel van het spel besproken. Daarbij worden de
verschillende invalshoeken belicht waarop een korte beschrijving van het spel volgt.
Vervolgens halen we aan welke VOET’en er met deze activiteit worden nagestreeft.
Een goede voorbereiding is van groot belang bij dit spel. Wat daar allemaal bij komt kijken,
staat beschreven onder het luik ‘Voorbereiding en Planning’. Om alle leerkansen te benutten
is het aangeraden ook aan de nawerking aandacht te besteden.
We bespreken in deze handleiding enkele musea. Een bezoek kan gemakkelijk gekoppeld
worden aan het stadsspel waardoor een volledige daguitstap mogelijk wordt.
Tot slot wordt de volledige KIJKWIJZER besproken waarbij alle antwoorden zijn ingevuld en
bij elke locatie extra informatie wordt verschaft. Veel plezier!
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Opzet en doel van het spel
Het spel is geschikt voor 6de jaars uit het ASO. Door de traditionele stadswandeling in een
spelvorm te gieten, trachten we de leerlingen te motiveren en te boeien zonder in saaie
opdrachten te vervallen.
Aan de hand van dit spel leren de leerlingen op een leuke en speelse manier de stad Gent
kennen maar wordt ook een educatieve inbreng beoogd. Het stadsspel belicht Gent vanuit 3
verschillende invalshoeken:
1) De culturele bril: in dit spel komen verscheidene Gentse kunstenaars aan bod en dit
uit een waaier van disciplines. Van literatuur en schilderkunst tot filmregie en
DJ’s...Gent is rijk aan cultuur. Op deze manier krijgen leerlingen een idee van
hoeveel verschillende kunstvormen er wel bestaan maar krijgen ze ook het besef dat
heel wat kunst van eigen bodem komt.
2) Leven en studeren in Gent: deze invalshoek is specifiek gericht op de doelgroep
(ASO 3de graad). Velen onder hen denken na over hun toekomst en het vraagtstuk
‘verder studeren’. Om hieraan tegemoed te komen, geven we in dit spel een beeld
mee van ‘het leven als student in Gent’. Hierbij wordt geen aandacht besteed aan de
educatieve aspecten van hoger onderwijs maar wel aan alles wat erbij komt kijken.
‘Waar kan je goedkoop eten?’, ‘Waar gaan studenten feesten?’ of ‘Kan ik als
sportieveling ergens terecht in de stad Gent’?. Al deze vragen worden doorheen het
spel beantwoord. We willen op deze manier het vraagstuk ‘verder studeren’ eens van
een andere standpunt benaderen.
3) De historische bril: Gent gonst van de geschiedenis. Zeker in het centrum kan je op
elke hoek of in elke steeg wel een stukje geschiedenis ontdekken. Heel wat
opdrachten die kaderen binnen de vorige twee perspectieven kunnen dan ook gelinkt
worden aan een historische bril. Op deze manier worden de verschillende
invalshoeken geïntegreerd op eenzelfde locatie.

Door in te zoomen op deze drie perspectieven kan dit spel gekaderd worden binnen heel wat
verschillende vakken bijvoorbeeld: geschiedenis, esthetica, cultuurwetenschappen,
levensbeschouwing, aardrijkskunde,... Wij raden ten zeerste aan deze vakoverschrijdende
leerkansen te benutten en zich in de nawerking niet te beperken tot één vak.
Verloop
Om dit spel te winnen, moeten de leerlingen de locatie en de code van de bom achterhalen.
•

•

Eerst en vooral moeten de leerlingen niet zomaar een vaste route volgen. Ze moeten
op basis van de coördinaten zelf de snelste route uitstippelen. Dit alleen al is cruciaal
om het spel te winnen.
Vervolgens moeten ze op elke locatie opdrachten oplossen. Hierbij worden
verschillende werkvormen gehanteerd: de leerlingen moeten rebussen oplossen,
mensen aanspreken, opzoeken in de bibliotheek, schilderijen observeren, informatie
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•

uit luisterfragmenten halen,... Aan de hand van de antwoorden bij de opdrachten
kunnen de leerlingen de locatie en de code van de bom achterhalen. Wie hierin als
eerste slaagt, wint het spel! Voor een gedetailleerde uitleg kan u de voorbladen van
de ‘Kijkwijzer’ nalezen. Wij vestigen er de aandacht op dat niet alle antwoorden nodig
zijn om de locatie en code van de bom te bemachtigen. Toch moeten de leerlingen
alle opdrachten uitvoeren om het spel en zo ook de stad tot zijn recht te laten komen.
Tot slot wordt er met dit stadsspel hard gewerkt aan de VOET’en.

Duur van het stadsspel:
Het spel duurt minstens twee uur, maar kan gemakkelijk tot drie uur uitlopen. Het is de
bedoeling dat de leerlingen de locatie en de code van de bom ontdekken. De kijkwijzer bevat
echter bijkomende opdrachten die belangrijk zijn om een coherent beeld van de stad te
scheppen. U kan afspreken dat na drie uur spelen de locatie van de bom naar de leerligen
wordt doorge- sms’ t. Zo wordt een tijdstekort in het dagschema vermeden. Als u echt een
strak tijdschema heeft, kan u locatie 4 (de Overpoort) weglaten uit het spel.
Andere wandelingen
Naast deze stadsactiviteit zijn er al heel wat andere stadswandelingen in en rond de stad
Gent ontwikkeld. Een overzicht van de wandelroutes in de stad Gent vindt u terug op de
volgende link: http://www.vizit.be/gent.html
Ook deze routes benadrukken bepaalde facetten van de stad zoals ‘de industriële
geschiedenis’ of ‘plekken in Gent met een crimineel tintje’. Om uitgebreide
wandelrouteinformatie te vinden, neemt u best contact op met de plaatselijke toeristische
dienst van de stad Gent.
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VOET’en
Dit stadsspel sluit aan bij de volgende vakoverschrijdende eindtermen (VOET-en) uit de
gemeenschappelijke stam:
•

•

•
•
•

•
•

•

Communicatief vermogen: 1. leerlingen brengen belangrijke elementen van
communicatief handelen in praktijk d.m.v. enerzijds samen te werken in groepjes en
anderzijds mensen aan te spreken op straat.
Doorzettingsvermogen: 4. leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden, een doel
nastreven. Het kan zijn dat de antwoorden niet zo gemakkelijk te vinden zijn. De
leerlingen mogen echter niet opgeven en een flinke dosis wilskracht is vereist om dit spel
te winnen.
Esthetische bekwaamheid: 6. leerlingen kunnen schoonheid ervaren.
Exploreren: 8. Leerlingen kunnen tijdens het spel leerkansen benutten in diverse
situaties.
Kritisch denken: 13. leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende
invalshoeken. De 10 locaties in de stad worden telkens ten minste vanuit 2 verschillende
invalshoeken belicht.
Respect: 18. leerlingen gedragen zich respectvol en dit te allen tijde t.o.v. elkaar, de
mensen die ze ontmoeten en de plaatsen waar ze komen.
Samenwerken: 19. leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van
gemeenschappelijke doelen. Ze leren samenwerken en ervaren dat ze door het bundelen
van hun krachten gemeenschappelijke doelen kunnen bereiken.
Zelfredzaamheid: 24. leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen,
problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken. De leerlingen moeten op een gepaste
wijzen hun vragen stellen aan de gepaste personen.

Tevens komen volgende contexten uit de VOET-en aan bod tijdens het stadsspel:
•
•

•

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid
- 13: Leerlingen passen het verkeersreglement toe doorheen het spel.
Context 2: mentale gezondheid
- 8: Leerlingen herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen
gevoelsleven en gedrag en dat van anderen. Dit komt aan bod via het bezoek aan:
Context 3: sociorelationele ontwikkeling
- 1: Leerlingen kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen.
- 2: Leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van
gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties.
- 3: Leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en
zorgzaamheid binnen een relatie.
- 4:
Leerlingen
kunnen
ongelijk
toegeven
en
zich
verontschuldigen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen er onenigheden optreden tijdens dit groepswerk. Het is
belangrijk dat de leerlingen kunnen discussiëren maar ook dat ze kunnen toegeven
wanneer ze het bij het foute eind hebben.
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•

•

Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
- 5: Leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor het stedelijk landschap en
het cultureel erfgoed.
Context 7: de socioculturele samenleving
- 2: Leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen.
- 6: Leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen gedurende
het hele spel.

Tot slot draagt dit stadsspel ook bij aan enkele VOET’en rond ‘Leren leren’ voor de 3e
graad, meer bepaald:
• Informatieverwerving:
- 3: Leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en –kanalen kritisch kiezen en
raadplegen met het oog op te bereiken doelen. Tijdens het spel moeten ze de juiste
mensen leren aanspreken om antwoorden te bemachtigen waarbij ze ook een
gepaste houding moeten aannemen. Op deze manier ontwikkelen de leerlingen een
‘onderzoekersrol’ en scherpen ze hun kwalitatieve onderzoekscompetenties aan.
• Informatieverwerking:
- 4: Leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende
situaties functioneel toepassen. Om deze VOET na te streven raden we aan tijdens
verschillende lessen terug te koppelen naar de wandeling.
• Reguleren van het leerproces:
- 8: Leerlingen kunnen een realistische werkplanning op langere termijn maken. Om
het spel te kunnen winnen, moeten de leerlingen hun route goede plannen. Hierbij
moeten ze voldoende vooruit denken zodat er niet overbodig wordt gewerkt of er een
tijdstekort optreedt.
- 9: Leerlingen sturen hun leerproces, beoordelen het op doelgerichtheid en passen
het zonodig aan. De routeplanning moet door de leerlingen worden aangepast als er
fouten optreden.
• Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid:
- 13: De leerlingen verwerven een zinvol overzicht over dienstverlenende instanties
met betrekking tot de verdere studieloopbaan.
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Voorbereiding en nawerking
Voorbereiding
Om het stadsspel tot een goed einde te brengen, raden wij aan reeds enkele zaken vooraf in
de klas te bespreken.
1) Het spel wordt het best gespeeld in groepjes van 4 à 5 leerlingen en met maximum 5
groepjes, dit omdat er 10 punten in het spel zitten en het niet de bedoeling is dat de
groepjes elkaar voor de voeten lopen. Maak reeds groepjes in de klas.
2) Hoe coördinaten uitzetten? De uitleg hieromtrent kan u vinden op pagina 12. Leg de
leerlingen in de klas op voorhand uit hoe ze te werk moeten gaan. Op deze manier
moet u er tijdens het stadsspel geen tijd aan verspillen. U kan bijvoorbeeld de eerste
5 coördinaten in de klas laten uitzetten en checken of de leerlingen de opdracht
begrijpen. De overige 5 punten kunnen dan tijdens het spel zelf worden gezocht.
3) Op voorhand moet per groepje 1 leerlingenbundel afgeprint worden.
4) Om te voorkomen dat leerlingen van in het begin eenzelfde locatie bezoeken, kan de
eerste coördinaat door de leerkracht opgelegd worden. Om het spel eerlijk te
beginnen, raden we aan om punten te kiezen in de buurt van de Korenmarkt. Dit zijn
punten 2, 3, 5, 6, 8 en 9. Geef elk groepje zijn begincoördinaat.
5) Zorg er voor dat elk groepje beschikt over een MP3- speler met alle bestanden. U
test dit best op voorhand om problemen te voorkomen.
6) Het is altijd leuk en interessant om al eens naar de voorkennis over Gent te peilen.
Hierbij kunnen volgende vragen aangekaart worden:
• A.d.h.v. een ‘mindmap’ kan u achterhalen waarmee de leerlingen de stad Gent
associëren en wat ze er al over weten.
• Zijn de leerlingen al vaak in Gent geweest? Wat brengt hen daar?
• Zouden de leerlingen graag in Gent wonen? Waarom wel, waarom niet?
• Enkele geografische zaken i.v.m. de stad bespreken (ligging, waterlopen,...)
• Vooraf aanhalen welke gedrasgsregels op straat gehanteerd worden. Wat kan,
wat kan niet.
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

1 geodriehoek per groepje.
1 mp3- speler per groepje met bijhorende luisterfragmenten.
1 GSM per groepje met het nummer van de leerkracht.
1 verhard plankje per groepje om de kijkwijzer op vast te klemmen.
Goede wandelschoenen en regenjas.
Lunchpaket.
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De dag zelf
•

Herhaal nog eens duidelijk de gedragsregels. Ook moeten de leerlingen erop
gewezen worden dat het belangrijk is dat ze alle opdrachten uitvoeren. Het is dus
onvoldoende om enkel de locatie en code van de bom te vinden. Het uitvoeren van
alle bijkomende opdrachten is een voorwaarde om het spel te winnen. Anders komt
het geheel niet tot zijn recht.

•

In de ‘Kijkwijzer’ is een lege kader voorzien op het oplossingenblad. Hierin kan het
telefoonnummer van de leerkracht en/of een algemene afspraak i.v.m. het einde van
het spel worden genoteerd.

