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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
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49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.
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Trendy Hotel
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Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.
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Een concert in coproductie met de Handelsbeurs Concertzaal
Met de gewaardeerde steun van Oxfam Fairtrade

Kalkadunga Man 
William Barton & The Song Company 

Handelsbeurs Concertzaal (Kouter 29, Gent) - 20.15
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009

Verdwaal in de klanken van Australië
‘Kalkadunga Man’ is een niet te missen voorstelling voor reizende zielen. William Barton, absolute top in de didgeridoo-
muziek, neemt je mee op muzikale rondreis door zijn thuisland Australië. Samen met het onovertroffen vocaal ensemble 
The Song Company brengen ze het Grote Eiland een beetje dichterbij... het land, het water, de sterren, het vuur, dag en 
nacht. Met de schitterende foto’s van Allan Chawner op groot scherm waan je je helemaal Down Under.

'William Barton is a young 
man with air in his lungs, 

tradition in his heart and  
the world at his feet.' 
THE SYDNEY MORNING HERALD

Tickets  € 22 - € 18 (reductietarief)
Info en tickets 070/77 00 00, www.festivalgent.be of aan de balie bij Uitbureau, Kammerstraat 19, 9000 Gent

WIN

In het kader van het Internationaal Festival van Vlaanderen Gent. Van 12 september tot 5 oktober 2009 zet dit  
muziekfestival Gent op z’n kop met de grootste sterren en verrassende artiesten uit binnen- en buitenland. 

Het volledige programma vind je op www.festivalgent.be

De Universiteit Gent is alvast even in het volledige programma gedoken en schenkt zijn lezers 12 duotickets 
voor de voorstelling van Kalkadunga Man (25/09) en 12 duotickets voor een pareltje van eigen bodem: 
Recital Werner van Mechelen, Liesbeth Devos en Lucas Blondeel (28/09). Telkens om 20.15 in de Handelsbeurs.

Stuur een e-mail naar Magazine@UGent.be met vermelding van je coördinaten en welk concert je graag wil zien. 
Wees er snel bij! De eerste 24 reacties worden beloond met twee gratis tickets!

fesvl-adv_Barton def.indd   1 28/08/09   11:53
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Een universiteit in beweging

Binnenkort stromen opnieuw tienduizenden studenten Gent binnen om 

het nieuwe academiejaar aan te vatten. Ook dit jaar ziet het ernaar uit 

dat we met de UGent een opmerkelijke stijging van het aantal studenten 

mogen optekenen. Al meer dan twee decennia kan onze universiteit elk 

jaar steeds meer studenten uit binnen- en buitenland bekoren.

Net om die reden blijven we ook verder bouwen aan onze universiteit. 

Midden oktober openen we, met enige trots, het Universiteitsforum, of 

kortweg het Ufo. Dit gloednieuwe gebouw tussen het rectoraat en de 

Brug herbergt een groot auditorium dat plaats biedt aan niet minder 

dan 1000 studenten, opsplitsbaar in twee auditoria van 400 en 600 

zitjes. Rond het auditorium strekt zich een multifunctionele foyer uit 

met een informatiebalie voor eerstelijnsadvies. Daarnaast is er onder 

meer ruimte voor een PC-knooppunt, les- en vergaderzalen en een on-

dergrondse parking. Naast onze talrijke historische gebouwen beschikt 

onze universiteit nu ook over een hypermodern, aan de 21e eeuw aan-

gepast complex. Meteen zet de UGent zich ook architecturaal op de 

wereldkaart van toonaangevende universiteiten.

Na de toekenning van het project aan de Kantienberg en de Overpoort 

staat niets de bouw van om en bij de 650 studentenkamers nog in de 

weg. Die extra capaciteit, samen met de herontwikkeling van het studen-

tenrestaurant, moet eveneens tegemoet komen aan de groeiende stu-

dentenaantallen. Vanaf 2011 moeten de eerste studenten er hun intrek 

in kunnen nemen, een jaar later zal het volledige project voltooid zijn.

Met de UGent willen we blijven investeren in de toekomst van onze in-

stelling. In personeel, studenten, kwaliteitsonderzoek en –onderwijs. En 

ook dus in de hoogstnoodzakelijke infrastructuur om van het voorgaan-

de een succesverhaal te maken. Op die manier hopen we de reputatie 

van de UGent in binnen- en buitenland te kunnen blijven verstevigen. 

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Nacht van de Onderzoekers: 
sport en wetenschap p

Denken is een lust p 
In september begint regisseur Johan Simons aan 

een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij wordt artis-

tiek directeur en intendant van de Münchner Kam-

merspiele. Maar voor hij definitief het gordijn van 

het NTGent sluit, komt hij met veel genoegen en 

dankbaarheid zijn eredoctoraat van de UGent in ont-

vangst nemen.
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“De rector en ik vullen 
elkaar perfect aan”
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Bijzonder Onderzoekfonds is aan-

zienlijk versterkt. Ook zijn er profes-

soren die zich alleen op onderzoek 

toeleggen, daarvoor kent UGent 

extra punten toe. “Dit leidde tot  

wetenschappelijk onderzoek van 

topniveau. Ook het Odysseus-

programma werkt heel goed.” 

Odysseus is een initiatief van de 

Vlaamse overheid om topweten-

schappers uit het buitenland naar 

Vlaanderen te halen. Ook Vlaamse 

onderzoekers die uitweken, kunnen 

via Odysseus terugkeren. Profes-

soren met een sterke wetenschap-

pelijke reputatie kunnen een uni-

versiteit internationale uitstraling 

geven en de hele onderzoeksgroep 

op een topniveau tillen. 

Ook de samenwerking met externe 

partners zoals de bedrijfswereld 

kreeg meer wind in de zeilen. “Toen 

ik aan mijn eerste mandaat begon, 

was het Industrieel Onderzoeks-

fonds pas opgericht. De werking 

diepten we verder uit. We deden 

rijk streefdoel voor de komende 

jaren”, zegt vicerector Moens. Hij 

leidt onder meer de Onderwijsraad, 

de Bouwcommissie, de Interfacul-

taire Bibliotheekcommissie en het 

Industrieel Onderzoeksfonds, IOF. 

“Het gaat om een vrij spontaan 

gegroeide taakverdeling waarbij 

we onze sterktes uitspelen. Daarin 

vullen we elkaar heel goed aan. De 

rector is heel sterk in public rela-

tions. Zoiets is cruciaal om de uni-

versiteit meer uitstraling te geven, 

iets wat de afgelopen jaren zeer 

goede resultaten opleverde. Zelf 

ben ik vooral bij de interne werking 

betrokken.” Er is nood aan meer  

vicerectoren zoals aan de KULeuven, 

maar het decreet dat dit zou rege-

len, haalde het niet. “Jammer, want 

de hoeveelheid werk is immers zo 

groot dat een sterker kader zich 

opdringt. Weliswaar kunnen we een 

aantal taken aan beheerders en 

directeurs overdragen.” 

Stroomversnelling
De afgelopen jaren was er een 

stroomversnelling aan de universi-

teit. Er kwamen nieuwe impulsen 

om fundamenteel en ongebonden 

onderzoek te stimuleren. Het 

“Voor onze universiteit staat er de 

komende jaren veel op het spel. De 

rector en ik vullen elkaar heel goed 

aan en vormen daardoor een sterk 

team. In die geest willen we de vol-

gende vier jaar voort werken”, zegt 

professor Luc Moens (°1954). Hij 

is sinds 1 oktober 2005 vicerector 

en leidt samen met rector Paul 

Van Cauwenberge de universiteit. 

Dit academiejaar start een nieuwe 

ambtsperiode van vier jaar. Profes-

sor Luc Moens was de enige kandi-

daat bij de herverkiezing vorig jaar 

en haalde een grote vertrouwens-

score van 97 procent. Ook rector 

Van Cauwenberge werd met een 

enorme score herverkozen. “Het 

was voor ons een belangrijk signaal 

dat we op de goede weg zijn. De 

afgelopen jaren groeiden we in 

veel opzichten. Er zijn jaar na jaar 

meer studenten, er gebeurt meer 

wetenschappelijk onderzoek en we 

hebben meer internationale weten-

schappelijke publicaties. Daardoor 

bereiken we een niveau waarmee 

we in Vlaanderen mee aan de top 

staan. Dit willen we ook internati-

onaal meer aan bod laten komen. 

Daarvoor moeten we nu enkele 

aanzetten geven. Dit is een belang-

De universiteit blijft groeien. Ook dit academiejaar 

zijn er meer studenten. Het streefdoel is om de 

internationale topkwaliteit van de universiteit meer 

te valoriseren. Daaraan wordt hard gewerkt door 

de bestuurders van de universiteit. Vicerector Luc 

Moens ontvouwt de plannen. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Toon Coussement

UGent versterkt internationaal profiel

“De komende jaren verwachten 
we veel meer patenten en  
spin-offs.”
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het begeleiden van studenten zodat 

er niemand om oneigenlijke rede-

nen afvalt. Soms hebben jongeren 

veel talent, maar is het moeilijk om 

de stap naar hoger onderwijs te 

zetten. Met wat hulp lukt het vaak 

wel. Ook zijn er specifieke doelgroe-

pen die we willen bereiken zoals 

bepaalde sociale groepen of jonge-

ren met een allochtone herkomst. 

We willen hun instroom versterken 

en zorgen dat ze voldoende begelei-

ding krijgen.” 

Door de groei van de universiteit 

werd de afgelopen jaren flink ge-

bouwd. “We wilden geen ad hoc-

beleid dat alleen maar op acute 

noden zou inspelen. Een globaal 

investeringsplan was nodig. Daarbij 

gingen we uit van de vraag hoe 

elke faculteit zou evolueren en wat 

hun noden zijn. Dit bouwplan is nu 

volop in uitwerking. Net voor de 

zomervakantie werd het nieuwe 

investeringsplan goedgekeurd. 

Het blijft natuurlijk een probleem 

dat de overheid veel te weinig 

investeringsmiddelen aan de 

universiteiten geeft. We dreigen 

in een situatie te komen waarin 

onze groei gehinderd wordt door 

de ruimte die we kunnen creëren. 

Een belangrijk dossier was dat van 

de studentenhomes aan de Kan-

tienberg, omdat we de schaarste 

op de kamermarkt moeten tegen-

gaan. Op de site Ardoyen komt een 

nieuwbouw voor alles wat met het 

IBBT te maken heeft. Nu huren we 

daarvoor dure ruimte”, aldus vice-

rector Luc Moens.