•

Op de Korenmarkt (= het startpunt) kunnen de leerlingen luisteren naar het eerste
MP3- bestand. Dit is hoofdzakelijk bedoeld als startschot en sfeerzetter van het spel.
Het is belangrijk dat de leerlingen de eerste 2 pagina’s van de ‘Kijkwijzer’
(krantenartikels) aandachtig lezen. Deze vormen hun handleiding voor het stadsspel.

•

De locatie van de bom is het ‘oud justitiepaleis’. Deze locatie wordt op kaart 1 in de
lerarenbundel aangeduid met een zwarte ster. We raden de leerkracht aan reeds na
2,5u op deze plek post te vatten om zeker geen leerlingen te missen. Het eerste
groepje dat op de locatie aankomt met de juist code wint het spel. Aangezien echter
niet alle opdrachten gelinkt zijn aan de oplossing, kan de leerkracht nakijken of de
leerlingen de andere opdrachten wel voldoende hebben uitgevoerd. Dit moet een
voorwaarde zijn om het spel te winnen!

•

Het is leuk een prijs uit te reiken aan de winnaars. Dit kan gaan van een zakje snoep
tot een 10/10 voor dagelijks werk. Er kunnen ook andere prijzen worden uitgedeeld
zoals ‘fairplay’ of ‘pechvogel’.

Nawerking
Het is belangrijk om in het klasgebeuren nog eens terug te koppelen naar de uitstap. Dit kan
zowel beknopt als uitgebreid gebeuren. Hieronder enkele suggesties:
1) Het stadsspel kan eerst en vooral via het oplossingenblad besproken worden. Welke
antwoorden waren moeilijk te vinden, welke gemakkelijk? Waar zijn groepjes in de
fout gegaan? Welke tactieken werden gehanteerd? Wat was de beste en/of snelste
route?
2) Vraag ook op welke elementen (historisch, cultureel, sociaal,...) tijdens het staddspel
de nadruk werd gelegd?
3) Het spreekt voor zich dat:
• Lessen i.v.m. verder studeren gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de
invalshoek ‘Leven en studeren in Gent’. Zouden de leerlingen graag studeren in
Gent?
• Lessen cultuurwetenschappen en esthetica kunnen vertrekken vanuit de culturele
invalshoek.
• Een bezoek aan het Dr. Guislain Museum gekaderd kan worden in de les
gedragswetenschappen, esthetica, zingeving en geschiedenis.
• De historische invlashoek en een bezoek aan het STAM in geschiedenislessen
kunnen aangehaald worden.
Het staddspel kan dus in verschillende vakken besproken worden en wij raden ten
zeerste aan deze ervaring rijk aan beelden, verhalen en muziek te benutten.
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Route
Gent is centraal gelegen in het hart van Vlaanderen tussen Brussel, Antwerpen en Brugge
(telkens 50 km), daar waar de E17 en E40 elkaar kruisen. Het stadsspel start aan de
Korenmarkt in het hartje van de stad.
Openbaar vervoer:
Neem aan Gent Sint- Pietersstation tram 1 richting Evergem en stap af aan de Korenmarkt.
De tramrit duurt gemiddeld 15 minuten en elke 6 minuten rijdt er een tram. Voor de terugrit
vanuit het centrum neem je tram 1 richting Gent Flanders Expo aan de Veldstraat (de
kruising met de Zonnestraat). Dit ligt vlak aan het Oud Justitiepaleis (eindlocatie van het
spel). De tramrit duurt 10 minuten en elke 6 minuten rijdt er een tram.
Kom je met de auto of met de bus?
De Korenmarkt is heel moeilijk bereikbaar met de bus of auto. Daarom raden wij aan om aan
de rand van de stad te parkeren en van daar het openbaar vervoer te gebruiken. Men kan
gemakkelijk parkeren aan ‘Flanders EXPO’. Neem daar tram 1 richting Evergem en stap af
aan de Korenmarkt. De tramrit duurt gemiddeld 20 minuten en elke 6 minuten rijdt er een
tram.
Voor de terugrit vanuit het centrum neem je tram 1 richting Gent Flanders Expo aan de
Veldstraat (de kruising met de Zonnestraat). Dit ligt vlak aan het Oud Justitiepaleis
(eindlocatie van het spel). De tramrit duurt 15 minuten en elke 6 minuten rijdt er een tram.
Wij geven de voorkeur aan de trein. Dit is zowel eenvoudiger als meer ecologische!
Bij bezoek aan één van de musea uit deze bundel
GUISLAIN: te bereiken met tram 1.
Naar het museum:
•

Neem tram 1 richting Evergem vanaf het station (25 minuten) of vanaf het
historisch centrum (15 minuten). De tram rijdt iedere 6 minuten. Stap af aan de
halte Guislainstraat.

Na het bezoek:
•

Vanaf het museum neem je tram 1 richting Gent Flanders Expo. De tram rijdt
iedere 6 min en stopt zowel in het historisch centrum (15 minuten) als aan het
station (25 minuten). Neem de tram aan de halte Guislainstraat.

S.T.A.M.: gemakkelijkst te voet te bereiken.
De wandeling tussen het museum en het historisch centrum duurt ongeveer 15
minuten. De wandeling tussen het museum en het station duurt ongeveer 15 minuten
S.M.A.K.: gemakkelijkst te voet te bereiken.
De wandeling tussen het museum en het historisch centrum duurt ongeveer 20
minuten. De wandeling tussen het museum en het station duurt ongeveer 15 minuten
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Coördinaten uitzetten
Wat is een coördinaat?
Op stafkaarten en plattegronden staat een raster van elkaar kruisende lijnen. Aan de hand
van dit raster kan de ligging van bepaalde punten op de aarde worden aangeduid. De ligging
van deze punten worden aangeduid door een coördinaat.
Eerst en vooral moet je weten dat een coördinaat uit twee cijferreeksen bestaat. Een
voorbeeldje:
X: 52 50
Y: 7 44
De eerste cijferreeks stelt steeds een punt voor op de X- as (oosterbreedte). De tweede
cijferreeks stelt steeds een punt voor op de Y- as (noorderbreedte). Dit is een vaste
volgorde, wanneer je dus zelf coördinaten moet doorgeven start je altijd eerst met de X!
Zoals in de wiskunde, loopt de X-as van links naar rechts en de y-as van onder naar boven.
Voer het stappenplan uit op kaart 2 van de lerarenbundel. Als u de stappen juist uitvoert,
moet u uitkomen op de zwarte bol op de kaart.
Stappenplan:
Stap 1: Je vindt het eerste getal van de X- coördinaat aan de zijkanten terug op de kaart.
Zoek de lijn die overeenkomt met het eerste getal van de X- coördinaat (hier is dat 52). De
locatie op de kaart die je zoekt, zal zich bevinden tussen de lijn die je net hebt gevonden en
de volgende lijn (met nummer 53).
Zoek vervolgens de lijn die overeen komt met het eerste getal van de Y- coördinaat (in het
voorbeeld is dat 7). Dit getal vind je aan de boven- en onderkant van de kaart terug. Kijk in
welke richting de cijfers oplopen (in België is dat steeds naar boven). De locatie op de kaart
die je zoekt, zal zich bevinden tussen de lijn die je net hebt gevonden en de volgende lijn
(met nummer 8).
Stap 2: Zoek nu het kruispunt van de 2 lijnen die je juist hebt aangeduid. Dit kruispunt vormt
de linker benedenhoek van het vierkant waarin de locatie zich bevindt.
Stap 3: Het vierkant waarbinnen de coördinaten liggen heeft een oppervlakte van 5x5 cm.
Het tweede getal van de coördinaat staat echter in verhouding met een afstand van 10cm.
Daarom moet dit getal eerst door 2 worden gedeeld alvorens het uit te zetten op de kaart.
Stap 4: Vervolgens leg je een geodriehoek op de X-as van het vierkant en meet je 25 mm
naar rechts van aan de linker benedenhoek. Deze 10mm staat voor het tweede getal van de
X- coördinaat gedeeld door 2 (50/2=10). Op 25mm trek je een loodlijn (een lijn die de X- as
loodrecht snijdt in dat punt) op de X-as in het vierkant.

13
Vervolgens leg je een geodriehoek op de Y-as van het vierkant en meet je 22mm naar boven
van aan de linker benedenhoek. De 22mm staat voor het tweede getal van de Y- coördinaat
gedeeld door 2. Op 22mm trek je een loodlijn (een lijn die de Y- as loodrecht snijdt in dat
punt) op de Y-as vierkant.
Stap 5: De kruising van de 2 loodlijnen vormt de locatie die je zoekt op de kaart en
weerpspiegelt dus de coördinaten.
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Musea
Gent biedt een ruime waaier aan musea. Zowel schilder -en beeldhouwkunst, fotografie en
theater worden erin vertegenwoordigd. Deze verscheidenheid maakt de kracht en de charme
van de Gentse musea. Drie musea zijn echter niet te missen: het S.T.A.M., het Museum
Dokter Guislain en het S.M.A.K. Een lichte voorkeur gaat uit naar het eerstgenoemde
museum dat een bijzondere aanvulling vormt op het stadsspel. Het Museum Dokter Guislain
laat zich echter perfect kaderen binnen de lessen gedragswetenschappen. Hieronder volgt
een korte uitleg over de 3 musea aangevuld met enkele praktische gegevens.
S.T.A.M.
Het nieuwe STAM - Stadsmuseum Gent - is dé plek om een culturele verkenningstocht door
Gent te starten of te eindigen. De schitterende abdij- en kloostergebouwen van de Bijloke,
waarin het STAM gehuisvest is, zijn op zich al bezienswaardigheden. In de 14de-eeuwse
abdij laat het STAM u kennismaken met het verhaal van de stad in een eigentijds
multimediaal vast circuit. Het aangrenzende 17de-eeuwse klooster biedt ruimte aan tijdelijke
tentoonstellingen en andere projecten. In het STAM vindt u niet alleen het geheugen van de
stad, maar ook de polsslag van de hedendaagse stad én een blik op de toekomst.
Er kunnen rondleidingen op maat aangevraagd worden door het vaste circuit van het STAM
(€75/1,5u). De gids past zich aan het niveau en de interesses van de groep aan. Op
aanvraag kan hij of zij de klemtoon leggen op een bepaald thema of een specifieke
tijdsperiode uit het verhaal van Gent.

Pluspunten
jongeren uit de stad Gent zelf kunnen
voortdurende terugkoppelen naar eigen
kennis over en ervaringen met Gent
beperkt in grootte en mooi afgebakende
ruimtes die verschillende periodes
voorstellen.
gebruik van sprekende beelden en
verrassende multimedia

Minpunten
- Er wordt verwacht dat je stil bent
- Leerlingen die niet bekend zijn met
stad Gent zijn misschein moeilijker te
boeien. Het staddspel eerst spelen is
dan aangeraden.

Praktisch
STAM
Bijlokesite
Godshuizenlaan2
B-9000 Gent

Openingstijden
Open van dinsdag tot en met zondag van
10 tot 18 uur (tickets tot 17.30 uur)

tel: + 32 (0)9 267 14 00
fax: + 32 (0)9 267 14 98
e-mail: stam@gent.be
www.stamgent.be
Prijzen
Gratis voor scholen
Faciliteiten
Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Eten en drinken mag in het STAMcafé, in de
picknickruimte en in de omliggende tuinen.

Gesloten op maandag (behalve op paasen pinkstermaandag en tijdens de Gentse
Feesten) en op 24, 25, 31 december en 1
januari
Bereikbaarheid
Het STAM ligt aan de Gentse binnenring
en is makkelijk bereikbaar. Het ligt op 1
kilometer (15 minuten wandelen) van het
Sint-Pietersstation én van het Gentse
uitgebreide
stadscentrum.
Een
bereikbaarheidsfiche is terug te vinden op
hun website.
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Museum Dokter Guislain
Het Museum Dr. Guislain is ondergebracht in een gedeelte van het Psychiatrisch Centrum
Dr. Guislain te Gent, genoemd naar de psychiater Joseph Guislain. Professor Joseph
Guislain (1797-1860) was één van de eersten in ons land die de krankzinnigheid benaderde
als een ziekte die kan behandeld worden.
Het museum heeft met zijn initiatieven een unieke plaats verworven in het Vlaamse
museumlandschap. Het maatschappelijk debat over normaliteit/abnormaliteit neemt een
belangrijke plaats in. In een tijdperk waarin al te snel ‘het andere’ dreigt uitgesloten te
worden, is dat een maatschappelijke opdracht die kan tellen. Dit museum valt dan ook ideaal
te kaderen binnen het vak gedragswetenschappen. Maar ook in andere vakken zoals
geschiedenis of zingeving kan dit museum een rijke aanvulling vormen aan de lespraktijk.
Het museum bestaat uit een permanente collectie en een tijdelijke tentoonstelling. De
permanente collectie van het Museum Dr. Guislain bevat drie luiken: geschiedenis van de
psychiatrie, een fotocollectie en de collectie outsiderkunst (= werk van mensen met een
psychische problematiek). De tijdelijke tentoonstelling houdt het museum als ‘actieve speler’
in de culturele actualiteit rond geestelijke gezondheid.
Ook hier kan je een rondleiding aanvragen. Je kan kiezen tussen een actieve rondleiding
met veel vragen en nog meer antwoorden (€ 30/uur) of een actieve rondleiding met daaraan
een atelier gekoppeld (€ 60/2uur). Het atelier bestaat uit een babbelbox waarin jouw
indrukken worden verteld, een beeldend resultaat of een stellingenspel waarbij dieper wordt
ingegaan op ethische thema's en linken tussen de verschillende werken

Pluspunten
je moet er niet muisstil zijn
goed te kaderen binnen de lessen
gedragswetenschappen

Praktisch
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
België
tel: +32(0)9/216.35.95
fax: +32(0)9/216.35.35
e-mail: info@museumdrguislain.be
www.museumdrguislain.be
Faciliteiten
Toegankelijk
voor
rolstoelgebruikers
Eten en drinken kan in de binnentuin of
onder de buitengangen.

Minpunten
-

Zonder gids komt de inhoud niet
goed over. Duiding is noodzakelijk!
Ver gelegen van het centrum en het
station

Openingsuren
Open van dinsdag tot vrijdag: 9-17h,
zaterdag en zondag: 13-17h
Gesloten op maandag, op 24, 25 & 31
december en op 1 januari
Prijzen
1 euro (-26 jaar)
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Tram 1: (Flanders
Expo - Gent Sint-Pietersstation Korenmarkt
Evergem)
halte
Guislainstraat
Eigen vervoer
parking mogelijk, zie
website voor gedetailleerde uitleg.
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S.M.A.K.
Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) is een bijzonder museum voor
hedendaagse kunst, gevestigd in het Kunstenkwartier van de Stad. Het museum heeft een
uitgebreide internationale collectie van bijna 2000 kunstwerken.
Hedendaagse kunst wordt gekenmerkt door de diversiteit van gebruikte materialen en
technieken. Dit kan gaan van traditionele media tot hedendaagse dragers, van schilderijen tot
installatiekunstwerken. Alles wat beschikbaar is, kan door de kunstenaar op een geheel eigen
manier verwerkt worden. Diverse nieuwe media zoals audio-visuele of elektronische
componenten worden ook voor het maken van kunstwerken aangewend. Niet zelden maken
performances deel uit van het werk. Bovendien vragen de kunstwerken vaak een actieve
betrokkenheid van de toeschouwer en roepen ze een multi-zintuiglijke ervaring op (geluid, zicht,
tast en geur).
Een bezoek aan het S.M.A.K. is altijd een belevenis, een avontuur, een ontdekking van een
andere werkelijkheid. Het S.M.A.K. is een open huis waar kunst en samenleving op een
experimentele manier in vraag kunnen gesteld worden. Ze bieden een ruime waaier aan
rondleidingen aan voor verschillende leeftijden. Voor meer informatie kan u de website nakijken.

Openingsuren
dagelijks van 10.00u tot 18.00u, sluitingsdag
is maandag (tenzij dit een feestdag is, dan
opent het museum van 10u tot 18u)
Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1
januari.
Informatie
S.M.A.K.
Citadelpark
B-9000
Gent
tel: +32 (0)9 240 76 01
fax: +32 (0)9 221 71 09
e- mail: info@smak.be
www.smak.be
Prijzen
<19: gratis
<27: 1 euro

Faciliteiten
Toegankelijk
voor
rolstoelgebruikers
Eten en drinken kan in het SMAKcafé of in het
omliggend park.

Bereikbaarheid
Het S.M.A.K. ligt aan de Gentse binnenring en
is makkelijk bereikbaar. Het ligt op 1 kilometer
(15 minuten wandelen) van het SintPietersstation
én
van
het
Gentse
stadscentrum.
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MISSION
IMPOSSIBLE
GENT GEGIJZELD DOOR BOM
Gent staat in rep en roer! Volledige buurten worden ontruimd, lange
files van verhuiswagens blokkeren de vluchtwegen en
grootwarenhuizen worden geplunderd. Chaos heerst en paniek
overpsoelt de stad! Gisteren raakte bekend dat een bom werd geplaatst
op een geheime locatie. Ondanks een grootscheepse zoekactie van het
leger in samenwerking met het Gentse politiekorps en de brandweer,
blijft de plaats van de bom ongekend. De daders zijn vermoedelijk van
Antwerpse, Brusselse en Brugse afkomst. De toeristische sector is daar
sinds het verschijnen van onderstaand artikels ineen gestort. Het
stadsbestuur vreest dat de gijzelaars Gent van de kaart willen vegen.
Een derde Wereldoorlog ligt in het verschiet...
2
1
N
O
V
De stad Gent is door Lonely
Planet opgenomen in de top 10
van te bezoeken steden voor 2011.
De Arteveldestad is volgens de
reisgids 'Europa's best bewaarde
geheim' en staat op de zevende
plaats, na onder meer New York,
Tel Aviv en Wellington.
Het lijkt of de Belgen vergaten om
iedereen te vertellen over Gent.

E

M

B

E

R

Toeristen haasten zich om
Brussel, Brugge en Antwerpen te
bezoeken, maar Gent met zijn
historische centrum laten ze links
liggen.
Het is Europa's best bewaarde
geheim.'
Ook
de
grote
studentenpopulatie en de Gentse
Feesten vallen in de smaak bij de
uitgevers van Lonely Planet.

G

BELGIË

2

0

1

1

:

Vlaams minister van Toerisme
zegt in een persbericht 'trots' te
zijn op de hoge vermelding die
Gent
krijgt. 'Ik
wil
de
Gentenaars
en
de
toerismeverantwoordelijken
van harte geluk wensen met
deze
echt
schitterende
internationale vermelding.
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SPELREGELS
D O E L

V A N

H E T

S P E L :

Zoals jullie tijdens het luisterfragment hebben gehoord, is
het doel van het spel eenvoudig.

Ontmantel de bom zo snel mogelijk!
Daarvoor hebben jullie 2 zaken nodig: ten eerste de
locatie van de bom en ten tweede de code om de bom uit
te schakelen. Doorheen het spel kunnen jullie antwoorden
verzamelen. Aan de hand van deze antwoorden kan het
oplossingenblad worden ingevuld. Dit blad bevindt zich
op de volgende pagina. Wanneer jullie alles juist hebben
ingevuld, beschikken jullie over de geheime informatie
die nodig is om de bom te ontmantelen en zo het spel te
winnen! Veel succes!

OPLOSSINGENBLAD
De
volgende
pagina
vormt
het
oplossingenblad. Lees de uitleg heel
aandachtig zodat jullie zeker de juiste
oplossing kunnen achterhalen! Via het
kruiswoordraadsel kan je de locatie van de
bom achterhalen. De hokjes eronder vormen
de code om de bom te ontmantelen. Wanneer
je in de kijkwijzer het ‘bom’- teken
tegenkomt (zie hiernaast), dan moet je het
gegeven antwoord invullen op het
oplossingenblad bij het bijhorende nummer.
• Hoort het antwoord bij het
kruiswoordraadsel, dan moet je dit
letterlijk overnemen en invullen.
Lidwoorden tellen niet mee en let op
de juiste schrijfwijze!
• Hoort het antwoord bij de code van
de bom dan moet je:
- Indien het antwoord een cijfer is,
dan vul je dit cijfer in.
- Indien het antwoord deel
uitmaakt
van
een
meerkeuzevraag, vul je de letter
van het juiste antwoord in.

In de kijkwijzer moet boven elke
coördinaat de bijhorende straat
worden ingevuld.
GEDRAGSCODE:
Weetje over Gent:
Gentenaars worden ook wel de stroppendragers genoemd.
Keizer Karel vernederde de notabelen van Gent, zijn
geboortestad, in 1539, omdat ze tegen zijn
(oorlogs)belastingen waren opgestaan, door ze te laten
rondgaan met een strop om de hals. De strop is blijven
leven als het symbool van fiere weerstand tegen elke vorm
van tirannie en misplaatste autoriteit.

Wees beleefd als je mensen
aanspreekt.
Respecteer
de
verkeersregels. Het groepje dat eerst
op de coördinaten toekomt, krijgt
voorrang om de opdrachten op te
lossen.

ROLLENVERDELING
Het is de bedoeling dat tijdens het spel de volgende rollen worden
opgenomen. Uiteraard mag hierin verwisseld worden gedurende het spel:
• Schrijver: deze persoon vult de kijkwijzer in.
• Kaartlezer: deze persoon leidt de groep naar de juiste locatie.
• Babbelaar: deze persoon spreekt mensen aan op straat.
• Luisteraar: deze persoon beluistert de luisterfragementen.
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OPLOSSINGENBLAD
LOCATIE VAN DE BOM:

2.

6.

8.

C

1.

B O E

U

L

T U U R C H E Q U E

3.

A

U D

I

4. J

A C O B
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B U Y

S

S

E

E N

A

R

C

S

7.

R

E

C

H T

E N

N

E

Y

E

R

I

C K

9.

W

A

L

T

E R

H

E

R M I
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O

R E

K E N

E

L

11. T

12. R
E

C

H
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14. P

O

S

T

15. V

A

N

G

V

P
R

17. T

I

T

P

L

1D

3A

I

S

U M

E

D E

B U C K

L

C A
I

G E

L A Z A

O E N
I

I

N G E N

E R K E

U S

D E

CODE VAN DE BOM:
19.

I

A A R D

16. P

18.

T O R

M

10. T

13. R

K E N T O R E N

20.

21.

22.

340

A

12

V O O G D T
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COÖRDINATEN

1) Sint- Pietersnieuwstraat
X: 51 50
Y: 06 40
2) Post Plaza
X: 50 16
Y: 04 44
3) Het Metselaarshuis
X1: 50 32
X2: 50 00
Y1: 04 74
Y2: 04 34
4) De Overpoort
X: 51 00
Y: 08 14
5) De Vrijdagsmarkt
X: 51 36
Y: 03 20
6) De Sphinx
X: 50 24
Y: 04 48
7) De Vooruit
X: 51 94
Y: 05 50
8) Sint- Baafskathedraal
X: 51 42
Y: 04 32
9) Huis van Alijn
X: 50 22
Y: 03 76
10) Bibliotheek
X: 52 00
Y: 06 10
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1. SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT
Coördinaat: X: 51 50 Y: 06 40
1.1 Extra info voor de leerkracht
A. De Brug
De Brug is het drukst bezochte en meest populaire studentenrestaurant van de UGent.
Sinds 1960 schuiven hier dagelijks honderden studenten aan voor een broodje of een
dagschotel. Tot voor kort was De Brug niet alleen een studentenrestaurant maar een echt
studentenhuis waar verenigingen, studentenredacties en universiteitsdiensten lokaal
hielden en activiteiten organiseerden.
De Begunstigers van de Rijksuniversiteit Gent
De Brug ontleent zijn naam aan ‘De
Begunstigers van de Rijksuniversiteit Gent’,
een
liefdadigheidsorganisatie
voor
behoeftige studenten opgericht tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog blijft
‘De B.R.U.G.’ operationeel om de eerste
naoorlogse
generatiestudenten
te
ondersteunen. Als de universiteit in de jaren
1950 en 1960 overspoeld wordt door nieuwe
studenten,
worden
allerlei
sociale
voorzieningen
uitgebouwd
zoals
restaurants,
homes,
een jobdienst,
een
studieadviescentrum en sportinfrastructuur. De Brug opent in 1960 als eerste in de rij van
studentenvoorzieningen de deuren.

B. De Therminal
Nu de universiteit een tweede tsunami aan studenten ontvangt, botsen de
voorzieningen uit de jaren 1960 en 1970 op hun grenzen en er wordt opnieuw
duchtig geïnvesteerd in en gebouwd aan studentenvoorzieningen. Nieuw
pronkstuk is de Therminal, het ‘state of the art studentencomplex’ in de
omgebouwde thermische centrale van de universiteit. In 2006 verhuisden de
studentenorganisaties van de Brug naar dit nieuwe onderkomen enkele
meters verderop. De vrijgekomen lokalen in De Brug werden ingenomen door
het studentenrestaurant.
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C. De Boekentoren
De vierde toren van Gent staat symbool voor wijsheid en kennis: hier rusten 3 miljoen
boeken, tijdschriften, kaarten en manuscripten. Net als andere universiteiten koestert de
UGent haar centrale bibliotheek als een symbolisch en geografisch brandpunt. De
bibliotheek is namelijk het meest gebruikte – virtuele en reële – portaal van de universiteit,
met een collectie die openstaat voor elke bezoeker.
Behalve een koesterplaats voor kennis is de
Boekentoren ook een architecturale parel.
Henry van de Velde ontwierp een modernistisch
kunstwerk met een revolutionair torenconcept.
Het is precies wat de Gentse universiteit in de
jaren 1930 nodig heeft: een torenhoog bewijs
van het welslagen van de vernederlandsing,
een symbool voor de vernieuwde universiteit.
Het concept en de omvang van de toren hebben
de kennisexplosie van de 20ste eeuw min of
meer doorstaan. Wat niet kan gezegd worden
van
de
fysieke
toestand:
decennia
verwaarlozing en onzorgvuldig oplapwerk eisten hun tol en de Boekentoren ondergaat een
langdurige en levensnoodzakelijke restauratie. Ironisch genoeg is het juist de lamentabele
staat van de Boekentoren die mee voor zijn revival zorgt. Sinds de deelname aan de
Monumentenstrijd in 2007 vervangt de Boekentoren meer en meer de zuilen van de Aula
als uithangbord van de universiteit. Vooral de belvédère op de top van de toren is een tot
de verbeelding sprekende publiekstrekker.