Hij is ook voorzitter van de com-

missie Diversiteit en Gender. Een 

gelijknamige cel werd opgericht, 

die nu het gelijkekansenbeleid van 

de universiteit uitwerkt. Er werd 

onderzoek gedaan en een online 

Moens. Hij speelde ook een belang-

rijke rol in Gent Big in Creativity, 

kortweg Gent BC. Een universiteit 

is als kennisinstelling goed ge-

plaatst om in de stad en vooral ook 

in het economisch weefsel aanwe-

zig te zijn. Innovatie is meer dan 

ooit belangrijk, het platform Gent 

BC fungeert als een netwerk om 

bestaande projecten op elkaar af 

te stemmen en nieuwe initiatieven 

te nemen. 

Steeds meer studenten
Dit jaar neemt het aantal studen-

ten aan UGent opnieuw toe, ver-

spreid over vrijwel alle faculteiten. 

“Het is positief dat er meer studen-

ten doorstromen. We besteden 

meer dan vroeger aandacht aan 

dat niet zoals aan andere univer-

siteiten gebeurt, we kozen ervoor 

om de IOF-mandatarissen in de 

onderzoeksgroepen zelf te laten 

werken. Ook de hervorming van de 

dienst TechTransfer was cruciaal. 

De omkadering is nu heel sterk en 

professioneel. Het gaat om een 

mooi aaneengesloten keten die 

loopt van het oppikken van een 

idee naar concrete realisaties in 

ondernemingen. De valorisatie is 

dus optimaal. De komende jaren 

zal dit op volle kracht werken. We 

verwachten veel meer patenten 

en spin-offs”, zegt vicerector Luc 

Tien jaar Bologna

De hervorming van het universitair onderwijs kwam tien jaar geleden tot stand 

met de Bologna-verklaring. “De overgang is helemaal rond. Aanvankelijk leek het 

vrij complex, maar het nieuwe systeem is nu goed ingeburgerd. Intussen zien we 

er ook de voordelen van. De internationale uitwisseling van studenten en docen-

ten verloopt veel vlotter en is boeiend. Studenten hebben nu meer keuzemogelijk-

heden. Weliswaar is de administratieve beheersbaarheid veel zwaarder geworden. 

Studenten kunnen immers zelf hun traject samenstellen en dat leidt tot veel meer 

individuele dossiers. We ontwikkelden daarom het softwareprogramma Oasis om 

dat in goede banen te leiden”, aldus vicerector Luc Moens

“We wilden geen ad hocbeleid 
dat alleen maar op acute noden 
zou inspelen.”



enquête georganiseerd. Zo kon 

men de loopbanen van mannen en 

vrouwen in kaart brengen en de 

soms subtiele hinderpalen opspo-

ren die vrouwen ontmoeten. Op die 

manier kwamen reeds een aantal 

beleidsadviezen en een daaruit 

voortvloeiend actieplan naar voren. 

De cel richt zich ook op de in- en 

doorstroom van allochtone stu-

denten en op studenten met een 

functiebeperking. 

Luc Moens is naast zijn mandaat 

als vicerector gewoon hoogleraar 

aan de vakgroep Analytische Che-

mie. “Ik houd contact met mijn 

onderzoeksgroep. Weliswaar kan 

ik de dagelijkse werking niet meer 

opvolgen, de grote strategische 

lijnen daarentegen wel. Na mijn 

tijd in het rectoraat wil ik er graag 

terug meer bezig zijn.”

Dit najaar komt er aan de universiteit een gloednieuw centrum voor duurzame ener-

gietechniek. “Aan onze universiteit is er bijzonder veel expertise in het onderzoek van 

staal voor pipelines die olie transporteren. Professor Rudi Denys en zijn team zijn we-

reldvermaard. Vanuit de industrie, meer bepaald bij Arcelor Mittal, was hiervoor toene-

mende interesse. Hun vraag om nauwer samen te werken, nam al snel een hele vlucht. 

We wilden het uitbreiden naar de studie van materialen in het algemeen, weliswaar 

met staal als een van de belangrijkste pijlers”, zegt vicerector Luc Moens. De factor 

duurzaamheid slaat onder meer op de expertise die bruikbaar is voor het maken van 

windmolens. De pylonen zijn immers ook uit staal gemaakt. Ook bij het efficiënt opwek-

ken van elektriciteit speelt de kwaliteit van het staal een rol. “Iedereen die in het terrein 

actief is, willen we bijeenbrengen. Het gaat zowel om wetenschappers die computer-

simulaties opstellen als om mensen die concrete testen uitvoeren of staal walsen.” 

Er zijn verschillende partners. Ocas is het Onderzoekscentrum voor de Aanwending van 

Staal, verbonden aan de staalreus ArcelorMittal die in de Gentse haven een vestiging 

heeft. Ook het Belgisch Instituut voor Lastechniek BIL stapt mee in het project. Dat is 

een spin-off van het Laboratorium Soete aan UGent. Voorts is SIRRIS een betrokken 

partner, een collectief centrum voor innovaties in de technologische industrie. 

Op basis van deze krachtenbundeling kwam er op Vlaams niveau een nieuw strategisch 

onderzoekscentrum, SIM. Dat staat voor Strategisch Initiatief Materialen. Het is een 

kenniscentrum dat de industrie die zich toelegt op het vervaardigen van materialen, 

meer ondersteuning zal bieden. De Vlaamse overheid en alle universiteiten werken 

hieraan mee. “SIM zal in Gent een vestigingsplaats krijgen. Dit is bijzonder belangrijk”, 

aldus vicerector Luc Moens. “Het is een mooi voorbeeld dat aantoont hoe de industrie 

met de universiteit kan samenwerken. Alle knowhow wordt op één locatie gebundeld. 

Door de gezamenlijke investering kunnen we overheidsgeld aantrekken. Het potentieel 

is bijzonder groot. Het zal een onderzoekscentrum op wereldniveau zijn. Ook op andere 

terreinen kan deze manier van samenwerken lonend zijn. Naast SIM komt er nog een 

nieuw Vlaams kenniscentrum dat zich op translationele geneeskunde zal toeleggen, 

met Leuven als standplaats. Hierin zullen ook verschillende universiteiten vertegen-

woordigd zijn, waaronder de UGent.”

Centrum voor duurzame energietechniek

“We dreigen in een 
situatie te komen 
waarin onze groei 
gehinderd wordt door 
de ruimte die we 
kunnen creëren.”

Brabantdam 173, 9000 Gent (St-Anna)
tel. 09/223 37 07 

info@interior-gent.be - www.interior-gent.be
OPENINGSUREN: 9u30 - 12u en 14u - 18u

gesloten op zon- en feestdagen

Een design dat werkt. 
Natuurlijkheid en functionaliteit,
versmolten met een tijdloos
modern design.

showroom
1800m2
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Het eredoctoraat kadert in de 

inspanningen van de universiteit 

om het Gentse cultuurleven mee 

te ondersteunen en te stimuleren, 

en in de diverse samenwerkings-

verbanden tussen de UGent (onder 

meer via de onderzoeksgroep thea-

terwetenschappen) en het NTGent. 

De onderscheiding is een waarde-

ring voor de vernieuwende visie, 

de internationale weerklank en het 

maatschappelijk engagement in 

het werk van Johan Simons. 

Deze Nederlandse regisseur is 

een druk bezet man. Toch vinden 

we een gaatje voor een gesprek 

op de vooravond van de première 

Casimir et Caroline in het Cour 

d’Honneur du Palais de Papes te 

Avignon. “Dit stuk te mogen bren-

gen voor een internationaal publiek 

in deze prestigieuze zaal doet 

enorm veel deugd.” Ook al komt de 

uitreiking van zijn eredoctoraat uit 

onverwachte hoek, zijn oprechte 

blijdschap steekt hij niet onder 

stoelen of banken. “Ik heb in mijn 

leven veel prijzen gekregen, maar 

de onderscheiding van de Univer-

siteit Gent overtreft echt alles. Ik 

kreeg bijna tranen in de ogen toen 

ik het nieuws vernam. Ik viel volledig 

uit de lucht. In België en Nederland 

is het soms vechten tegen de bier-

kaai om enige erkenning te krijgen. 

Theater heeft hier geen politiek of 

maatschappelijk draagvlak, terwijl 

dat in andere landen wel bestaat. 

Steeds heb ik het gevoel dat ik bij 

elke voorstelling vanaf nul moet 

beginnen, dat ik mij opnieuw moet 

verantwoorden voor wat ik zal 

brengen. Precies daarom doet het 

eredoctoraat van de Universiteit 

Gent me enorm veel deugd. Maar 

ook de universiteit doet met dat 

eredoctoraat een uitspraak naar 

de hele theatersector: een bood-

schap van samenwerken en de 

handen in elkaar slaan.”

Denken 
is 
een 
lust

In september begint regisseur Johan Simons aan een nieuw hoofd-

stuk in zijn leven. Hij wordt artistiek directeur en intendant van de 

Münchner Kammerspiele. Maar voor hij definitief het gordijn van het 

NTGent sluit, komt hij met veel genoegen en dankbaarheid zijn ere-

doctoraat van de UGent in ontvangst nemen. “Dit is zonder twijfel de 

allerhoogste onderscheiding die ik ooit gekregen heb”, aldus Johan 

Simons.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Elisabeth Soetaert, NTGent
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Streven naar openheid
Simons zelf volgde een dans- en 

acteeropleiding in Nederland. Zijn 

niet-academische achtergrond 

heeft hij altijd als een gemis erva-

ren. Als boerenzoon van het platte-

land is hij pas op zijn 18e de wereld 

gaan verkennen. Sinds 2005 is hij 

aan de slag in Gent en had nog een 

contract tot 2011. “Makkelijk was 

het geenszins om het NTGent twee 

jaar vroeger te verlaten. Maar 

vergelijk het met een professor die 

een leerstoel krijgt aangeboden 

aan de Universiteit van Cambridge. 

Lang twijfelen moet je dan niet 

doen, want zo een kans krijg je 

maar één keer in je leven. In Mün-

chen komt ongeveer alles samen 

voor mij. Theater staat daar echt 

wel stevig op de planken. Ik ben wel 

een beetje nerveus want de Kam-

merspiele is een groot theaterhuis. 

Wanneer ik tevreden zal zijn? Als ik 

de heersende starheid wat soepel 

heb kunnen maken en meer open-

heid heb weten te creëren.”

Momenteel is Simons verdiept in 

de Oost-Europese literatuur van Jo-

seph Roth, een Joods-Oostenrijks-

Hongaarse schrijver. “De kans is 

groot dat mijn eerste voorstelling 

in München er een van zijn hand 

wordt. Ik hou wel van die periode 

tussen de twee oorlogen. Je merkt 

heel grote thema’s die nu ook in de 

maatschappij zichtbaar zijn zoals 

de verrechtsing van Europa, grote 

werkloosheid,… Joseph Roth was 

ook iemand die zich in geen enkel 

land ooit echt heeft thuis gevoeld. 