D. Universiteitsforum (UFO)
Dit gebouw huisvest het grootste auditorium van
de Universiteit Gent. Dit auditorium telt 1000
zitplaatsen en kan in twee gedeeld worden door
een mobiele wand. Het gebouw werd gebouwd
door Stéphane Beel en ingehuldigd in 2009. De
dominantste bouwmaterialen zijn glas en beton.

Voor meer informatie rond ‘student in Gent’ verwijzen we u naar o.a. volgende websites:
www.ugent.be en www.student.ugent.be. Een overzicht van de bacheloropleidingen in een
notendop
aan
de
Ugent
vindt
u
op
de
volgende
website:
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/aanbod/brochures.
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1.2 Kijkwijzer (p. )

Opdracht 1: De afbeeldingen stellen gebouwen voor die zich bevinden in de buurt van
bovenstaande coördinaat. Probeer te achterhalen welke gebouwen dit zijn en vul het tekstje
aan. De in te vullen woorden vind je onderaan de opdracht op de volgende pagina. Het adres
probeer je zelf te bepalen.

DE BOEKENTOREN
In 1933 werd de 70-jarige Henry van de Velde
belast met het ontwerpen van een nieuwe
universiteitsbibliotheek. Hij dacht meteen aan een
toren als boekenmagazijn. De ligging op het hoogste
punt van de stad deed hem dromen van een baken,
een teken van de universiteit, een symbool van
wetenschap, wijsheid en kennis: zijn Boekentoren,
de 4de toren van Gent. De architect koos voor een
ongewone gevel van naakte beton op een sokkel
bekleed met arduin. Hij gaf de toren de vorm van
een Grieks kruis, niet als religieus teken maar als
symbool van de verbinding tussen hemel en aarde,
van de vermenging van tijd en ruimte. De bouw werd
aangevat in 1936, het gebouw is 64 meter hoog en
telt circa 3 miljoen boeken.
Adres: Rozier 9, 9000 Gent

HET UNIVERSITEITSFORUM (UFO)
Dit gebouw huisvest het grootste auditorium van de
Universiteit Gent. Dit auditorium telt 1000 zitplaatsen
en kan in twee gedeeld worden door een mobiele
wand. Het gebouw werd gebouwd door Stéphane
Beel en ingehuldigd in 2009. De meest dominante
bouwmaterialen zijn glas en beton.
Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent
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DE THERMINAL

de

Luister
naar
het
3
fragment op je MP3- speler
als hulp.

Dit studentenhuis is een voormalige thermische
centrale die door de UGent gerenoveerd werd. Er
zijn verschillende lokalen die gratis te gebruiken zijn
voor erkende verenigingen. De aanwezige
apparatuur kan gebruikt of ontleend worden. Ook
cultuurcheques zijn daar te verkrijgen. Voor en
tijdens de examens worden enkele lokalen van dit
universiteitsgebouw, dit ook in de boekentoren,
gebruikt
als
een
gemeenschappelijke
studeerruimte. Interessant om weten is dat
drommen studenten hier tijdens de examenperiode
al een dik half uur voor openingstijd komen
aanschuiven om een plaatsje te kunnen
bemachtigen.
Adres: Hoveniersberg 24, 9000 Gent

DE BRUG
Deze eetgelegenheid is de grootste en bekendste
van de 8 studentenrestaurants en 11 cafetaria’s
die de Universiteit Gent rijk is. Zowel studenten als
medewerkers kunnen hier dagelijks terecht voor
een gezonde maaltijd aan een eerlijke prijs.
Donderdag – Veggiedag is één van de vele
campagnes waar de universiteit aan meedoet. Met
dit initiatief wil men de studenten aanmoedigen te
denken aan het milieu en de dierenwereld, aan hun
gezondheid en aan het welzijn van andere
mensen.
Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent

In te vullen woorden:
1936 – 3 – 2009 - 64 – 4 – 1000 – studenten - auditorium – gezondheid - De Therminal
- Boekentoren (x2) – studeerruimte – De Brug - medewerkers - Het Universiteitsforum –
studentenrestaurant - universiteitsbibliotheekibliotheek – welzijn - studentenhuis Stéphane Beel - Henry Van de Velde – Grieks – eerlijke - cultuurcheques - glas – UFO beton (x2) – thermische centrale – arduin - milieu
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Opdracht 2: Op het plein vlakbij bovenstaande coördinaat wordt elk jaar een studentenloop
georganiseerd. Lees onderstaand artikel en noteer aan welke wet ook studenten zich ten aller
tijden moeten houden:
De wet ronde openbare zedenschennis

GENT - De twee Gentse studenten Robin Michelet en Jan Stassijns
zullen zich hun deelname aan de twaalfurenloop - een evenement
waarbij studenten zoveel mogelijk rondjes rond het Sint-Pietersplein lopen –
nog lang beklagen.
Zij namen deel aan de zogenaamde 'schaars geklede ronde', een jaarlijkse traditie waarbij
studenten met zo weinig mogelijk
kleren aan hun toertje afhaspelen.
Zich van geen kwaad bewust
gingen Robin en Jan helemaal
naakt. Aan de finish werden ze
opgewacht door de Gentse politie,
die hen prompt een boete gaf
wegens openbare zedenschennis.
'De twaalfurenloop mag dan een
ludieke
optocht
zijn,
naakt
rondhollen is in strijd met de wet',
reageert
Steven
De
Smet,
hoofdcommissaris van de Gentse
politie.

Opdracht 3:
Gent beschikt over een unieke sportinfrastructuur: de watersportbaan,het natuur- en
recreatiedomein De Blaarmeersen, de wielerpiste,... Samen zijn ze goed voor kajak, roeien,
surfen, wielrennen, ijsschaatsen en nog zo veel meer. De universiteit Gent maar ook de Hoge
Scholen bieden een breed gamma aan sportmogelijkheden aan voor studenten en dit aan een
voordelige prijs. Luister naar de 3 fragmenten met als titel sport en noteer welke sporten je denkt
te herkennen:
1) Basketbal
2) Zwemmen
3) Ping pong
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2. Post Plaza

Coördinaat: X: 50 16

Y: 04 44

2.1 Extra info voor de leerkracht
Deze plek, waarop een prachtig versierd gebouw te zien is, doet tot op heden dienst als
winkelcentrum, maar kent een uitgebreide geschiedenis. Oorspronkelijk stond hier een
stadsgevangenis. Dit werd in 1719 door een pakhuis vervangen. In de buurt van het Post Plaza
en de Korenmarkt zjin hierover nog enkele aanwijzingen te vinden. Zo noemt de straat die van
de Korenmarkt naar de Graslei loopt de Pakhuisstraat en aan de andere kant van de SintMichielsbrug is er een restaurant dat het Pakhuis heet. Op het einde van de 19e eeuw werd het
gebouw terug afgebroken en in 1912 kwam er een postgebouw, dat werd gebouwd voor de
wereldtentoonstelling in 1913. Ook van het postgebouw zijn nog elementen terug te vinden. Aan
de voorzijde van het gebouw, dichtbij de hoek van de Pakhuisstraat, zie je een brievenbus. Aan
de kant van de Graslei zie je een postduif en aan de kant van de Sint-Michielsbrug zie je een
posthoorn. In 1998 werd het gebouw verkocht door de Regie der Posterijen. Nu is er op het
gelijkvloers een winkelcentrum met daarboven appartementen.
Bovenop dit gebouw staat een klok. Op de hoek met de Graslei kan men op het gebouw in de
hoogte een beeldje van een glimlachende engel met een zonnewijzer zien en daaronder kan
men een man zien die aan de hand van een Latijnse zin verkondigt dat ‘het snelle uur traag
voorbij gaat voor luie werkers’.
De klok zou een kopie moeten voorstellen van de Big Ben in Londen. Hij staat symbool voor het
Westen en situeert zich ook in die windstreek. In het oosten zijn typische oosterse minaretten
terug te vinden. Als je goed kijkt zijn er op de gevel ook beelden van België, Vlaanderen,
Wallonië en de verschillende provincies te zien. Het is echter niet zo gemakkelijk om al deze
figuren te herkennen en terug te vinden.
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2.2 Kijkwijzer (p. )
Opdracht 1: Deze plaats heeft al verschillende functies gekend. Verbind de twee kolommen
zodat het geschiedkundig klopt.

1D

1. Einde 15e eeuw - 1716

A. Pakhuis

2. 1719 – 1898

B. Postgebouw

3. 1912 - 1998

C. Winkelcentrum

4. 1998 - 2011

D. Stadsgevangenis

2A

3B

1C

Opdracht 2: Wat vind je terug op welke gevel?

1. Oostelijke gevel (kant van de
korenmarkt)

A. Postduif

2. Zuidelijke gevel (kant Sint
Michielsbrug)

B. Posthoorn

3. Westelijke gevel (kant Graslei)

C. Brievenbus

4. Noordelijke kant (klok)

D. klok

1C

2B

3A

4D
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3. Het Metselaarshuis

Coördinaat 1: X: 50 32
Coördinaat 2: X: 50 00

Y: 04 74
Y: 04 34

3.1 Extra info voor de leerkracht
Het Metselaarshuis was het gildenhuis van de metselaars en is terug te vinden op de hoek van
de Sint-Niklaasstraat en de Cataloniënstraat. Nu kan je er bijna niet naast kijken, maar een
kleine eeuw geleden was dit wel anders.
In 1912 bij de renovatie van de stad voor de wereldtentoonstelling in 1913 werd gereconstrueerd
wat niet teruggevonden kon worden. In het archief had men een foto van het Metselaarshuis
gevonden, maar niemand slaagde erin het te lokaliseren. De Gentenaars waren echter zo
overtuigd van de schoonheid van dit gebouw, dat men besloot het na te bouwen. Aangezien er
op de Graslei nog een plaats vrij was, was een locatie senl gevonden. Tot 1970 dacht men dat
het Metselaarshuis op de juiste plaats gebouwd was. In dat jaar werden er echter restauraties
aan de gevel van een huis in de Cataloniënstraat uitgevoerd en bij toeval botste men op de
originele gevel van het Metselaarshuis. Dit huis werd gerestaureerd, maar de kopie ervan op de
Graslei bleef ook behouden. Zodoende telt Gent nu twee Metselaarshuizen, een origineel aan
de Korenmarkt en een kopie aan de Graslei.
Het originele Metselaarshuis dateert van de 16e eeuw en heeft al heel wat restauraties
ondergaan. Het oogt modern aangezien men er grote bronzen beelden op geplaatst heeft. Deze
beelden werden vervaardigd door de Gentse kunstenaar Walter De Buck en stellen dansers
voor. De bovenste stellen 2 goden voor, iets lager wordt de duivel met zijn vrouw afgebeeld en
de onderste zijn een man en een vrouw. Momenteel is het gebouw eigendom van de provincie
Oost-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen.
Het Metsleaarshuis aan de Graslei wordt ook wel Den Inghel (de Engel) genoemd. Deze naam
komt echter niet van het engeltje dat op de gevel wordt afgebeeld, maar komt van het woord
hinghel (hengel). Den Inghel was een hijssysteem dat we hier vroeger konden terugvinden. Met
Den Inghel werd het graan naar de stapelhuizen geheven.
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3.2 Kijkwijzer
In Gent zijn er twee Metselaarshuizen terug te vinden. Deze kan je vinden op bovenstaande
coördinaten. Één van de twee huizen is het orginele Metselaarshuis dat werd gebouwd in de 16e
eeuw. Het andere is een replica (= kopie) dat gebouwd werd voor de Wereldtentoonstelling in
1913. In het archief werd rond die periode namelijk een foto teruggevonden van het
Metselaarshuis. De Gentenaars waren laaiend enthousiast over dit mooie huis en men wou er
kost wat kost mee pronken op de wereldtentoonstelling. Helaas slaagde niemand erin te zeggen
waar het huis origineel gestaan had. Daarom besloot men het huis na te bouwen. Tot 1970
dacht men dat het replica op de juiste plaats gebouwd was. In dat jaar stootte men echter per
toeval op het originele Metselaarshuis door restauraties aan de gevel. Het originele
Metselaarshuis heeft al een aantal restauraties ondergaan. De bronzen beelden die op één van
de twee huizen staan, zijn ontworpen door Walter De Buck en stellen dansers voor.
Opdracht: Probeer uit te maken welk huis het originele Metselaarshuis is. (Duid aan wat juist is,
doorstreep wat fout is)

Dit huis staat op de:
Graslei
Korenlei
Groentenmarkt
Korenmarkt

Dit huis staat op de:
Graslei
Korenlei
Groentenmarkt
Korenmarkt

Dit huis is het originele / replica

Dit huis is het originele / replica
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4. Overpoort

Coördinaat: X: 51 00

Y: 08 14

4.1 Extra info voor de leerkracht
Zingen, dansen en vrolijk zijn. Dat is waar studenten van houden. Hoe een perfecte
boemelavond er uit ziet, hangt af van de tijd en de zeden: in 1860 hing een handvol
studenten rond in de herbergen aan de Veldstraat en de Kouter; in 1960 waren ze met
honderden te vinden in de dancings in de Kuiperskaai en in 2011 zie je ze met duizenden
in de (dans)cafés van de Overpoortstraat.
De Overpoortstraat is dé nachtelijke ontmoetingsplaats voor studenten sinds de jaren 1970.
De homes en het studentenrestaurant die de universiteit er dan bouwt, zijn een sterke
aantrekkingspool voor studenten én horeca-uitbaters. De site is ideaal gelegen: op de
verbindingsas tussen enerzijds de oude universiteit in de Volderstraat en de Blandijnberg
en anderzijds de nieuwe campussen aan de Ledeganck, de Sterre en het U.Z. De
concentratie en het spectaculaire aantal studenten is ongezien en zorgt regelmatig voor
heel wat overlast. Tegenwoordig zorgen allerlei raden en overlegcomité’s voor een
optimaal samenleven van Gentenaars en studenten.

35
4.2 Kijkwijzer

“Gelegen op het standaardtraject van studenten van en naar de campus en met de hoge
concentratie aan studentenvoorzieningen is de Overpoortstraat gelanceerd als dé
studentenboulevard bij uitstek. Eén voor één maken de winkels en woonhuizen van de straat
plaats voor cafés en brasseries. Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de cafés in het
stadscentrum en op de Kuiperskaai – de vorige uitgaansbuurt van de studenten - de cafés van
de Overpoort zich quasi uitsluitend richten op een studentenpubliek. Iets wat economisch enkel
mogelijk is omdat het aantal studenten én hun zakgeld exponentieel gestegen is.
Met de verschuiving van het uitgaans- en danskwartier naar de Overpoortstraat raken de
studenten fysiek geïsoleerd van de rest van Gent. Tot op vandaag geldt dat wie zelf geen
student (meer) is, de Overpoort zoveel mogelijk ontwijkt. Studenten hebben duidelijk hun eigen
gebruiken, uitgaansrituelen, kalender én bioritme. Een legendarische studentenactiviteit die zich
afspeelt in de achterafzaaltjes van de Overpoortcafé’s en menig passant doet huiveren, is de
cantus. Dit drink- en zangfestijn met zijn specifiek register en geplogenheden is een uitvloeisel
van de negentiende-eeuwse ‘tonzitting’ of ‘tonneau’, waarbij de studentenvereniging vergaderde
en discussieerde bij een ton bier of wijn.”
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/08/ugent-memorie-de-overpoortstraat
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Opdracht: Probeer na te gaan welk schild bij welke faculteit past en in welk studentencafé ze
hun stamcafé hebben

Schilden:

Faculteit:
Rechten – Psychologie & Pedagogie – Taal & Letterkunde - Economie –
Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Studentencafés in de Overpoort
Yucca – ’t Kofschip – Coulisse – Pinuts - Amber

Oplossingen
Faculteit

Studentencafés

HILOK

Lichamelijke opvoeding
Kinesitherapie

&

V.R.G

Rechten

Coulisse

VPPK

Psychologie & Pedagogie

Pinuts

VEK

Economie

Yucca

Filologica

Taal & letterkunde

Amber

’t Kofschip
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5. Vrijdagsmarkt

Coördinaat: X: 51 00

Y: 03 20

5.1 Extra Info voor de leerkracht.
A. Jacob Van Artevelde
Sinds de aanleg van dit plein in 1200 heeft de Vrijdagsmarkt nooit een verlaten sfeer gekend.
Wanneer er oorlog uitbrak in de 14e-15e eeuw, kwamen alle mannen die in aanmerking kwamen
om mee te strijden in de oorlog, op dit plein samen. Verder werden er ook feesten gehouden, er
vonden volksvergaderingen plaats, er werden oorlogen uitgevochten en er werden mensen
levend verbrand of gevierendeeld.
In het midden van het plein staat het oudste
standbeeld van de stad, namelijk dat van de
bekende Gentenaar Jacob Van Artevelde,
die als bijnaam “de wijze man” had. Het
werd gebouwd in 1863 en is 11 meter hoog.
Op het standbeeld zijn de wapens van de
stad en de 52 wapenschilden van de gilden
te zien. Jacob Van Artevelde houdt een 53e
wapenschild
vast,
dat
van
de
brouwersgilde, waar hij lid van was. Hij was
koopman en één van de hoofdmannen van
Gent. Hoofdmannen hadden als taak de
schepenen bij te staan in tijden van crisis. Jacob Van Artevelde heeft als hoofdman zelfs een
crisis kunnen voorkomen ten tijde van de honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk die
startte in 1337. Vlaanderen was toen ingelijfd bij Frankrijk, maar dit was economisch geen goede
zaak. Vlaanderen was afhankelijk van Engeland voor hun wol voor het maken van laken. Jacob
Van Artevelde besloot te onderhandelen met Edward III, de toenmalige Engelse koning. Deze
onderhandeling was succesvol en Gent werd neutraal. Door deze neutraliteit kon Vlaanderen
blijven importeren en in ruil beloofde Jacob Van Artevelde Engeland financieel te steunen in de
oorlog tegen Frankrijk. De arm van het standbeeld wijst dan ook in de richting van Engeland.
Jacob Van Artevelde kwam aan zijn einde toen er een burgeroorlog uitbrak tussen de
weversgilde en de voldersgilde. Volders waren de arbeiders die het laken na het weven
bewerkten totdat het een viltachtige structuur had. Op 2 mei 1345 werd de oorlog uitgevochten
op de Vrijdagsmarkt. Jacob Van Arteveld steunde de volders, maar de wevers waren talrijker en
wonnen de strijd. Op 17 juli 1345 werd Jacob Van Artevelde aan zijn huis op de Kalandenberg
met een bijl vermoord door een bende wevers.
Gent kreeg als bijnaam de Artevelde stad.
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B. Het Toreken
Op de hoek van de vrijdagsmarkt met de Kammerstraat
bevindt zich het ‘Toreken’. Nu is het een poëziecentrum waar
o.a. een boekenwinkel, een documetatiecentrum, en een
grote leeszolder gevestigd zijn. Het huis werd in 1422
aangekocht als gildehuis van de huidevetters (de huidige
leerlooiers). Het torentje zelf is er pas (als statussymbool) in
de 15e eeuw opgeplaatst. Bevoorrechte toeschouwers
konden van hieruit de stoeten, optochten,… op de markt
volgen. De markt werd vroeger steevast geopend door
‘Maria’, de klok die in het Toreken hangt. Halverwege de
toren, onder het afdakje, bevindt zich een schandring. Deze
ring werd halverwege de 17e eeuw geplaatst en diende om
verkopers van slecht linnen ten schande te maken door zijn
linnen aan de schandring te hangen. Op het linnen werd zijn
naam en adres vermeld zodat alle aanwezigen op de
Vrijdagsmarkt wisten welke verkoper linnen van slecht kwaliteit wou verkopen.
Bovenop het Toreken staat een hele bijzondere windwijzer. Het is Melusine, de zeemeermin, en
kent een intrigerend liefdesverhaal. Het verhaal start met
Raymon, de graaf van Poitiers, die op jacht ging. Hij kon
echter niet zo goed kaartlezen en al snel was hij de weg
volledig kwijt. Uit pure miserie en ten einde raad ging hij aan
een bron zitten, waar er plots, uit het niets, een beeldschone
jongedame voor hem stond. Haar naam was Melusine en de
graaf was direct smoorverliefd op haar. Hij besloot met haar
te trouwen en Melusine stemde in, op één voorwaarde: 6
dagen van de week zouden ze samen kunnen zijn, maar de
7e dag, de zaterdag, zouden ze mekaar nooit kunnen zien.
Raymon stemde in en ze trouwden. Maar al snel kon hij zijn
nieuwsgierigheid niet langer de baas en op een zaterdag
besloot hij Melusine toch een bezoekje te brengen. Wat hij
daar zag was buiten ieders verwachtingen. Melusine had een
staart van een vis gekregen. Toen Melusine de aangeslagen
reactie van haar echtgenoot zag sprong ze uit het raam. Ze
vloog de lucht in en sindsdien zou niemand haar nog gezien hebben. Melusine zou de
beschermgeest geweest zijn van de binnenschippers.
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C. Het Groot Kanonplein (de Dulle Griet)
De naam van het kanon, de Dulle Griet is afgeleid van het Duits, ‘Hölle Gerat’, wat ‘hels geschut’
betekent. Dit kanon is ook gekend als ‘Den Rooden Duyvele’, door zijn rode kleur, of gewoon als
‘Het Groot Kanon’. Het kanon is 5 meter lang en weegt 12.250 kg. Het kanon werd in 1578 in
Oudenaarde aangetroffen. Aangezien Gent nood had aan degelijke verdedigingsmechanismes
(Keizer Karel had verschillende jaren eerder Gent gestraft door hun verstrekingen te slopen en
alle vuurwapens op te eisen) besloot men het kanon te verplaatsen naar gent. De Spanjaarden
waren immers op doortocht om Gent te veroveren. Het originele plan bestond erin het kanon tot
op het Sint-Pietersplein te plaatsen. Men had het gewicht echter onderschat en nadat ze het
eindelijk aan wal gekregen hadden, besloot men het daar te laten staan.
De kanonskogel die voor de loop van het kanon ligt, wordt ‘het symbool van de vrede’ genoemd
omdat het kanon slechts 1 maal gevuurd heeft. De zware kanonskogel van 340 kg vloog maar 2
cm ver en het kanon bleek hierna niet meer te werken.
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5.2 Kijkwijzer
Opdracht 1:
•
•
•
•

Wie is de man op het standbeeld in het midden van het plein?
Schets kort waarom hij zo belangrijk geweest is voor Gent.
In welke richting wijst zijn arm?
Gent dankt zijn bijnaam aan deze man. Wat is die bijnaam?
•

Jacob Van Arteveld

•

Hij was koopman en één van de hoofdmannen van Gent. Hoofdmannen hadden
als taak de schepenen bij te staan in tijden van crisis. Jacob Van Artevelde heeft
als hoofdman zelfs een crisis kunnen voorkomen ten tijde van de honderdjarige
oorlog tussen Engeland en Frankrijk die startte in 1337. Vlaanderen was toen
ingelijfd bij Frankrijk, maar dit was economisch geen goede zaak was.
Vlaanderen was namelijk afhankelijk van Engeland voor hun wol voor het maken
van laken. Jacob Van Artevelde besloot te onderhandelen met Edward III, de
toenmalige Engelse koning. Deze onderhandeling was succesvol en Gent werd
neutraal. Door deze neutraliteit kon Vlaanderen blijven importeren en in ruil
beloofde Jacob Van Artevelde Engeland financieel te steunen in de oorlog tegen
Frankrijk.

•

De arm van het standbeeld wijst in de richting van Engeland.

•

Arteveldestad

Opdracht 2:
Gebruik de strip ‘Nero’ van de Gentse striptekenaar Marc Sleen om enkele vragen op te lossen.
Hoe heet het kanon? Probeer de lengte van het kanon te schatten. Hoeveel zou het kanon
volgens jullie wegen? En de kanonskogel?
•

Naam kanon: Dulle Griet

•

Lengte kanon: 5,025 m

•

Gewicht kanon: 12.250 kg

•

Gewicht kanonskogel: 340 kg
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Marc Sleen
De avonturen van Nero en C°
DE BOM VAN BOEMA
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Opdracht 3: Melusine, de zeemeermin is vermist. Ze is gesignaleerd in de buurt van deze
coördinaat. Kunnen jullie Raymon en zijn gebroken hart helpen door haar te lokaliseren?

VERMIST
MELUSINE

Het verhaal start met Raymon, de graaf van Poitiers, die op jacht ging. Hij
kon echter niet zo goed kaartlezen en al snel was hij de weg volledig kwijt.
Uit pure miserie en ten einde raad ging hij aan een bron zitten, waar er
plots, uit het niets, een beeldschone jongedame voor hem stond. Haar naam
was Melusine en de graaf was direct smoorverliefd op haar. Hij besloot met
haar te trouwen en Melusine stemde in, op één voorwaarde: 6 dagen van de
week zouden ze samen kunnen zijn, maar de 7e dag, de zaterdag, zouden ze
mekaar nooit kunnen zien. Raymon stemde in en ze trouwden. Maar al snel
kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer de baas en op een zaterdag besloot
hij Melusine toch een bezoekje te brengen. Wat hij daar zag was buiten
ieders verwachtingen. Melusine had een staart van een vis gekregen. Toen
Melusine de aangeslagen reactie van haar echtgenoot zag sprong ze uit het
raam. Ze vloog de lucht in en sindsdien zou niemand haar nog gezien

hebben.