Ik heb dat gevoel ook soms een 

beetje: je overal en toch nergens 

thuis voelen. En je dan afvragen: 

Waarom doe ik dat hier allemaal?  

Was ik niet beter in Gent geble-

inderdaad de bedoeling om deze 

goede samenwerking met Johan 

Simons te verzilveren, ook als hij 

in München zit. Zo zal hij uitgeno-

digd worden om gastcolleges of 

workshops omtrent dramaturgie 

te komen geven. De UGent heeft 

trouwens al een bestaande sa-

menwerking met het Institut für 

Theaterwissenschaft, onder leiding 

van Christopher Balme ((Ludwig-

Maximilians Universität München). 

Relaties die we naar aanleiding van 

de komst van Simons verder willen 

uitdiepen. In het verleden werkte 

onze onderzoeksgroep al intensief 

samen met NTGent voor het op-

leidingsonderdeel Dramaturgie. 

Zo kregen de masterstudenten 

de kans om hun dramaturgische 

vaardigheden te ontwikkelen onder 

de (artistieke) vleugels van Johan 

Simons, Christophe Marthaler, 

Koen Tachelet, Jeroen Versteele, 

enz. Volgend academiejaar staat 

er een dramaturgische sessie met 

onder andere Peter Verhelst op 

het programma.” 

De 62-jarige regisseur laat ook 

even zijn licht schijnen over het 

moeilijke vak van acteren. “Een 

slechte acteur zie je onmiddellijk, 

maar het onderscheid tussen een 

goede en een middelmatige acteur 

is niet zo eenvoudig te stellen. Een 

goede acteur herken je aan zijn 

geloofwaardigheid, zijn grote kennis 

over de literatuur, zijn maatschap-

pijgevoel, zijn betrokkenheid, … Ook 

al speelt een acteur voor de 100e 

keer een voorstelling, toch moet hij 

zijn publiek de indruk geven alsof 

het de eerste keer is dat hij het 

stuk speelt.” 

Kruisbestuiving 
De handen in elkaar slaan. Daar 

gaat het om. Elke keer Johan 

Simons ergens aan de slag gaat, 

zoekt hij immers contact met de 

academische wereld. “Die kruisbe-

stuiving tussen de universiteiten en 

de theaterwereld vind je al terug bij 

de Homo Universalis. Hij verbond 

reeds kunst met de wetenschap. Ik 

vind dat een mooi ideaal want bei-

de werelden kunnen veel van elkaar 

leren. De theaterwereld volgt meer 

het intuïtieve terwijl de weten-

schap eerder rationeel de zaken 

benadert. Dat is iets wat je ook in 

mijn voorstellingen terugziet. Voor 

bijvoorbeeld Elementaire Deeltjes 

van auteur Michel Houellebecq 

heb ik nauw samengewerkt met de 

Universiteit van Eindhoven om de 

gen-technologie zo goed mogelijk 

te vatten. Ik wil weten waarover ik 

praat en daarvoor wil ik me gron-

dig informeren. Ook wetenschap-

pelijk. Zelfs de opbouw van het 

decor moet voor mij correct zijn.” 

Elementaire Deeltjes gaat over het 

afschaffen van de huidige mens 

en een nieuwe mens creëren. Een 

mens die bepaalde eigenschappen 

zoals geweld en jaloezie niet in zich 

heeft.

In september begint Johan Simons 

als regisseur en intendant bij de 

Münchner Kammerspiele. En ook 

daar zijn de eerste contacten met 

de Universiteit van München al 

gelegd. “Natuurlijk, want ik wil altijd 

een binding houden met de weten-

schap. Mijn devies is: Denken is 

een lust. En het studentenpubliek 

is een belangrijk publiek om aan te 

spreken voor mijn voorstellingen.” 

Zijn vertrek betekent niet dat hij 

geen contact meer zal hebben 

met de Universiteit Gent. Profes-

sor Christel Stalpaert, hoofd van 

de onderzoeksgroep Theaterwe-

tenschappen, bevestigt. “Het is 

“De universiteit doet met dit eredoctoraat een uitspraak 
naar de hele theatersector: een boodschap van 
samenwerken en de handen in elkaar slaan.”
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open armen ontvangen heeft. Het 

is echt ongelooflijk welke vakmen-

sen er bij NTGent werken, zoals 

het schoenatelier, de lassers, de 

timmermannen en de decorbou-

ven? Maar goed, ik hou van uitda-

gingen en risico’s nemen. Bere-

kende risico’s.”

Warm onthaal
München wordt een grote uitda-

ging, maar toch kijkt hij met veel 

plezier terug op zijn verblijf in 

Gent. Met 250.000 inwoners is 

de Stad Gent precies op zijn maat 

geschreven. “Die stad heeft een 

heel goede mix van de bevolking, 

er is weinig agressie en er heerst 

een open mentaliteit. Wel heb 

ik moeten vechten omdat ik een 

Hollander ben, er heerste hier 

zelfs een Hollanderhaat. Geluk-

kig waren er voldoende mensen 

die me steunden en hebben we 

samen NTGent opnieuw op de 

kaart gezet. Vergeet niet, toen ik 

hier in 2005 aankwam was het 

Publiekstheater een leeg huis met 

een berg schulden. Er waren geen 

vaste acteurs en geen repertoire. 

Op zich een interessante situatie 

omdat ik vanaf nul iets kon opbou-

wen. Ik denk wel dat ik de argwaan 

in Gent heb weggewerkt. Ook al 

speelden we niet altijd de makke-

lijkste stukken, toch waren 16 van 

18 voorstellingen steevast uitver-

kocht. Dit theaterhuis zal ik in mijn 

hart blijven dragen en herinneren 

als een gezelschap dat mij met 

wers. Zelfs het onthaal is af. In 

welk schouwburg kunnen ze je aan 

de receptie iets meer vertellen 

dan enkel de naam van de voor-

stelling?”

Christel Stalpaert: 
“Onze studenten kunnen 
hun dramaturgische 
vaardigheden 
ontwikkelen onder 
de artistieke vleugels 
van Johan Simons, 
Christophe Marthaler, 
Koen Tachelet, …”
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Op vakantie gaan is leuk, maar opnieuw thuiskomen 

doet ook plezier. Tijdens de zonnige zomermaanden 

liet de lokale fauna en flora er alvast geen gras over 

groeien. Een verwilderde tuin als onverbloemd bewijs 

van een langere periode van ontspanning. Samen met 

hortulana Chantal Dugardin (Plantentuin UGent) ge-

ven we een aantal tips om opnieuw orde op zaken te 

stellen in je plantentuin. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Caroline Vincart, UGent

Zet je tuin netjes 
voor de winter

Hortulana Plantentuin geeft tips over 
planten en verplanten

Wat een conservator voor een 

museum betekent, is een hortulana 

voor de Plantentuin. Al acht jaar 

lang zorgt hortulana Chantal  

Dugardin voor de praktische organi-

satie van de Plantentuin van de  

Universiteit Gent. Concreet komt 

dat neer op een heel afwisselende 

job: aansturen van personeel en 

vrijwilligers, de infrastructuur ver-

zorgen, de groei van de planten 

verzekeren, verantwoordelijk voor 

heraanleg maar ook een adminis-

tratief luik zoals de aankoop en 

registratie van planten. Naar haar 

eigen zeggen heeft Chantal Dugardin 

‘de beste job van de universiteit’. 

“Want ik kan effectief met een appel 

in de tuin lopen en nog aan het werk 

zijn, zoals de juf van mijn dochter 

ooit mijn job omschreef.”

Alle groene vingers welkom
De Plantentuin van de Universiteit 

Gent wordt onderhouden door 

10 tuiniers en 25 vrijwillige mede-

werkers. Maar een diploma doctor 

in de Biologie is echt geen vereiste 

om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan. “Van poetsvrouw, gepensio-

neerde tot ex-proffen: iedereen die 

houdt van groene vingers, is van 

harte welkom. Hulp die we zeer erg 

waarderen want behalve het alge-

mene onderhoud, staat er af en 

“Ik kan effectief met een appel  
in de tuin lopen en nog aan  
het werk zijn.”
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voudige plastiekfolie of vliesdoek 

pak je de volledige plant in maar 

zorg ervoor dat de bovenkant open 

blijft. Zo kan er nog steeds verdam-

ping plaatsvinden. Wel tijdig de 

folie verwijderen zodra het opnieuw 

warmer wordt. Er kan immers ver-

brandingsgevaar optreden. 

Planten in volle open grond zijn 

dikwijls meer beschermd dan pot-

planten. De wortels van potplanten 

hebben slechts een beperkte vrij-

heid en kunnen sterk afkoelen rond 

de pot. Een beetje piepschuim rond 

de pot kan erger voorkomen. Het 

zijn bovendien vooral de jongere 

planten die het meest kwetsbaar 

zijn. Een oude laurier of olijfboom 

zijn enorm sterke bomen die zelf 

na een hevige (bos)brand vanzelf 

opnieuw beginnen te groeien. 

Snoei op het juiste moment 
Veel mensen willen hun tuin net-

jes zetten in de herfst en knippen 

dan bijvoorbeeld de uitgebloeide 

bloemknoppen van hun hortensia’s 

af. Dat staat misschien wel netjes, 

maar goed is anders. Deze bollen 

geven immers nog bescherming 

tegen de straffe (voorjaars)vorst. 

Zij houden de warmte in de plant. 

Probeer daarom zo laat mogelijk 

de oude bloemknop eraf te knip-

pen. Ideaal is het moment als het 

jonge materiaal al komt piepen. 

Knip je het toch iets vroeger af, leg 

dan die oude bloemstengels als 

een soort beschermlaag op het 

hart van de plant. 

Op zich kan je met snoeien niet 

veel verkeerd doen. De meeste 

planten zijn zo sterk dat ze steeds 

opnieuw beginnen te groeien. Toch 

één belangrijke tip: snoei voorjaars-

bloeiers onmiddellijk na de bloei. 

om onkruid weg te houden. Maar 

dan enkel op voorwaarde dat de 

laag voldoende dik is: acht à tien 

centimeter. 

Zorg voor drainage
Veel rotsplanten of vaste planten 

gaan in de winter niet kapot omdat 

het te koud is, maar wel omdat het 

te nat is. België heeft immers een 

vochtig klimaat. Zorg daarom voor 

een drainerende bodem waardoor 

grote hoeveelheden water (smel-

tende sneeuw) makkelijk kunnen 

wegvloeien. Hoe doe je dat? Leg 

onderaan in de trog eerst een 

laag steenslag en dan pas het 

substraat. Zo kan het water tussen 

de stenen wegsijpelen en vermijd 

je verrotting van de wortels. Wie 

goed kan draineren riskeert min-

der schade. Maar eerlijk is eerlijk: 

als het een tijdje min 20 vriest, zijn 

de meeste plantjes er ook aan. 

Pak je plant in
Tegenwoordig merkt men een  

tendens naar mediterrane planten 

zoals een laurier, olijfboom of ci-

troenboom. Om deze pronkstukjes 

op je terras de winter te laten 

overleven, kan je er een soort folie 

rondwikkelen om hen te bescher-

men tegen de wind. Met een een-

toe iets extra’s op het programma. 

Zo focussen we ons nu op de 

heraanleg van de systematische 

collectie. Momenteel is onze afde-

ling onderverdeeld op basis van 

morfologische kenmerken maar 

deze klopt niet meer met het hui-

dig wetenschappelijke inzicht. De 

toekomstige indeling zal gebaseerd 

zijn op DNA-technieken.”

Tips voor een  
gezonde plantentuin

Een haag die uit haar voegen barst, 

een uitgebloeide rozenstruik of 

onkruid dat welig tiert doorheen de 

vaste planten. Voor wie graag zijn 

planten gezond en wel de winter 

ziet doorkomen, zetten we enkele 

praktische tips op een rijtje.

Creëer een bedje van stro
Om ervoor te zorgen dat de wor-

tels van de plant niet bevriezen 

tijdens periodes van lange vorst, 

creëer je best een soort dekentje 

rond de voet van de plant. Ideaal 

daarvoor zijn bladeren, uitgebloeide 

bloemstengels of stro zodat er nog 

lucht doorkan. Houtsnippers daar-

entegen maken je grond zuurder 

en zijn ideaal als bodembedekker 

Info p 
Chantal Dugardin
Hortulana Plantentuin
Tel. 09 264 50 73
Chantal.Dugardin@UGent.be

“Planten in volle open grond zijn dikwijls meer 
beschermd dan potplanten.”
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aan door de aangetaste stukken 

weg te knippen of ga de kolonie te 

lijf met (zeep)water.

Plaats, plaats, plaats … 
Een plant moet plaats hebben om 

te groeien. Bij aangelegde tuinen 

ziet men vaak dat planten (te) dicht 

bij elkaar staan om snel resultaat 

te zien. Gevolg is dat men na  

enkele jaren kan beginnen met  

het verplanten of duchtig snoeien. 

Hoe kleiner de tuin, hoe meer 

snoeiwerk omdat je de plantjes  

tot bonsais moet reduceren. 

Planten uit de heidefamilie (Da-

boecia, Pieris, Kalmia, Rhododen-

dron) zijn de ideale struiken voor 

de Gentse stadstuintjes. Deze strui-

ken houden van een humusrijke, 

vochtige, goed doorlaatbare zure 

en zanderige grond. Vele hebben 

schitterende herfstkleuren en vra-

gen weinig onderhoud. Het enige 

wat je moet hebben, is geduld want 

ze groeien vrij traag. Maar geduld 

is iets wat je moet hebben voor alle 

planten. 

Bij koud weer minder water
In periodes van koude nemen de 

wortels minder water op omdat 

de sapstroom vertraagt. Koude is 

fysiologische droogte. Als het koud 

is, geef je met andere woorden niet 

te veel water. 

Wacht met bemesting
Bemesting en compost vormen 

een ideale voedingsbodem om je 

plant te laten groeien. In de winter 

wil je echter je plantencollectie tot 

rust laten komen. Daarom wacht 

je beter met bemesting tot in het 

voorjaar.

Voldoende natuurlijke  
vijanden
In de openbare plantengroei wordt 

er bijna niet meer gespoten met 

chemische middelen om onge-

dierte te bestrijden. Wij kiezen voor 

biologische bestrijding, nadeel is 

dat je plant nooit volledig vrij is van 

schadelijke dingen. Zo gaan we 

een kever inzetten om een wolhuis-

populatie aan te pakken. Buiten 

gebruiken we geen insecticiden. Er 

zijn namelijk voldoende natuurlijke 

vijanden in de tuin om de balans 

in evenwicht te houden. Zit je toch 

met een kolonie bladluizen op je 

struik? Pak het dan eerst lokaal 

De reden ligt voor de hand. Bijvoor-

beeld forsythia, de plant met kleine 

gele bloemetjes: na de bloei in april 

of mei groeit de plant verder en 

maakt ze in de zomermaanden de 

bloemetjes voor volgend jaar. Zo-

dra de lente ontluikt, staat die plant 

meteen in bloei. Zet je natuurlijk 

in de herfst de snoeischaar in de 

struik, dan knip je al die bloem-

knoppen er meteen af. De struik 

zal hiervan niet doodgaan, maar 

verwacht geen bloemen in het 

voorjaar. 

Ook bij een buxushaag is het snoei-

moment belangrijk. Haal je de 

snoeischaar boven op het moment 

dat het vriest of in een volle voor-

jaarszon, dan zullen de blaadjes na 

het snoeien bruin zien. Een ideaal 

moment is op een bewolkte voor-

jaarsdag wanneer er geen risico 

meer is op nachtelijke vorst. 

Neem eens een plant  
in huis 
Heb je op de markt veel geld be-

taald voor een jonge olijfboom en 

wil je op zeker spelen? Dan kan je 

die bij vriestemperaturen nog altijd 

binnen in huis nemen. Maar wel 

niet te lang, want anders riskeer 

je het bezoek van allerlei insecten 

en plagen. Buitenplanten zijn door-

gaans beter bestand tegen insec-

ten. Planten met groene bladeren 

willen aan fotosynthese doen, vol-

doende licht is daarbij essentieel. 

Vermijd dus donkere ruimtes zoals 

garages of zolders. Cactussen voe-

len zich dan wel weer in hun sas op 

een droge zolder. Mensen die hun 

cactussen koud bewaren mogen 

in de winter hun cactussen uit de 

pot halen en op zolder bewaren. In 

het voorjaar steek je die terug in de 

pot, wat water erbij en ze kunnen 

er weer tegen. Voor de meeste 

planten blijft een vorstvrije serre of 

veranda het beste.

“Houtsnippers maken de grond 
zuurder en zijn ideaal als 
bodembedekker om onkruid weg 
te houden.”

10 tuinkarweitjes voor september en oktober
– Verplant vaste planten die te dicht bij elkaar staan.

– Geef de haag een mooie snit voor de winter.

– Bij uitgebloeide planten kan je de bloem eraf knippen.

– Bescherm tere planten tegen de koude en bedek de voet met houtstengels,  

afgeknipte bloeiwijzen of een laagje stro.

– Snoei de zomerbloeiers. 

– Gras zaaien in september.

– Bekalk het gras tegen mos.

– Verwijder dode takken en haal takken die elkaar kruisen uit elkaar.

– Reken voorgoed af met onkruid met een dikke laag houtsnippers.

– Wacht om de bomen te snoeien tot het vallen van de bladeren.
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foto’s meer dan 90 jaar geleden 

genomen zijn. Archeologische si-

tes die toen in het landschap nog 

zichtbaar waren, kunnen intussen 

vernietigd zijn, onder meer door de 

uitbreiding van industrieterreinen.”

Hoe kwam je ertoe over dit 
onderwerp te doctoreren? 
“Ik was al langer geïnteresseerd in 

de archeologie van WO I. Mijn pro-

motor, professor Jean Bourgeois, 

had zijn burgerdienst gedaan in het 

legermuseum in Brussel en had 

als jonge milicien die luchtfoto’s 

gecatalogeerd. Aangezien ik ook 

geïnteresseerd was in luchtfoto-

grafie, ging er bij hem een lichtje 

branden. Toen heb ik in 2003 mijn 

licentiaats verhandeling gemaakt 

over de Belgische luchtfoto’s. En 

aangezien bleek dat er nog veel 

meer mee te doen was dan moge-

lijk binnen een licentiaatsverhande-

ling, is daaruit een projectvoorstel 

voor een doctoraat gegroeid.”

Welke financieringsmogelijkheid 
heb je voor je doctoraat 
gebruikt?
“Mijn project werd gefinancierd door 

het FWO, het Fonds voor Weten-

courante techniek in de geografie. 

We hebben er zo een 6 à 7.000 

ingescand vanuit allerhande staats-

archieven. Daarna zijn we die gaan 

‘georefereren’, wat wil zeggen dat 

we de foto op een kaart plaatsen 

van het huidige landschap, zodat 

we de exacte ligging van de foto 

te weten komen. Als we dan kijken 

naar de foto’s van 1915 en dan 

gaandeweg opklimmen tot 1918 

krijgen we een goed idee van de 

evolutie: hoe het front begon, welk 

soort loopgraven er vroeg gebruikt 

werden, hoe het front geëvolueerd 

is en hoe het landschap mee evo-

lueerde als gevolg van de wereld-

oorlog. De meeste foto’s gaan over 

het gebied van Nieuwpoort tot de 

Frans-Zwitserse grens, een front 

van ongeveer 800 km.”

Zijn er nog meer gebruiks-
mogelijkheden van zo een 
inventaris?
“Absoluut. Naast het bestuderen 

van de conflictarcheologie en het 

oorlogslandschap, kunnen we op 

de luchtfoto’s ook nieuwe, tot nu 

toe onbekende archeologische 

sites detecteren. Daarbij hebben 

we het grote voordeel dat die 

Geallieerden en Duitsers maakten 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 

tienduizenden foto’s van de loop-

graven aan het front, de enige 

manier om waardevolle inlichtingen 

in te winnen over de vijandelijke 

linies. Birger Stichelbaut, dit jaar 

gepromoveerd tot doctor in de 

archeologie, dook voor zijn proef-

schrift in die internationale foto-

archieven. Daarop werkte hij een 

methodologie uit om te komen tot 

een archeologische interpretatie 

van deze tot voor kort onontgon-

nen schat aan informatie.

Duizenden foto’s, en wat dan?
Birger Stichelbaut: “De uitdaging 

was om die foto’s te gaan plaatsen 

op een moderne kaart, een vrij 

Doctorandus Birger Stichelbaut (27) 

trok alle registers open om te komen 

tot zijn proefschrift ‘World War One 

Aerial Photography. An Archaelogical 

Perspective’. Zijn uniek werkstuk laat 

een blijvende impact na, zowel voor 

specialisten als het grote publiek. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: NARA, KLM-MRA

Info p 
Dr. Birger Stichelbaut
Vakgroep Archeologie en  
Oude Geschiedenis van Europa
Tel. 09 264 41 06 
Birger.Stichelbaut@UGent.be

Project met 
perspectieven

Negenproef met 
Birger Stichelbaut
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zullen mijn resultaten gebruikt wor-

den in een museum met meer dan 

200.000 bezoekers per jaar. En het 

is ook een soort promotie voor de 

archeologische luchtfotografie, voor 

velen een abstract begrip is.” 