Waar is Melusine terug te vinden? Onder welke vorm?
Melusine is terug te vinden op het dak van het Toreken onder de vorm van
een windwijzer.
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6. SPHINX

Coördinaat: X: 50 24

Y: 04 48

6.1 Extra info voor de leerkrachten
De Sphinx is één van de drie cinema’s in Gent. Eind jaren ’80 stond de pas heropende cinema
(na de sluiting van Calypso) voor een koerswijziging die tot op vandaag wordt aangehouden.
Waar aanvankelijk getwijfeld werd tussen commerciële film en répertoire, zou voortaan resoluut
gekozen worden voor een programma van kwaliteitsfilms. Vandaag schaart Sphinx zich naast
de beste arthouse cinema’s uit de Benelux en brengt ze al jaren de betere cinema. Het
programma omvat een groot aantal Europese en niet-westerse topfilms, films uit alle hoeken van
de wereld, die internationaal geprezen en gelauwerd worden. Na de film kan je een bezoek
brengen aan het Sphinx café.
Felix Van Groeningen is een Gentse filmregisseur. Hij volgde een opleiding audiovisuele
kunsten aan het KASK in Gent en studeerde af in 2000. Van Groeningen is bekend geworden
door zijn debuutfilm ‘Steve + Sky’ met onder andere voormalig model Delfine Bafort en de
Gentse acteur Titus De Voogdt. Hij kreeg voor de film de Plateauprijs 2004 voor de Beste
Belgische Film.
In 2007 bracht hij ‘Dagen Zonder Lief’ uit, met onder meer An Miller. In 2008 begon hij aan de
verfilming van het boek ‘De helaasheid der dingen’ van Dimitri Verhulst. Deze verfilming won op
het Internationaal Filmfestival van Cannes de ‘Prix Art et Essai’, een onderscheiding van de
organisatie die 3.000 onafhankelijke bioscoopzalen wereldwijd groepeert. Van Groeningen won
vervolgens op het Internationaal filmfestival van Vlaanderen-Gent eveneens de Jo Röpcke
Award 2009. Felix Van Groeningen regisseerde ook al enkele kortfilms en theaterstukken.

Titus De Voogdt (geboren in ’79) behaalde het diploma Meester in de Beeldhouwkunst aan het
Sint-Lukas in Gent. Hij start zijn acteercarrière in Bernadetje (Victoria), Mijn Blackie
(HETPALEIS & Nieuwpoorttheater) en Achter de wereld (BRONKS). Bij Compagnie Cecilia
speelde hij mee in Trouwfeesten en Processen, Broeders van Liefde en Altijd Prijs. Op het witte
doek was hij te zien in o.a. Any Way the Wind Blows (realisatie Tom Barman), Steve in ‘Steve +
Sky’ (realisatie Felix Van Groeningen), in Ben X (Nic Balthazar) en Small Gods (Dimitri
Karakatsanis).
Delfine Bafort (geboren in ‘79) deed haar secundaire studies aan het Sint Lucas college in
Gent. Op haar zeventiende won ze een modellenwedstrijd, georganiseerd door het damesblad
Flair. Ze werkte o.a. met D&G en Cacharel. Ze stond op de cover van vele internationale
magazines, o.a. Vogue and Harper's Bazaar.
In 2003 speelde ze de vrouwelijke titelrol in de cultfilm ‘Steve + Sky’ van Felix Van Groeningen.
In 2005 slaagde ze bij de toelatingsproeven van de opleiding drama aan Conservatorium
Hogeschool Gent. Ze was daar o.a. te zien in Old Times van Harold Pinter, samen met Gabriel
Rios en Leen Verheyen, in een regie van Mieja Hollevoet. In 2008 speelde ze naast Vincent
Gallo in de film Promises written in water van Vincent Gallo, die in september 2010 in première
ging op het Filmfestival van Venetië en er meedong naar de Gouden Leeuw (Leone d'Oro).
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Johan Heldenbergh (1967, Wilrijk) studeert af aan Studio Herman Teirlinck (Antwerpen).
Als theateracteur is Heldenbergh te zien in een aantal spraakmakende producties, waaronder
Ten Oorlog (Blauwe Maandag Compagnie), Mijn Blackie (HETPALEIS & Nieuwpoorttheater),
Allemaal Indiaan (Victoria en Les Ballets C. de la B.) en Maria Eeuwigdurende Bijstand
(DASTHEATER & Theater Zuidpool).
In 2000 sluit hij zich aan bij het vaste ensemble van Theater Zuidpool. Met Massis, the musical,
een zelfgeschreven monoloog, trekt Heldenbergh van voorjaar 2004 tot najaar 2005 het hele
land door. Naast het 'reguliere circuit', bespeelt de voorstelling ook een 'niet-conventioneel'
publiek in buurtcentra, clubhuizen, parochiezalen,… Heldenberghs Massis wordt zo een
klassieker.
Voorjaar 2006 zet Heldenbergh samen met Marijke Pinoy en Arne Sierens zijn schouders onder
Compagnie Cecilia gevestigd in Gent. Sindsdien werkte hij behalve Trouwfeesten en processen
mee aan Broeders van Liefde (spel) en Soeur Sourire (dramaturgie). In 2008 maakte hij er
samen met Mieke Dobbels The Broken Circle Breakdown featuring The Cover-Ups of Alabama,
een bejubelde voorstelling. Voorjaar 2011 maakt hij samen met Titus De Voogdt Vorst-Forest,
later dit jaar speelt hij mee in De Pijnders, de nieuwe voorstelling van Arne Sierens.
Op het witte doek is Heldenbergh o.a. te zien in Antonia (Oscarwinaar '95) van Marleen Gorris,
in Any Way the Wind Blows (Tom Barman), Steve + Sky (Felix van Groeningen), en Aanrijding
in Moscou (Christophe Van Rompaey). In Ben X (Nic Balthazar) vertolkt hij de rol van
godsdienstleraar. Hij speelt ook in De helaasheid der dingen van Felix Van Groeningen, de
regisseur die in 2011 zijn schouders zet onder de verfilming van The Broken Circle Breakdown
featuring The Cover-Ups of Alabama. In 2010 nam Heldenbergh een titanenwerk voor zijn
rekening door een langspeelfilm, getiteld 1919, te draaien met de inwoners van Schellebelle, zijn
dorp. Het resultaat van dat harde werken, een waterzooiwestern, komt medio 2011 in de zalen.
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Kijkwijzer
Opdracht:
•
•

Geef de naam van de Gentse regisseur van onderstaande films?
Felix Van Groeningen
Verbind de filmaffiches met de juiste acteurs en de juiste namen, en vul de oplossing in
in het grijze kadertje.

A.

B.

C.

Naam acteur/actrice

Foto

Film

Titus de Voogdt

A

Steve + Sky

Delfine Bafort

B

Steve + Sky

Johan Heldenbergh

C

Steve + Sky; Helaasheid
der Dingen
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7. KUNSTENCENTRUM VOORUIT

Coördinaat: X: 51 94

Y: 05 50

7.1 Extra info voor de leerkrachten
De Vooruit is een intrigerend gebouw. Het
gebouw heeft een achterbouw aan de Schelde
die 12 meter lager ligt dan de straatkant vooraan
en daarom een Concertzaal onder een
Theaterzaal verbergt. Intrigerend ook door zijn
eclectische stijl, architect Ferdinand Dierkens
mengde allerlei stijlen en hanteerde nieuwe
technieken.
Eigenlijk legde hij daar al de basis voor het latere kunstencentrum dat in binnen- en
buitenland school zou maken als dat grote huis met die vele kamers waarin
kruisbestuivingen en wisselwerkingen schering en inslag zijn, waar choreografen in zee
gaan met rockgroepen, waar traditionele wereldmuzikanten de scène delen met hiphop-dj’s,
waar theatermakers woorden mixen met video, waar het na performance of Shakespeare tijd
is om te fuiven, waar de nieuwe media afwisselen met scherpgerande debatten, waar web
2.0-principes en papieren boeken door één deur kunnen.
Midden de 19de eeuw was Gent economisch de meest belangrijke stad van Vlaanderen. De
socialistische beweging bouwde via de coöperatieven, waaronder de Samenwerkende
Maatschappij Vooruit, een netwerk op van socio-economische voorzieningen. De expansie
van de beweging resulteerde ook in nieuwbouw.
In 1910 kocht SM Vooruit een terrein in de St-Pietersnieuwstraat. De bedoeling was om in
1913, in het kader van de wereldtentoonstelling, de deuren van het Feestlokaal van Vooruit
te openen. Stakingen dwarsboomden echter de plannen en omwille van WO I konden ook
de voorziene openingsfeesten van 1914 niet doorgaan.
Na de Duitse bezetting, kende Vooruit tussen 1918 en 1940 een glorieperiode als
socialistisch volkshuis. Na WO II ging het echter langzaam maar zeker bergaf; steeds
minder activiteiten in alsmaar meer geteisterde zalen. Begin ‘80 werd met de idee van de
verkoop gespeeld, maar met de erfpachtovereenkomst tussen eigenaar en vzw Vooruit in
1982 begon voor het Feestlokaal een tweede jeugd.
Tussen 1991 en 2000 volgde een meer systematische restauratie; van de voorgevel in 1991
tot de Theaterzaal in 2000. Goed voor een prijskaartje van zo’n 400 miljoen. In 2000 werd
Vooruit tot Monument van het Jaar uitgeroepen. Vandaag de dag focust Vooruit (nog steeds)
op artistieke vernieuwing en uitdaging, op een digitaliseringsproces dat ingrijpt op alle
facetten van de werking, op moderne automatisatietechnieken die het mogelijk maken om
een grootschalig gebouw tot in de kleinste hoeken onder controle te houden, op de nieuwe
en te verwachten behoeften van kunstenaars, bezoekers en medewerkers.
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Walter de Buck (Gent, 13 juli 1934) is een Vlaamse folkartiest. Hij houdt zich met verschillende
soorten kunst bezig, zowel tekenen, schilderen, beeldhouwen, muziek als toneel. Hij was mede
heropstarter van de Gentse Feesten vooral rond Sint-Jacobs. Hij schreef veel bekende Gentse
liederen waaronder "'t Vliegerke".
De Buck debuteerde op de wereldtentoonstelling van 1958 als beeldhouwer. Hij kreeg
verscheidene prijzen voor zijn beelhouwkunst, één ervan leverde hem een beurs voor een
studiereis van één jaar naar India op. Hij zou verdere tochten naar India en het Nabije Oosten
ondernemen, deze tochten zouden zijn visie op kunst en maatschappij, zijn beeldende kunst en
zijn muziek beïnvloeden.
In 1962 sticht hij met enkele vrienden de vzw Trefpunt, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars,
en een organisatie voor promotie en verspreiding van de kunst. Deze vzw is tegenwoordig
organisator van de Gentse Feesten.
In 1969 lag hij mee aan de nieuwe start van de Gentse Feesten, aanvankelijk rond Sint-Jacobs.
Later zou dit gebeuren tot het grote festival uitgroeien dat het tegenwoordig is. Hij legde zich
opnieuw toe op het zingen. In 1984 trekt hij zich terug uit vzw Trefpunt om opnieuw meer
aandacht aan het beeldhouwen te besteden, de daaropvolgende periode is hij actief in diverse
Gentse beeldhouwprojecten, en werkt hij regelmatig voor de stad Gent.
Soulwax is een Belgische electro house/rock group, aangevoerd door de broers Stephen en
David Dewaele. De twee zijn zoons van de Belgische radiopersoonlijkheid Zaki. Naast de
gebroeders Dewaele bestaat Soulwax uit bassist Stefaan Van Leuven en drummer Steve
Slingeneyer. Behalve onder de naam Soulwax zijn er ook nummers uitgebracht onder de
pseudonymen "Samantha Fu" en "Kawazaki". Daarnaast zijn David en Stephen Dewaele als djduo actief onder de naam 2 Many DJ's en daarvoor als "The Flying Dewaele Brothers".
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7.2 Kijkwijzer
Het Feestlokaal van de Vooruit werd ontworpen door Ferdinand Dierkens en werd gebouwd
tussen 1911 en 1914. Het gebouw is genoemd naar de socialistische verbruikersorganisatie (of
coöperatie) Vooruit, die uit de grond werd gestampt om de fabrieksarbeiders te beschermen
tegen de labiliteit van het grootkapitaal. In de "kunstentempel Vooruit" konden arbeiders tegen
erg democratische prijzen eten, drinken en van cultuur genieten. Tegenwoordig worden de zalen
gebruikt om fuiven en concerten te geven, maar evenzo om culturele manifestaties of debatten
te houden.
Opdracht 1:
•

Hoe heet de prijsvoordelige regeling om studenten de kans te geven aan verscheidene
culturele activiteiten deel te nemen?
Cultuurcheques

•

Hoeveel kost deze regeling?
10 euro

•

Over welke culturele activiteiten gaat het?
Theater, concerten, film en opera

Opdracht 2: Los het raadsel op: Over wie gaat het?

Ze mixen plaatjes aan elkaar
Ze zijn maar met 2, maar...
…In het Engels zijn ze met ‘te veel’.

Antwoord: 2 Many DJ’s
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Opdracht 3: Los de rebus op en vul de naam in op de eerste stippellijn. Los daarna de andere
vraag op.