Heb je enkele tips voor 
doctorandi in spe?
“Maak gebruik van de mogelijk-

heden die er zijn, bijvoorbeeld om 

buitenlandse studieverblijven te 

doen. Die zijn uiterst leerrijk en het 

is aangenaam om eens een maand 

of twee te ontsnappen aan de da-

gelijkse werkomgeving. Ik vond het 

ook boeiend om naar voldoende 

congressen te gaan en daar een 

netwerk op te bouwen. Verder is 

het handig om van in het begin te 

denken aan een goede publicatie-

politiek, omdat je daar achteraf 

wordt op beoordeeld.”

Hoe is je verdediging eigenlijk 
verlopen?
“Ik was zeer zenuwachtig op voor-

hand. Collega’s zeggen dat ze mij 

nog nooit zo zenuwachtig gezien 

hadden, maar op het moment zelf 

was het zeer leuk. Omdat mijn 

proefschrift in het Engels is, was 

de jury ook internationaal samen-

gesteld. Ze hadden heel wat perti-

nente vragen en waren bijzonder 

geïnteresseerd.”

Was je omgeving ook zo een 
fan?
“Ik ben er drieëneenhalf jaar meer 

dan voltijds mee bezig geweest, 

maar mijn omgeving was heel ver-

draagzaam. Ik heb vanuit alle hoe-

ken alle mogelijke steun gekregen. 

Waarvoor dank. Als ik kon, zou ik 

onmiddellijk opnieuw beginnen.”

in verschillende richtingen, van 

Nieuwpoort tot Oostende. Wellicht 

toonde die pijl aan Duitse vliegtui-

gen die opstegen in de buurt in 

welke richting de Britse vliegtuigen 

weggevlogen waren. Zo zijn er tien-

tallen vreemde structuren zicht-

baar op de foto’s, maar vooral de 

volledige vernietiging van het land-

schap zal me bijblijven. In 1915 zie 

je maar een aantal kraters aan de 

loopgraven, vanaf juni 1917 is het 

één kratervlakte.”

Kan je in de toekomst  
nog voortborduren  
op de bevindingen uit  
je proefschrift?
“Gelukkig wel. Ik heb een overeen-

komst met de provincie West-

Vlaanderen en het In Flanders 

Fields-museum in Ieper om mijn 

project voort te zetten voor een 

periode van drie jaar. Daarbij gaan 

we de rest van West-Vlaanderen 

inventariseren en de wetenschap-

pelijke resultaten bevattelijk maken 

voor het grote publiek. Die zullen 

we dan integreren in de nieuwe ten-

toonstelling van het museum. Dat 

is leuk, want wetenschappelijke arti-

kels schrijven is zeer boeiend, maar 

altijd voor een beperkt publiek. Nu 

schappelijk Onderzoek Vlaanderen. 

Ik heb voor vier jaar een docto-

raatsbeurs gekregen, die nog loopt 

tot in september. In drieëneenhalf 

jaar heb ik de klus geklaard. Nu ben 

ik nog bezig met een aantal artikels 

over het project te schrijven, want 

de data kan nog verder gebruikt 

worden voor wetenschappelijk on-

derzoek.”

Wat is je van je doctoraats-
periode het meest bijgebleven?
“Eigenlijk is het heel raar dat ik de 

eerste ben die, ondanks het be-

staan van die foto’s, dit onderzoek 

heeft uitgevoerd. Het was toen 

ook voor de eerste maal dat het 

landschap volledig vlakdekkend 

gefotografeerd is geweest: een 

zeer belangrijke bron voor het 

landschapsonderzoek. Daarnaast 

was het feit dat niemand weet had 

van de enorme hoeveelheid lucht-

foto’s, ongeveer een half miljoen in 

totaal, opmerkelijk. Zelf ontdekte 

ik zeer speciale sporen die tot nog 

toe onbekend waren. Bijvoorbeeld 

een grote, verdraaibare pijl op een 

aarden wal die we zagen in het 

dorp van Maldegem. Op verschil-

lende momenten wees die pijl, met 

een diameter van circa 30 meter, 

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Amerikaanse aircrew bezig met verwijderen van de camera  
na een succesvolle vlucht. © NARA
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Frederik Vervaet (°1975) is gespecia-

liseerd in Romeinse geschiedenis. Na 

een verblijf in de VS keerde hij terug 

naar de UGent waar hij drie jaar les 

gaf. In juni 2007 kreeg hij een aanbod 

om aan de universiteit van Victoria in 

Australië les te geven. Daar worden 

zijn Gentse kennis en ervaring enorm 

gewaardeerd. 

Auteur: Hilde Pauwels

Romeins 
publiek recht 

bij onze 
tegenvoeters

“Ik houd een goed contact 
met Gentse collega’s”
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Wat zijn de verschilpunten 
en raakvlakken tussen beide 
universiteiten?
“Tot mijn grote verbazing waren  

er inzake de academische les- en 

onderzoekscultuur meer raak-

vlakken met Gent dan ik ooit had 

verwacht. Dat komt omdat het 

systeem hier sterk gericht is op 

dat van het vroegere ‘moederland’ 

Groot-Brittannië. De Australiërs  

volgen nog steeds alle ontwikkelin-

gen in Europa op de voet. Zo heeft 

men hier in Melbourne het hele 

curriculum geconformeerd aan  

de Bologna-hervorming, ook al 

noemt men het dan natuurlijk the 

Melbourne Model. De mentaliteit 

en de verwachtingen van de stu-

denten tegenover het lesgeven 

lopen erg gelijk met die van de 

Gentse studenten, met alle voor- 

en nadelen. En ook in de onder-

zoekscultuur ligt de nadruk hier 

veel meer dan in de VS op het pu-

bliceren en het binnenhalen van on-

derzoeksprojecten. Dit alles maakt 

het voor mijzelf en mijn Europese 

collega’s erg gemakkelijk om ons in 

te werken en aan te passen, terwijl 

het voor de Amerikaanse collega’s 

zeker in het begin even wennen is. 

Het belangrijkste verschilpunt is  

de sterk internationale context in 

Melbourne, met academici vanuit 

alle uithoeken van de wereld en 

meer dan 10.000 buitenlandse 

studenten, ongeveer een kwart van 

het totaal. Dat schept een spranke-

lende dynamiek en zorgt voor inte-

ressante lessen waarbij mensen 

met heel verschillende achtergron-

den dezelfde materie heel anders 

gaan bevragen.”

Australiërs zijn onze 
tegenvoeters. Hoe vullen zij 
‘oude geschiedenis’ in? 
“Ze kijken niet fundamenteel an-

ders. Om begrijpelijke redenen 

ligt de klemtoon hier nog sterk op 

U woont in Victoria: hoe 
verloopt het leven daar? 
“Vermits hier maar vijf miljoen 

mensen leven in een staat zo 

groot als Groot-Brittannië en pak-

weg 90% van de mensen in de 

steden aan de kust woont, is het 

hier fantastisch wonen. Zelfs in 

de stad is het verkeer nauwelijks 

te vergelijken met dat bij ons, 

ook al wonen in Melbourne nu 

al ongeveer 4 miljoen mensen. 

Vermits de stad zich uitstrekt 

over een oppervlakte vergelijkbaar 

met een Vlaamse provincie, is al-

les veel minder geconcentreerd. 

En op een paar uur rijden in 

elke richting wachten prachtige 

stranden, eucalyptuswouden, 

bergen enzovoort, met hooguit 

een handvol andere mensen in de 

buurt. Vermits Australiërs veel 

meer ‘Europees’ gebleven zijn qua 

leef- en eetgewoonten zijn er veel 

meer raakvlakken met Europa 

dan met de VS, waar het verschil 

in dagelijkse leefcultuur toch wel 

groot is. Een andere aangename 

verrassing was de uitstekende en 

diverse eetcultuur. In Melbourne 

worden alle dagen ca. 140 talen 

gesproken en dat vertaalt zich 

ook in de restaurants, waar de 

kwaliteit van de producten zelfs de 

meest kieskeurige Belg tevreden 

zal stellen.”

 

Hoe is de band met de 
UGent? 
“Ik onderhoud nog steeds uitste-

kende contacten met mijn Gentse 

collega’s in de geschiedenis en de 

archeologie. Bij mijn aankomst was 

ik trouwens aangenaam verrast 

dat de traditioneel sterke Gentse 

historische school mijn collega’s 

hier helemaal niet onbekend was, 

wel integendeel. Ik nam ook deel 

aan vijf opgravingen van de UGent 

in het Turkse Pessinus.”

Wat is uw vakgebied? 
Frederik Vervaet: “Dat is Romeinse 

geschiedenis, met de nadruk op 

de sociopolitieke en institutionele 

geschiedenis van de Romeinse 

Republiek en de Vroege Keizertijd. 

Dit is van pakweg de vierde eeuw 

voor tot de derde eeuw na onze 

tijdrekening. Ik leg me ook toe op 

Romeins publiek recht. Zeker deze 

laatste discipline is een niche waar 

momenteel slechts een handvol 

mensen echt mee bezig zijn we-

reldwijd.” 

Waarom koos u voor 
Australië?
“Het gaat om een combinatie van 

factoren. Van 2002 tot 2004 heb-

ben mijn echtgenote en ik twee 

jaar in Berkeley, California, gewerkt. 

Dat ging via de Belgian American 

Educational Foundation (BAEF). 

Naast de professionele activiteiten 

raakten we sterk verslingerd aan 

het kamperen in de weidse wilder-

nis en aan de aanstekelijke energie 

van het leven in een ‘nieuwe we-

reld’. We keerden daarna terug 

naar Gent, ik ging als assistent te-

rug aan de UGent aan de slag. Na 

de ervaring in Amerika, bleef een 

nieuwe periode in het buitenland 

een optie. Hoewel we eerst terug 

wilden naar de VS veranderde dat 

snel toen we ons eerste zoontje 

kregen in maart 2005. Op dat mo-

ment werd het Canada of Australië 

omdat die landen naast ruimte en 

ongerepte natuur ook een goede 

gezondheidszorg en een degelijk 

onderwijssysteem bieden. Toen 

er een vacature was in Australië, 

stelde ik me kandidaat. Nu wonen 

we hier sinds juni 2007. Mo-

menteel werk ik als docent oude 

geschiedenis aan de University of 

Melbourne.”
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“Als ik even eerlijk mag zijn: met een 

zekere meewarigheid. Als je ziet 

hoeveel tijd en geld in België verlo-

ren gaan aan die eeuwig aanslepen-

de communautaire patstellingen! 

Nu ik de zaken volg vanop nuchtere 

afstand, kan ik als geïnformeerde 

expat alleen maar tot de volgende 

boude conclusie komen. Ofwel be-

slist men wat men nog samen gaat 

doen in een soort van confederaal 

verband, met een solidariteit die op 

transparantie, objectiviteit en ver-

antwoordelijkheid berust, ofwel kan 

men er maar beter gewoon mee 

kappen. Met dit trieste aanmodde-

ren zal men immers geen stap ver-

der meer komen, zoals de laatste 

paar jaar trouwens pijnlijk duidelijk 

geworden is.” 

Wat weten uw collega’s over 
België? 
“Gezien de Australische media 

naar Vlaamse normen erg veel 

aandacht besteden aan wat zich 

elders in de wereld afspeelt: verba-

zend veel. Toen Yves Leterme er 

bijvoorbeeld na meer dan een jaar 

vruchteloze communautaire onder-

handelingen de brui aan gaf, was 

dat hier primetime nieuws.  

En gezien het feit dat in de West-

hoek nog duizenden Australische 

‘diggers’ (Ozzie slang voor infante-

rie) begraven liggen is er ook een 

sterke historische interesse in 

onze contreien. Tijdens de lange 

en uiteindelijk mislukte regerings-

onderhandelingen over de staats-

hervormingen na juni 2007 kwam 

mij een collega met oprechte be-

zorgdheid vragen wat er met ons 

zou gebeuren als België plots zou 

ophouden te bestaan. Hoewel het 

verleidelijk was om de man nog wat 

te jennen, heb ik hem al lachend 

verzekerd dat het allemaal niet zo’n 

vaart zou lopen met het België van 

Magritte...” 

tenslotte Professor (gewoon hoog-

leraar). Of ik hier altijd ga blijven, 

durf ik niet te zeggen. Zeg nooit 

nooit of altijd! We zijn hier nog 

maar enkele jaren. Intussen heeft 

mijn echtgenote Mira hier mooi 

werk gevonden, ook onze twee 

kleine jongens Aris en Marwan 

hebben het erg naar hun zin.”

Uw broer Karel woont in 
Shanghai, bezoeken jullie 
elkaar geregeld?
“Mijn broer woont inderdaad sinds 

2004 in Shanghai. We hebben el-

kaar al een paar keer gezien in Bel-

gië en mijn broer is ook al een keer 

op vakantie geweest bij ons in  

Melbourne. Tot mijn grote schaam-

te is het er voor ons niet van ge-

komen om eens naar Shanghai te 

gaan. Dat heeft voornamelijk te ma-

ken met twee kleine kinderen. Mijn 

broer woont op een appartement in 

een stad met weinig of geen parken. 

Maar ik wil zeker eens naar China, 

het land waarvan de economische 

groei trouwens grotendeels ver-

antwoordelijk is voor het feit dat 

Australië als enige ontwikkelde land 

niet in recessie is gegaan tijdens 

deze crisis. Door wekelijks te skypen 

of te bellen, houd ik contact met de 

familie in België.”

Hoe kijkt u naar België vanop 
afstand? 

‘vaderlandse’ geschiedenis en het 

trauma van de Eerste Wereldoor-

log. Gelukkig zijn ook de ‘Indigenous 

studies’, de studie van de ‘First 

Australians’ zoals de Aboriginals 

meer en meer genoemd worden, in 

opmars. In eigenlijke zin omvat de 

oude geschiedenis hier de 40.000 

jaar oude geschiedenis van de Abo-

riginals. In werkelijkheid is ancient 

history datgene wat we er in de 

rest van de Westerse wereld on-

der verstaan: de geschiedenis van 

de klassieke Mediterrane wereld. 

Zoals in alle Angelsaksische landen 

staan Ancient History en Classics 

(klassieke talen en cultuur) hier 

relatief sterk, een traditie die nog 

uit de tijd van het Britse Imperium 

stamt. En zeker in de nieuwe werel-

den, waar men bij wijze van spre-

ken niet zoals bij ons letterlijk op of 

rond archeologische overblijfselen 

en oude cultuurschatten woont, 

is de interesse naar de roots van 

de Westerse beschaving des te 

levendiger.”

Welke perspectieven heeft u 
in Melbourne?
“Als alles goed gaat zal ik hier de 

normale academische loopbaan 

doorlopen zoals die ook in Gent 

bestaat. Naar Brits model is men 

hier eerst Lecturer (docent), dan 

Senior Lecturer (hoofddocent), As-

sociate Professor (hoogleraar) en 

Twelve Apostles,  
Great Ocean Road, Australië
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zogezegd
p DE MORGEN
Sinds deze zomer betalen klanten in taverne The 

Come Back in Evere wat ze willen voor een menu. 

Meteen barstte een debat los over het feit of dat pay-

what-you-wantprincipe een commerciële goudmijn is of 

vooral klaplopers zal aantrekken. “In dit soort situaties 

zul je altijd freeriders aantreffen, mensen die misbruik 

maken van de regels”, zegt professor Mario Pande-

laere van de vakgroep Marketing aan de UGent. “Maar 

in een team heb je ook altijd iemand die minder hard 

werkt dan de rest, zonder dat daarom de resultaten 

van de hele groep slecht zijn. Bovendien zal freeriding 

misschien wat tegengehouden worden door sociale 

controle. Het is makkelijk om geen belastingen te be-

talen en dan toch naar de bibliotheek te gaan, die gefi-

nancierd wordt met belastinggeld. Dat weet niemand. 

Maar op restaurant zíén mensen dat je drie gangen 

eet en maar een euro betaalt. Het is niet a priori dui-

delijk hoe het betaal-wat-je-wilprincipe zal uitdraaien in 

realiteit. Het is niet bij voorbaat een succes, maar het 

is evenmin gedoemd om te mislukken.”

p HET LAATSTE NIEUWS
Wetenschappers in dienst van de Amerikaanse 

computergigant IBM zijn erin geslaagd om met DNA-

materiaal circuits te bouwen die nog kleiner zijn dan 

de kleinste computerchip die vandaag kan worden 

gemaakt. “Een belangrijke doorbraak”, zegt professor 

Jan Van Campenhout, voorzitter van de vakgroep 

Elektronica en Informatiesystemen, onderdeel van 

de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de UGent. 

“Hierdoor kunnen nog grotere en snellere supercom-

puters worden gebouwd. Voor alle duidelijkheid: het 

gaat niet over menselijk DNA. Er stelt zich dus geen 

ethisch probleem. Het gaat om synthetisch DNA, waar 

maar een fragment van wordt gebruikt. Zo’n DNA-

fragment kan gekopieerd worden.”

p HET NIEUWSBLAD
“Er bestaat een reëel risico dat de zwarte weduwe 

zich in België zal verspreiden.” Dat zegt Arabel, de Bel-

gische Arachnologische vereniging, 33 jaar geleden 

opgericht in de schoot van de toenmalige RUG. De 

zwarte weduwe is een van de giftigste spinnen ter we-

reld en leefde oorspronkelijk alleen in Amerika en Aus-

tralië, maar is nu ook in België gesignaleerd. “We heb-

ben negen volwassen vrouwt jes en negen cocons met 

eieren gevonden”, zegt Koen Van Keer, secretaris van 

Arabel. “Een cocon is goed voor meer dan honderd 

eitjes, de spin had zich dus snel kunnen verspreiden.”  

De zwarte weduwe kwam ons land binnen via oldti-

mers die door Belgische autofreaks waren opgekocht 

in Amerika. “We hebben de spinnen allemaal gevan-

gen en verdelgd, maar de kans is groot dat er nog 

andere zwarte weduwen op oldtimers zitten”.

p KNACK
In alle ontsnappingsstatistieken ter wereld zitten twee 

grote pieken: de kerstvakantie en de zomermaanden. 

“Dat is geen toeval”, zegt Brice De Ruyver, professor 

strafrecht aan de UGent. “Tijdens die periodes is de 

sfeer in de gevangenis wat losser. Men laat alles wat 

meer op zijn beloop. Er is minder personeel, er worden 

meer evenementen georganiseerd...” Volgens de Ruy-

ver valt uit elke gevangenis te ontsnappen. De kunst is 

de zwakke plek te vinden. “In de Belgische gevangenis-

sen is dat niet moeilijk”, beweert hij. “In Dendermonde, 

bijvoorbeeld, zijn de sloten in zeer slechte staat. Het 

is redelijk eenvoudig om die te forceren. In andere 

gevangenissen laten de metaaldetectie of de bewa-

kingscamera’s het dan weer afweten. Of ontbreken er 

elementaire veiligheidsvoorzieningen tegen het landen 

van een helikopter.”
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de klassieke biopsie. Daarbij halen 

we onder plaatselijke verdoving een 

stukje weefsel weg met een lange 

naald. Niet helemaal pijnloos en  

bovendien zijn topsporters niet 

gauw bereid om die ingreep te 

ondergaan. Een scan is snel, com-

fortabel én geeft een veel uitgebrei-

der beeld van de spier.” De scans 

gebeuren met speciale apparatuur 

van het UZ Gent. “We werken nauw 

samen met prof. Eric Achten van de 

afdeling Radiologie. Daar staat een 

erg krachtige scanner die alleen 

voor onderzoek is bestemd.”

Dat je op scans de omvang van een 

tumor kunt opvolgen, weten we al-

lemaal. Minder bekend is dat je zo 

ook de samenstelling van weefsels 

kunt doorlichten. Op dat gebied is 

prof. Wim Derave van de vakgroep 

Bewegings- en Sportwetenschap-

pen al een viertal jaar actief. Aan de 

hand van scans van de kuitspieren 

onderzoekt hij hoe beweging werkt. 

En wat spieren van topatleten 

uniek maakt. “Dankzij scans kunnen 

we spieren voortaan op een niet-

invasieve manier onderzoeken. Een 

hele vooruitgang ten opzichte van 

Ben je benieuwd naar de wetenschap 

die achter de sport schuilgaat? Dan 

kom je op 25 september volop aan je 

trekken tijdens de vijfde Nacht van de 

Onderzoekers (zie kaderstuk). Op dit 

gratis evenement stellen tal van onder-

zoekers hun werk voor. We lichten er 

alvast twee boeiende sportonderzoe-

ken aan de UGent uit.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto’s: Caroline Vincart,  

Vlaamse Sportfederatie vzw

Sport en wetenschap 
doorgelicht tijdens 

Nacht van de Onderzoekers
Spieren onder de loep
De samenstelling van spieren onderzoeken kan voortaan met een scan-

ner in plaats van een biopsie. De lessen die onderzoekers als professor 

Wim Derave uit zulke studies trekken, komen atleten ten goede. Maar 

ook de medische wereld plukt er de vruchten van.
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Hetzelfde verhaal bij carnosine, dat 

mogelijk een rol speelt bij diabetes. 