Na A

+L

-N

S = CK

Walter De Buck is op 13 juli 1934 in Gent geboren en groeide uit tot een Vlaamse
kleinkunstenaar. Hij houdt zich met verschillende soorten kunst bezig, zowel tekenen,
schilderen, beeldhouwen, muziek als toneel. Hij was mede heropstarter van de Gentse Feesten
en schreef veel bekende Gentse liederen waaronder "'t Vliegerke". Dit nummer groeide uit tot
het lijflied van de Gentse voetbalploeg K.A.A. GENT. Hoe wordt deze ploeg in de volksmond
genoemd?

A)
B)
C)
D)

De Buffalo’s
De Beren
De Indioanen
De Cowboys

50

Opdracht 4: Luister naar het 4de fragment op de MP3- speler. Vul de ontbrekende Gentse
woorden in en geef de vertaling in het algemeen Nederlands ernaast. Maak hiervoor gebruik van
de Gentaars rondom jullie. Dit nummer is één van de meest bekende Gentse liedjes gezongen
en geschreven door de Gentse volkszanger van hierboven.

Ik ben nie al te zot van 't spel
Maar 'k vange gere musschen
Marblen en toppen (= knikkeren en
tollen) kan ik wel
Maar daarin ben ik nie fel
'k Zie tegenwoordig overal
En ook al in mijn straatje
Jongens schuppen op nen bal
Maar 'k spele 't liefst van al

't Seef liet zijne vlieger op
Van 't soepe, 't soepe, 't soepe
Maar hij stuikt op zijne kop
En muile dat hij trok
Zijn spankoorde was veel te kort
En met zijn 't sietse klauwe
En daarbij was zijne steert
Geen chique toebak (=
pruimtabak) weert

Mee mijne vlieger
En zijne steert (= staart)
Hij goot omhoge
't Es 't ziene weert= (waard)
'k Geve maar klauwe
Op mijn gemak
'k Heb nog drei bollekens
In mijne zak

Maar mijne vlieger
Me zijne steert
Hij goot omhoge
't Es 't ziene weert
'k Geve maar klauwe
Op mijn gemak
'k Heb nog een bolleke
In mijne zak

Mietje van de koolmarchant =
(kolenverkoper)
Een meiske uit mijn straatje
Keurde mijne cervolant (= vlieger)
En z' had er 't handje van
Want zo rap alsof de wind
Was z' aan 't spele mee mijn klauwe
En ze riep 't es 't spele weert
Want hij hee ne goeie steert

Laatst op het Sint-Denijsplein
Mijne vlieger was aan 't zweve
d' Er kwam een wijf, een groot venijn
En ze zei 'dat mag niet zijn'
Hij hangt te veel in mijne weg
Ze begost (=begon) er an te sleure
En op een twee drei pardaf
De koorde schoot er af

Ja, mijne vlieger
En zijne steert
Hij goot omhoge
't Es 't ziene weert
'k Geve maar klauwe
Op mijn gemak
'k Heb nog twee bollekens
In mijne zak

Hij was goon vliegen
Al mee de wind
'k Stonde te schrieme
'k Was maar een kind
Mijne bol klauwe
Die ging ne gang
Dat zal 'k omtauwe
Mijn leven lank
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8. SINT-BAAFSKATHEDRAAL (LAM GODS)

Coördinaat: X: 51 42

Y: 04 32

8.1 Extra info voor de leerkracht
A. Lam Gods (Het luisterfragment)
Het paneel 'De Rechtvaardige Rechters' verdween 75 jaar
geleden. Het Lam Gods is een drieluik dat werd geschilderd door
de gebroeders van Eyck en hangt in de Sint- Baafskathedraal te
Gent. In de nacht van 11 op 12 april 1934 verdwenen twee
panelen van dit wereldberoemde kunstwerk. Het paneel dat SintJan de Doper voorstelt werd gerecupereerd, maar het paneel ‘De
rechtvaardige rechters’ is tot op heden nog niet teruggevonden.
De vermoedelijke dader van deze kunstroof is Arsène Goedertier,
een wisselagent uit Wetteren. Hij verklaarde op zijn sterfbed aan
zijn vriend dat hij de enige was die wist waar het paneel zich
bevond.
De plaats waar het paneel zich precies bevond nam Arsene
Het Lam Gods als
Goedertier echter mee in het graf. Sinds zijn overlijden breken
het dichtgeklapt is
politiemensen, journalisten en amateurdetectives zich het hoofd
over het hoe, wat en vooral het waarom van de diefstal. Goedertier was immers een boven alle
verdenkingen verheven burgermannetje uit Wetteren, die zijn schaapjes op het droge en zijn
leven op een rijtje had. Dat beeld van de brave burgerman veranderde echter toen in de
bureaulade van Arsène Goedertier de dubbels van een reeks getikte afpersingsbrieven werden
ontdekt. In ruil voor een miljoen frank zou een zekere ‘D.U.A.’ de ‘Rechtvaardige Rechters’ aan
het bisdom terugbezorgen. Voor de
meesten was de zaak hiermee van
de baan, ook politie en gerecht
lieten de zaak rusten.
Maar dit was allerminst een
bevredigende afloop te noemen. In
de eerste plaats omdat het gestolen
paneel nooit werd teruggevonden.
Ook de onverenigbaarheid van de
publieke persoon Goedertier en het
beeld dat van hem ontstond na de
ontdekking van de brieven liet stof
tot speculatie. Zoveel stof zelfs, dat
er tot vandaag honderden amateurspeurders met de zaak bezig
Het Lam Gods als het open staat
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zijn. Ze verenigen zich in online speurdersgemeenschappen of doen het solitair.
Met de regelmaat van de klok komen amateur-speurders aandraven met goed geargumenteerde
oplossingen van het raadsel. Tot nu toe is niemand echter erin geslaagd het paneel te
ontdekken. Men gaat ervan uit dat het paneel, als het ergens verborgen ligt, minstens zwaar
door de tijd moet zijn aangevreten. Andere theorieën laten het paneel ondertussen lang
opgenomen zijn in een privécollectie, doch het spreekt vanzelf dat dit werk nooit publiek
verkoopbaar zal zijn.
75 jaar later spreekt men nog steeds van de ‘kunstdiefstal van de eeuw’. Het paneel met de
rechtvaardige rechters blijft tot op heden (2011) onvindbaar en werd in 1941 voorlopig
vervangen door een kopie van de hand van Joseph Van der Veken. De kopiist gaf één der
Rechters het profiel van de toenmalige koning Leopold III om, uit eerbetoon voor de
oorspronkelijke schilder(s), er duidelijk op te wijzen dat het om een kopie gaat. Dit heeft zes
maanden intensieve arbeid gevergd. Een verklaring hiervoor ligt hierin dat elke vierkante duim
geschilderd paneel door Van Eyck als een miniatuur werd afgewerkt.

De gebroeders van Eyck waren Vlaamse kunstschilders (waarschijnlijk geboren in Maaseik) en
naast Rogier van der Weyden de voornaamste vertegenwoordigers van de Vlaamse Primitieven.
Jan van Eyck was tijdens zijn leven wellicht de beroemdste schilder van Europa en trad dus
meer op de voorgrond dan zijn broer Hubert van Eyck. Jan van Eyck stond al vroeg te boek als
de "uitvinder" van de olieverfschilderkunst. Dit laatste werd in de 20e eeuw als een legende
ontmaskerd, maar het staat vast dat Jan van Eyck in de ontwikkeling van deze techniek een
doorslaggevende rol heeft gespeeld. Jan van Eyck introduceerde in de schilderkunst een nooit
eerder gezien naturalisme dat zijn wortels heeft bij eerdere ontwikkelingen in de miniatuurkunst.
De verfijnde olieverftechniek en de op waarneming gebaseerde weergave van de zichtbare
werkelijkheid waren de belangrijkste elementen van de Eyckiaanse kunst die spoedig in heel
Europa navolging zouden krijgen. Over de banden tussen Van Eyck en zijn Italiaanse collega's
(Masaccio, Domenico Veneziano e.a.) is door kunsthistorici al veel gespeculeerd, maar alsnog
ontbreken tastbare bewijzen of documenten die deze verbanden kunnen concretiseren. Jan van
Eyck verpersoonlijkt ook de overgang van de schilder als een naamloos en bescheiden
ambachtsman naar een zelfbewust, geleerd en beroemd individu. Jan van Eyck signeerde en
dateerde veel van zijn werken op de lijst of verborgen in het schilderij. Op sommige lijsten is ook
zijn devies "Als ich can" aangebracht. Deze elementen wijzen op Jan van Eycks trotse en
zelfbewuste houding, een attitude die in de toekomst typerend zal worden voor de kunstenaars
van de "Renaissance".
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8.2 Kijkwijzer
Opdracht 1: Luister daar naar het 2de fragment op de mp3- speler en los de vragen op.

•

Welke 2 panelen werden in 1934 gestolen? Duid ze aan op de afbeelding op volgende
pagina en geef hun naam.
Johannes de Doper en Rechtvaardige Rechters (aangeduid met de rechthoeken)

•

Welk van de twee is nu nog steeds zoek?
Rechtvaardige Rechters

Opdracht 2: Zoek de volgende zaken op de panelen en omcirkel ze op de afbeelding op de
volgende pagina. Beantwoord ook de bijkomende vragen.

•
•
•
•
•

Het Lam Gods (1)
De fontijn van het leven
(2)
Adam en Eva
(3) en (4)
De Goddelijke heer
(5)
De Engelen
(6)

•

Wat stelt het bovenste deel van het (opengeklapte) schilderij voor ?
Het bovenste deel stelt de hemel voor. (De bovenste panelen tonen van links naar
rechts: Adam, zingende engelen, Maria, de goddelijke Heer op de troon, Johannes de
Doper, musicerende engelen en Eva. Boven Adam is het offer van Kaïn en Abel
uitgebeeld, en boven Eva de moord van Kaïn op Abel.)

•

Wat stelt dan het onderste deel voor?
De onderste panelen tonen links en rechts figuren die op weg zijn naar de aanbidding
van het Lam: "rechtvaardige rechters", "de ridders van Christus", de kluizenaars en
de pelgrims op bedevaart. Deze panelen stellen het leven op aarde voor.

•

Wat zorgt ervoor dat de onderste panelen toch 1 geheel lijken te vormen?
De horizon loop door doorheen de verschillende panelen
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•

De gebroeders Van Eyck behoren tot de Vlaamse primitieven. De werken van deze groep
kunstschilders worden gekenmerkt door hun levendige, verfijnde en gedetailleerde
schildertechniek. Dit wordt ook wel minitauurschilderkunst genoemd. Geef een voorbeeld
van hoe je dit kunt zien.

Elke

duimnagel

op

het

doek

is

een

schilderij

op

zich.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3

6

5

1

2

Johannes
de Doper

Rechtvaardige
Rechters

6

4
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Opdracht 3: De foto’s en afbeeldingen stellen fragmenten voor van het verhaal. Probeer de
afbeeldingen chronologisch te ordenen (via numering). Geef een woordje uitleg bij de
rangschikking. Er zijn enkele jaartallen gegeven als richtlijn.
1.

3.

2.

De Gebroeders van Eyck (1) schilderen in 1932 het
befaamde Lam Gods (2). In 1934 werden twee panelen
van het schilderij gestolen (3 en 4). In 1941 werd het
paneel van de rechtvaardige rechters voorlopig
vervangen door een kopie (5). Op zijn sterfbed
bekende Arsène Goedertier de diefstal, maar was niet
meer helder genoeg om de bergplaats te bekennen
(6). Tot op heden heeft men het panel nog steeds niet
teruggevonden (7).

7.

1934
…………....
1941

2011

1932
5.
4.