“Met het UZ Gent onderzoeken we 

of diabetici een tekort aan carno-

sine hebben. Dat kan erop wijzen 

dat een schadelijk enzym te veel 

aanwezig is, met zwaardere bijwer-

kingen als gevolg.” In zulke gevallen 

creëert sportwetenschap een ech-

te win-winsituatie. “Wanneer we 

begrijpen hoe spieren en beweging 

in elkaar zitten, kunnen we doeltref-

fendere therapieën voor bepaalde 

ziektes helpen te ontwikkelen.”

Sportieve vooruitgang
Twee stoffen spelen een belang-

rijke rol in het onderzoek van Wim 

Derave: creatine en carnosine. “Die 

zijn essentieel voor onze spieren, 

vooral bij inspanningen met een 

hoge intensiteit. In vlees vind je ze 

in overvloed. Met de scanner me-

ten we de concentratie van deze 

stoffen in de spieren.” De informa-

tie die Wim Derave uit de scans 

haalt, is waardevol bij de zoektocht 

naar nieuwe talenten. “Dankzij de 

scans kunnen we een blauwdruk 

maken van de spieren van top-

sporters. Die kun je dan naast het 

profiel van talentvolle jongeren leg-

gen.” Ook bij onderzoek naar sport-

prestaties blijkt de scanner een 

handig hulpmiddel. “Door zuivere 

creatine en carnosine toe te die-

nen, verhogen we de concentratie 

van die stoffen in de spieren. En dat 

kan een gunstige invloed hebben 

op de prestaties van atleten. Het is 

dus een legale vorm van ‘doping’. 

Het effect van die supplementen op 

het creatine- en carnosineniveau 

kunnen we eenvoudig meten met 

de scanner.” Die kennis vindt haar 

weg naar sporters en hun bege-

leiders. “Door nuttige informatie 

aan de atleten en trainers door te 

spelen, komt een optimale begelei-

ding een stapje dichterbij. Hopelijk 

volgen op termijn ook klinkende 

prestaties.”

Medische troeven
Ook de medische wereld heeft 

baat bij dit onderzoek. “Doorgaans 

vinden medische toepassingen hun 

weg naar de sportwereld. Denk 

maar aan anabole steroïden en 

epo. Nu bewandelen we de omge-

keerde weg. Creatine verscheen 

als prestatieverhogend middel in 

1992 op het toneel op de Olympi-

sche Spelen. Vandaag wordt inten-

sief onderzocht of deze stof spier-

ziektes kan helpen te vertragen.” 

Tour de force
Wie meer wil weten, kan terecht 

op de Nacht van de Onderzoekers. 

Verwacht geen scanner of droge 

uiteenzetting over spierweefsel. 

“Ons onderzoek is moeilijk te il-

lustreren. Maar op onze infostand 

krijg je boeiende informatie over 

inspanningsfysiologie. Wie het 

aandurft, kan ook de racefiets 

op. Zo ondervind je een minuut 

lang aan den lijve welk vermogen 

topwielrenners uren aan een stuk 

trappen.”

Info p 
Prof. Wim Derave 
Vakgroep Bewegings- en 
Sportwetenschappen 
Tel. 09 264 63 26
Wim.Derave@UGent.be
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leg heeft. En welk niveau haalbaar 

is. De achterliggende gedachte? 

Zorg dat elk kind bij een sport 

uitkomt waar het voldoening uit 

haalt. Dat is de beste garantie 

dat het blijft sporten én dat het 

misschien uitgroeit tot een me-

daillekandidaat.”

Werk van lange adem
Het Vlaams Sportkompas kan op 

steeds meer interesse rekenen 

van scholen en sportfederaties. 

Hoe komt dat? Matthieu Lenoir: 

“De federaties vissen allemaal in 

dezelfde vijver. En hopen er de 

veelbelovende kinderen uit te halen. 

Maar er is voorlopig geen sprake 

van een gestructureerde en fe-

deratieoverschrijdende aanpak. 

Het Vlaams Sportkompas brengt 

daar verandering in.” Renaat Phi-

lippaerts: “Er is duidelijk nood aan 

een permanent systeem. Graag 

zouden we de schoolgaande jeugd 

in Vlaanderen jaar na jaar testen. 

Alleen zo kun je een echte groeilijn 

ontdekken. We werken er dan ook 

hard aan om een vervolg te breien 

aan ons project.” Matthieu Lenoir: 

“We kunnen niet ontkennen dat 

we het aantal Vlaamse medailles 

omhoog willen. Hopelijk draagt het 

Vlaams Sportkompas zijn steentje 

bij. In een ideaal scenario kijken 

we binnen tien tot vijftien jaar wie 

presteert op grote toernooien. En 

nemen we vervolgens hun testre-

sultaten van vandaag bij de hand. 

Pas dan kun je uitspraken doen die 

hout snijden.”

van een groep specifieke sporters 

van dezelfde leeftijd”, verduidelijkt 

Renaat Philippaerts.

Advies boven alles
Het Vlaams Sportkompas wordt 

gefinancierd door de Vlaamse 

overheid en de UGent levert de 

bijkomende mankracht. Om po-

tentiële topatleten eruit te pikken 

en klaar te stomen voor grootse 

prestaties? Renaat Philippaerts: 

“Het is ruimer dan dat. Uiteraard 

volgen we de kinderen op die erg 

goed scoren en potentieel heb-

ben, en sturen we ze bij. Maar 

ook kinderen met minder goede 

resultaten geven we advies over 

welke sporten het best bij hun 

profiel aansluiten.” Advies: het is 

de centrale gedachte achter het 

Vlaams Sportkompas. “Het is een 

informatief systeem. Bij ons dus 

geen toestanden zoals in de voor-

malige DDR. Daar werden kinde-

ren in de sport geduwd waar ze 

de meeste kans op medailles had-

den. Wij geven raad en sturen bij. 

Vandaar de term ‘kompas’”, aldus 

Matthieu Lenoir. “Op basis van 

objectieve meetresultaten kunnen 

we elk kind vertellen voor welke 

sport(en) hij of zij de meeste aan-

Matthieu Lenoir: “Het Vlaams 

Sportkompas is een reeks tests 

voor kinderen tussen 6 en 12 

jaar. We meten hun kracht, uit-

houding, snelheid en lenigheid. 

Maar ook hun coördinatievermo-

gen. Dat laatste onderscheidt ons 

van de meeste andere testmetho-

den.” In september gaat het derde 

testjaar van start. “De voorbije 

twee jaar hebben we 5.000 kinde-

ren getest. Vooral op school, want 

daar vind je veel kinderen bij el-

kaar. Bovendien zijn de accommo-

daties er doorgaans uitstekend. 

Een vijftiental testleiders nemen 

de tests af en verzamelen de ge-

gevens op een zakcomputer. Het 

bewegingsprofiel van elk kind komt 

in een database terecht. Daar 

kunnen we het vergelijken met dat 

van leeftijdgenootjes. Of met dat 

Vlaams Sportkompas brengt 
sportende jeugd terug op koers
De fysieke toestand en het coördinatievermogen 

van de Vlaamse jeugd zijn er de voorbije decennia 

duidelijk op achteruitgegaan. Om het tij te helpen 

keren, is er sinds enkele jaren het Vlaams Sport-

kompas. Met deze wetenschappelijke testme-

thode brengen prof. Renaat Philippaerts en prof. 

Matthieu Lenoir van de vakgroep Bewegings- en 

Sportwetenschappen de huidige situatie in kaart.

Info p 
Prof. Renaat Philippaerts
Vakgroep Bewegings- en 
Sportwetenschappen
Tel. 09 264 63 28
Renaat.Philippaerts@UGent.be

Prof. Matthieu Lenoir
Vakgroep Bewegings- en 
Sportwetenschappen
Tel. 09 264 63 24
Matthieu.Lenoir@UGent.be
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De Nacht van de Onderzoekers in het kort

Op 25 september 2009 vindt de vijfde editie van de Nacht van de On-

derzoekers plaats. Dat is een Europees evenement dat wordt gesteund 

door de Europese Commissie. Het doel? Wetenschappelijk onderzoek 

toegankelijk maken voor het brede publiek. 

Dit jaar brengen de UGent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehoge-

school en het UZ Gent de wetenschap achter sport tot leven aan de 

Watersportbaan. Debatten, lezingen, wedstrijden, demonstraties, een 

fototentoonstelling, … iedereen met een gezonde interesse in sport en 

wetenschap komt ruimschoots aan zijn trekken. 

Wil je alleen toekijken of ook actief meedoen? De Nacht van de On-

derzoekers heeft voor elk wat wils, jong én oud. Zo debatteren onder-

zoekers, topsporters en trainers in het Wetenschapscafé over sportieve 

thema’s. En kun je op de Wetenschapsmarkt verrassende experimenten 

en demonstraties bijwonen. 

Wil je weten of je spruit de nieuwe Cristiano Ronaldo of Justine Henin 

wordt? Dankzij de testjes van het Vlaams Sportkompas kom je erachter 

voor welke sport hij of zij in de wieg is gelegd. Vergeet niet om je zoon 

of dochter eerst in te schrijven!

Het volledige programma vind je op www.nachtvandeonderzoekers.be.

Praktisch
Vrijdag 25 september 2009, van 18 tot 24 uur 

GUSB/HILO 

Watersportlaan 2 en 3, 9000 Gent

Gratis toegang.

Meer info bij Ann Dewicke en David De Wolf  

(afdeling Communicatie, UGent) op 09 264 82 54

Meten is weten
Wil je weten hoe het met de lenigheid van je kind is gesteld? Op de Nacht van de Onderzoekers kan je zoon of dochter deel-

nemen aan een afgeslankte versie van het Vlaams Sportkompas. Na afloop krijg je een handig scoreblad mee.
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tussen Schelde en Sint-Pieter-

snieuwstraat en van Rectoraat 

tot aan de Sint-Pieterskerk, is het 

resultaat van een diepgaande 

analyse van de wijk. Het herstelt 

onder meer een interne route, de 

zogenaamde Kerkwegel, voorziet 

in nieuw aan te leggen pleinen en 

tuinen, nieuwe gebouwen en nog 

te transformeren gebouwen in een 

nieuw verband.