6.
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9. Huis van Alijn

Coördinaat: X: 50 22

Y: 03 76

9.1 Extra info voor de leerkracht
Het Huis van Alijn
Het Huis van Alijn is een museum in Gent. De collectie
belicht het dagelijkse leven in de 20e eeuw. Het museum
is gevestigd in het Kinderen van Alijnshospitaal, een
voormalig godshuis.
De oorsprong van het Huis van Alijn ligt in 1926. Toen
werd de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse
Volkskundigen opgericht. De vereniging had als doel de
studie van het volksleven te bevorderen. In 1932 zag het
Folkloremuseum dan het licht. Tien jaar na de oprichting vond het poppentheater ‘Het Spelleke
van Folklore’ onderdak in het museum en het is er gebleven tot op vandaag. Het
Folkloremuseum verhuisde in 1962 van de Lange Steenstraat naar het Kinderen Alijnhospitaal
op de Kraanlei en werd omgedoopt tot Museum voor Volkskunde.
Inhoudelijk werd het beleid van het museum tot ver in de twintigste eeuw gekenmerkt door de
zoektocht naar inzicht in de eigen volksaard. De statische volkscultuur vormde samen met de
taal de meest authentieke uitingen van de volksziel.
Het begrip volkscultuur kreeg in een samenleving waar verschillende culturen naast elkaar leven
echter noodzakelijk een andere betekenis. Deze evolutie kenmerkte ook de aanpak van het Huis
van Alijn. Het Huis van Alijn wil een huis zijn met een open deur op de wereld, waarbij op een
creatieve en kwaliteitsbehoudende manier met erfgoed wordt omgegaan en waarbij de relatie
met de buurt, met de stad wordt hersteld.
Pierke Pierlala
Pierlala of Pierke Pierlala is een Vlaams folkloristisch figuur die vooral bekend is uit het
gelijknamige Nederlandstalige volksliedje. Het is een schelmenfiguur die graag feest en streken
uithaalt met de mensen. Hij wordt vooral met Gent en Ursel in Oost-Vlaanderen geassocieerd.
Het 24 strofes tellende lied vertelt hoe Pierlala, “een drollig ventje” met de erfenis van zijn vader
gaat feesten. Naargelang de periode of omstandigheden waarin men het lied zingt, levert
Pierlala commentaar op de luisteraars, de politiek van het moment of bij feesten over de gasten.
In 1821 werd in Gent in 19 strofen een politieke versie van het lied geschreven, waarin de
geschiedenis van Gent uit de doeken wordt gedaan. In Gent heet de figuur “Pierke Pierlala”, al
heeft hij wel een ander kostuum. Gent verklaart zijn kritische ingesteldheid en humor aan de
man te danken te hebben.
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Tijdens de Gentse Feesten voert Freek Neirynck sinds 1993 nog steeds satirische
toneelstukken rond Pierlala op. “Pierke Pierlala en zijn kornuiten van ’t Spelleke van Drei
Kluiten”. Luk De Bruyker kruipt in een Pierrotkostuum in de huid van “Pierke Pierlala” en levert
samen met zijn medeacteurs satirisch commentaar op de actualiteit.
Pierlala in het poppenkastspel
In het poppenkastspel verschijnt Pierke Pierlala meestal stil en onopgemerkt naast Jan
Klaassen, wat het publiek altijd aan het schreeuwen en gillen brengt. Als Jan Klaassen eenmaal
door heeft dat de Dood voor hem staat stelt hij hem vragen, waarop Pierlala steevast “nee”
schudt. Wanneer Jan Klaassen hem begint uit te schelden groeit Pierlala’s hals tot ver boven
Jan en de poppenkast. Dit wekt bij kinderen vaak angst op, maar Jan Klaassen begint dan
samen met het publiek te tellen van “één, twee, drie” en de Dood weer aan zijn hals naar
beneden te trekken. De hals schiet echter telkens weer een klein eindje omhoog, maar
uiteindelijk wordt de pop door Jan weer in de diepte van de poppenkast weggeduwd.
Eramus- programma
Het ERASMUS-programma is een in 1987 opgericht programma dat deel uitmaakt van het
Leven Lang Leren Programma en is onderdeel van het Socrates Programma. Het is een initiatief
van de Europese Commissie voor het hoger onderwijs in de EU. Het programma werd
geïnspireerd op de humanist Desiderius Erasmus die in zijn tijd ook meerdere universiteiten
bezocht. Het doel van Erasmus is om uitwisselingen van studenten (studie/stage) en
docenten/staf te bevorderen. Behalve alle Europese Unie-landen zijn ook Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein en Turkije betrokken bij het project.
Op het moment zijn meer dan 3100 hogescholen en universiteiten uit 31 landen ingeschreven
als deelnemers aan het Erasmus programma. 1.9 miljoen studenten hebben al gebruikgemaakt
van het programma en het is de doelstelling van de Commissie dat in 2012 3 miljoen studenten
een Erasmus uiwisseling hebben ervaren.
Studenten die meedoen met het programma studeren voor een periode van drie maanden tot
een jaar in een ander Europees land. Het Erasmus- programma zorgt ervoor dat de periode in
het buitenland ook officieel wordt erkend. De student blijft ingeschreven bij de eigen instelling en
hoeft derhalve geen collegeld in het buitenland te betalen. Er bestaat tevens de mogelijkheid tot
het volgen van een gratis, intensieve taalcursus, Erasmus Intensive Language Course (EILC).
Deze taalcursus vindt plaats voordat de reguliere studie start en is beschikbaar voor alle 'kleine'
talen. Voor veel Europese studenten biedt het programma de kans om voor het eerst te leven in
een vreemd land. Het programma heeft dan ook een bepaalde cultuurstatus bereikt, en is enorm
populair onder Europese jongeren. In de Franse film L'Auberge espagnole is het programma
zelfs het hoofdonderwerp.
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9.2 Kijkwijzer

Opdracht: Deze pop is bekend en berucht in het Gentse en ver daarbuiten. Los zijn vragen op.

Met wie beleef ik altijd
avonturen in het
poppenkastspel?
Jan Klaassen

Wie voert nog steeds satirische
speelstukken rond mij op tijdens
de Gentse Feesten?
Freek Neyerick

Wat symboliseer ik?
De Dood

Wat gebeurt er als ik word
uitgescholden?
Dan begint zijn nek te
groeien

Wat is mijn naam?
Pierke Pierlala of
Pierlala
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Opdracht 2: In het Gentse poppentheater wordt het Gentse dialect in ere gehouden. Hieronder
staan enkele Gentse woorden. Geef hun vertaling in het algemeen Nederlands ernaasten maak
hiervoor gebruik van de Gentenaars rondom jullie:

1) Een pletshuufd

= een kaal hoofd

2) ’t scheit van kreigeh

= het beu zijn

3) Ne soetjen

= een BH

4) Mijn koektieneh

= vrouw met wie men een
buitenechtelijke verhouding
heeft

Opdracht 3: Als je door Gent wandelt zal je ook heel wat andere talen horen. Deze
multiculturele stad bruist dan ook van de nationaliteiten. Jongeren uit verschillende landen
komen in Gent studeren en dit dankzij het erasmus- programma. Het doel van ERASMUS is om
uitwisselingen van studenten (studie/stage) en docenten/staf te bevorderen. Op het moment zijn
meer dan 3100 hogescholen en universiteiten uit 31 landen ingeschreven als deelnemers aan
het ERASMUS programma en reeds 1.9 miljoen studenten hebben al gebruikgemaakt van het
programma.
Leid aan de hand van onderstaand tekstje af o.a. welke landen aan de Universiteit Gent
vertegenwoordigd zijn onder de vorm van het erasmus programma.
Soy un estudiante Erasmus en
Gante.Io studio qui per una
esperienza culturale. Je pense que
Gand est une ville magnifique. Jeg
tror jeg kunne leve her.Já si hlavně
čokoláda v Belgii
Ik ben een erasmusstudent in Gent.
Ik studeer hier voor de culturele
ervaring. Ik vind Gent een hele mooie
stad. Ik vind Gent een hele mooie
stad. Ik denk dat ik hier zou kunnen
wonen. Vooral de chocolade vind ik
lekker in België

1) Spanje
2) Italië
3) Frankrijk
4) Noorwegen
5) Tsjechië
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11.

De Stadsbibliotheek

Coördinaat: X: 52 00

Y: 06 10

10.1 Extra info voor de leerkracht
Cyriel Buysse doorliep het atheneum te Gent en op aanraden van zijn tante, de schrijfster
Virginie Loveling, begon hij op zijn zesentwintigste te schrijven.
Hij werd gezien als naturalistisch schrijver (Het recht van de sterkste en De Biezenstekker) met
als voorbeeld de Franse schrijvers Émile Zola en Guy de Maupassant. Het toneelstuk Het gezin
Van Paemel is een van zijn bekendste werken en wordt nog geregeld opgevoerd door allerlei
gezelschappen. Zijn latere werk is realistischer en heeft soms een satirische of ironische toon.
Zijn werk schokte de Vlaamse goegemeente en werd zeer negatief onthaald. Pas op latere
leeftijd vond hij erkenning. In 1921 ontving hij de Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza, die
hem in 1918 was toegekend voor zijn werk in de periode 1915-1917.
Marc Sleen, pseudoniem van Marcel Honoree Nestor ridder Neels (Gentbrugge, 30 december
1922) is een Gentse striptekenaar die vooral bekend is omwille van zijn stripreeks De avonturen
van Nero & Co. In 1944, begon Marc Sleen als cartoonist bij de katholieke krant De Standaard
te werken.
Op 2 oktober 1947 verscheen voor het eerst de dagelijkse vervolgstrip De avonturen van
Detectief van Zwam. Het eerste verhaal heette Het geheim van Matsuoka. De hoofdfiguur was
dan nog detective Van Zwam, maar in hetzelfde verhaal dook Nero reeds op. Zijn feitelijke naam
was "M. Schoonpaard", een man die zich door het drinken van het Matsuokabier de Romeinse
keizer Nero waande. De figuur nam na drie avonturen Van Zwams hoofdrol over en werd de
centrale figuur van de reeks. De strip sloeg aan en concurreerde spoedig met Suske en Wiske.
Nero werd een groot succes in Vlaanderen. De figuren waren antihelden met zeer herkenbare
menselijke gebreken en de situaties waren vaak erg absurd en kolderiek. Marc Sleen verwees
ook veel naar de actualiteit en gebruikte zelfs gebeurtenissen die op dat moment in het nieuws
waren in zijn scenario's. Zijn strips werden gretig gekocht, ook al omdat ze veel goedkoper
waren dan Suske en Wiske. Ze werden in zwart-wit op zeer goedkoop papier gedrukt en roken
dikwijls nog naar verse drukinkt. Het is mede door die speciale geur dat veel mensen
nostalgisch zijn naar de oude albums en ze veel beter vinden dan de latere kleurenalbums die
deze geurkenmerken niet hebben.
Herman Brusselmans is geboren in Hamme maar wordt door velen als Gentenaar aanzien. Hij
studeerde Germaanse filologie te Gent, waarna hij zijn doorbraakroman schreef in 1985: ‘De
man die werk vond’.
Brusselmans vormde samen met Tom Lanoye en Kristien Hemmerechts een nieuwe lichting in
de Vlaamse literatuur die begin jaren tachtig opkwam. Zijn werk wordt gekenmerkt door een
hoog autobiografisch gehalte en drank, seks en verveling zijn terugkerende thema's. Ook wordt
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in zijn boeken vaak gerefereerd aan het leven op het Vlaamse platteland van de jaren zestig, de
tijd en de omgeving waarin Brusselmans opgroeide.
Zijn bekendheid heeft Brusselmans, buiten zijn boeken, te danken aan zijn verschijning in de
media. Zo had hij in 1991 een eigen rubriek in Het Huis Van Wantrouwen, waar hij bekend werd
met de uitspraken 'Doch dit alles terzijde' en 'Bedankt voor uw wáándacht!' Een beledigende
opmerking over modeontwerpster Ann Demeulemeester in zijn boek Uitgeverij Guggenheimer
(1999) leverde hem een proces op. Het boek was enige tijd niet verkrijgbaar.
Brusselmans is een van de meest verguisde Vlaamse schrijvers. Men heeft vooral kritiek op de
eentonigheid van zijn oeuvre, de schuttingtaal en de platte seksueel getinte uitspraken. Door
critici wordt hij hierom en om zijn vele optredens in de media vaak niet serieus genomen.
Ondanks de kritiek is zijn werk populair, vooral bij een jong publiek, en hij groeide uit tot een van
de best verkopende schrijvers van Vlaanderen.
Bij alleen boeken blijft het niet. In 2007 is zijn roman Ex-drummer verfilmd als Ex Drummer door
de Vlaamse regisseur Koen Mortier. De film werd door de meeste critici neergesabeld en
verdeelde de kijkers in liefhebbers en haters.
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10.2 Kijkwijzer
Opdracht: Link de foto’s aan de tekstfragmenten en geef de naam de auteur van de
verschillende boeken. (Tip: Maak gebruik van de locatie waar je je bevindt…)

Uitstekend
plattelandsdrama
over een boer die het niet
makkelijk
heeft
met
de
levensweg die zijn kinderen
inslaan. Daarnaast wordt het
leven hem ook moeilijk gemaakt
door een oppermachtige baron,
wiens
invloed
hij
maar
nauwelijks
kan
ontlopen.
Gebaseerd op het sociaalkritische toneelstuk van de
Vlaamse schrijver Cyriel Buysse
uit 1903, dat door Hugo Claus
werd bewerkt tot een scenario.

Marc Sleen

...« Als ik me nu 's half liet
castreren, » zei ik, « één bal
wég. De andere mag blijven. Jij
mag kiezen welke. » Ze gaf me
een klap in mijn gezicht. Niet
echt
een
gemene
klap
natuurlijk, wel zo'n gespeelde.
Zo'n typische klap die minnaars
aan elkaar uitdelen, maar
waarin toch een betekenis
schuilt. « Als jij één bal laat
weghalen, » zei Lio, « dan laat
ik één tiet amputeren. Jij mag
kiezen welke. » « Oké, » zei ik «
m'n ballen blijven hangen.
Allebei. » De tieten van Lio zijn
me te dierbaar. Ze zijn me
dierbaarder dan de rest van de
wereld. Allebei. We gingen naar
bed voor seks....

He was born as Marcel Neels in
Gentbrugge, near Ghent. He
studied drawing in Ghent and
started after the Second World
War to work as a political
caricaturist in the Flemish
newspaper De Standaard. In
October 1947, he started a new
series which after nine stories
was called ‘The adventures of
Nero and co’.The series
appears for 55 years with a
rhythm of two strips every day.
This was typical for the Flemish
comic tradition, as with Spike
and Suzy. Nero became well
known for its ironic humour and
references to actual events.

Cyriel Buysse

Herman Brusselmans
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