Onder het motto ‘Van uitzicht tot 

inzicht’ stelt het VAi tijdens de Dag 

van de Architectuur zo’n honderd 

hedendaagse gebouwen open in 

Vlaanderen en Brussel. Benieuwd 

naar het verhaal achter het ont-

werp? De nadruk ligt op de meer-

waarde van hedendaagse architec-

tuur. Het gaat om het originele 

ontwerp, de uitgekiende inplanting 

van een gebouw in de omgeving, de 

ecologische voetafdruk en de zin-

tuiglijkheid van architectuur. 

Ook de Universiteit Gent doet mee 

aan de Dag van de Architectuur. 

Naast het openstellen van enkele 

van haar gebouwen kan je in het 

kersverse Ufo een tentoonstelling 

bezoeken over het verhaal achter 

de realisaties (zie kaderstukje). Het 

‘Stadsontwerp Sint-Pietersnieuw-

straat’ voor de universiteitssite, 

Van uitzicht tot inzicht 
Met de vierde Dag van de Architectuur, 

op 11 oktober 2009, wil het Vlaams 

Architectuurinstituut (VAi) iedereen uit-

nodigen om onze markantste  

gebouwen door een andere bril te  

bekijken en daarmee het vertrouwen  

in architectuur versterken. Ook de  

Universiteit Gent doet mee aan dit  

architectuurevenement.

Auteur: Sofie De Schampheleire |  

Foto’s: Hilde Christiaens, Benn Deceuninck
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Info p 
www.dagvandearchitectuur.be 
Infopunt aan het Universiteitsforum
Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent 

Het Ufo
In de schaduw van de Boekentoren van Henry Van de Velde, positioneert het nieuwe 

universiteitsgebouw zich tussen het rectoraat en de Technische laboratoria die in de 

jaren dertig voor de faculteit Ingenieurswetenschappen werden opgericht. Hier zul-

len dagelijks een paar duizend studenten hun opwachting maken.

Het – in vierhonderd en zeshonderd zitjes – opsplitsbaar auditorium is het kloppend 

hart van het Ufo en is centraal ingeplant. Rond het auditorium strekt zich een multi-

functionele foyer uit. De noordelijke vleugel van het Ufo wordt de thuisbasis voor de 

Directie Onderwijsaangelegenheden en de zuidelijke vleugel die van de vakgroepen 

Archeologie en Geschiedenis van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vanuit de 

foyer is er een rechtstreekse verbinding met enkele polyvalente zalen en met een 

terras. Verder zijn er een pc-knooppunt en een parkeergarage. 

Naar aanleiding van de plechtige opening van het Ufo werd het fotoboek ‘De belofte 

van een gebouw’ samengesteld door Benn Deceuninck. 

UGent en de Dag  
van de Architectuur
11 oktober 2009

Stadsontwerp  
Sint-Pietersnieuwstraat
– Het Ufo

 Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 

Gent, architecten Stéphane 

Beel, Xaveer De Geyter

– Studentenhuis ‘De Therminal’

 Hoveniersberg 24, Gent 

 Prof. dr. ir.-arch. Firmin Mees

– Uitbreiding faculteit Economie 

en Bedrijfskunde 

 Tweekerkenstraat 2, Gent, 

 architecten Stéphane Beel,  

Xaveer De Geyter

Braunschool
Voldersstraat 3, Gent,  

architect AVA & partners 

Wandeling ‘UGent breidt uit’
Het in 1999 door de UGent op-

gemaakte stadsontwerp was de 

aanzet voor de uitbreiding van de 

universiteit met een verfrissende 

architectuur. Het project gaf te-

vens een impuls aan de vernieu-

wing van het Sint-Pietersplein  

met ondergrondse parking en  

de Campus Kantienberg van de 

Arteveldehogeschool. De wandeling 

leidt je langs de meest opmerke-

lijke realisaties, waaronder het 

‘Ufo’, de uitbreiding van de faculteit 

Economie en Bedrijfskunde, het 

studentenhuis ‘De Therminal’ en 

niet te vergeten de Boekentoren 

van Henry Van de Velde.

Start van de geleide wandeling aan 

het Infopunt (Ufo) om 13.30 uur en 

16.00 uur.

Expo ‘Stadsontwerp  
Sint-Pieters en omgeving’
Deze tentoonstelling gaat dieper 

in op het stadsontwerp van Sint-

Pieters en de omgeving. Maquettes, 

foto’s en infopanelen geven je een 

beter inzicht in de wedstrijds-

ontwerpen en de gerealiseerde 

projecten.

Waar? 

Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 

33-35, van 10 tot 18 uur. 

Expo ‘Architecten/brieven/
vrienden. Henry Van de 
Velde, Huib Hoste en Raphaël 
Verwilghen’ 
Henry Van de Velde is een van 

de belangrijkste 20ste-eeuwse 

architecten. De tentoonstelling 

belicht zijn correspondentie met 

twee andere sleutelfiguren van de 

Belgische architectuur: Huib Hoste 

en Raphaël Verwilghen. Door hun 

werk ontstond een vriendschap 

waarin het architecturale en het 

persoonlijke nauw zijn verweven. 

Een organisatie van het CVAa 

(Centrum Vlaamse Architectuur-

archieven) i.s.m. de Universiteits-

bibliotheek.

Waar? 

Universiteitsbibliotheek, Rozier 9, 

van 10 tot 18 uur.
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Het ene moment bezoek je het zonnige 

Izmir in Turkije, het andere moment 

waan je jezelf in de ruimte. Onmogelijk? 

Niet op de nieuwste editie van Accenta 

medio september, in de volksmond be-

ter bekend als ‘de jaarbeurs’. Een van 

de drijvende krachten achter Accenta 

is de UGent. Wat toont onze alma ma-

ter op de jaarbeurs en waarom?

Auteur: Tom Dejonghe

AUGent op Accenta:
van Izmir tot in de ruimte

Communicatietechnologie 
voor gevorderden
Verder kan je op de AUGent-stand 

(700 m² groot) zelf nieuwe com-

municatietechnologie uitproberen. 

Neem nu een krant… weliswaar op 

‘digitaal papier’, een nieuwe weer-

gavetechnologie voor elektronische 

schermen. Onder andere de UGent 

en het Interdisciplinair Instituut 

voor Breedbandtechnologie (IBBT) 

zochten uit hoe uitgevers en ad-

verteerders met ‘digitaal papier’ 

content kunnen verspreiden en 

weergeven.

Je merkt het: de gedemonstreerde 

communicatietechnologie is inzet-

baar in het dagelijkse leven van een 

breed publiek. Ook twee projecten 

van o.a. het IBBT en de UGent be-

Op de stand van de Associatie Uni-

versiteit Gent (AUGent) vertoont 

de UGent- Volkssterrenwacht Ar-

mand Pien een documentaire met 

o.a. 3D-animaties (te bekijken met 

speciaal brilletje) over de Sput-

nik 1, het eerste ruimtetuig dat 

in een baan rond de aarde werd 

gebracht, de bemande Apollo-

missies naar de maan, satellieten 

en het Internationaal ruimtesta-

tion ISS.

Ook ontdek je op de stand onder 

meer speciale tassen waarin gevoe-

lige apparatuur op een beschermde 

en veilige manier wordt vervoerd 

tijdens ruimtemissies. Deze tech-

nologie werd ontwikkeld door 

Hogeschool Gent, een partner van 

de AUGent, en dit in opdracht van 

ruimtevaartbedrijf Verhaert Space.

Op 12 september opent de 64ste 

editie van Accenta de deuren, de 

grootste jaarbeurs van Vlaande-

ren. In vijf hallen van Flanders Expo 

kun je de producten en diensten 

van 400 exposanten ontdekken. 

Maar Accenta is veel meer dan 

dat, mede dankzij de UGent.

Hallo, met de ruimte?
Nu Frank De Winne zes maanden 

in de ruimte verblijft, hoeft het niet 

te verbazen dat Accenta dit jaar 

een ruimtevaartdorp van 4.000 m² 

herbergt. Jong en oud worden er 

ondergedompeld in ruimtevaart en 

verwante wetenschappen, en dit 

op een erg toegankelijke wijze. Zo 

ontdek je welke impact onderzoek 

naar en innovatie in de ruimtevaart 

heeft op jouw persoonlijk leven. Dit 

kan verrijkend zijn en de interesse 

voor technologie of technische stu-

dierichtingen aanwakkeren. 

“Op de AUGent-stand ontdekken jong en oud 
ruimtevaart en verwante wetenschappen.”

Bijzondere eyecatcher op de AUGent-stand op Accenta is deze Mutable, een 
werkblad waarop je met je handen computerprogramma’s kunt bedienen. © IBBT
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wijzen dat: ASCIT en ADAMO. Ze 

worden uitgelegd in knappe demon-

stratiefilmpjes.

In het kader van het ASCIT-project 

werd een betaalbare oplossing 

uitgewerkt waarmee langdurig 

zieke kinderen op afstand lessen 

kunnen volgen op school. Aan alles 

is gedacht, zelfs aan een digitale 

speelplaats.

Het ADAMO-project bewijst dat 

communicatietechnologie levens 

kan redden. De bedoeling was o.a. 

een systeemarchitectuur te ontwik-

kelen, die hulpdiensten toelaat om 

ad hoc een draadloos netwerk te 

ontplooien in een rampgebied. Dat 

moet de hulpverleners een idee 

geven van waar er in een brandend 

gebouw gevaar schuilt, vooraleer 

ze het zelf betreden.

Communicatietechnologie kan ook 

ons audiovisueel erfgoed redden: 

op de AUGent-stand kan je grasdui-

nen in gedigitaliseerd archiefmate-

riaal van Vlaamse omroepen. Het 

archief werd digitaal ontsloten in 

het kader van het BOM-Vl-project 

(Bewaring en Ontsluiting van Mul-

timediale Data in Vlaanderen) van 

o.a. het IBBT en het VRT-Medialab. 

Izmir, de poort naar het westen
Accenta 2009 staat in het teken 

van de stad én provincie Izmir in 

Turkije, en gastregio die garantie 

op succes biedt. Niet alleen is het 

gebied een favoriete vakantietrek-

pleister voor veel Belgen, ook heb-

ben Izmir en Gent veel gemeen. 

Beide zijn belangrijke haven- én 

studentensteden met een rijke 

geschiedenis, een vooruitstre-

vend lokaal beleid en een diverse 

bevolking. Daarnaast kent Gent 

een grote Turkse gemeenschap: 

meer dan 1 op 20 inwoners is van 

Turkse afkomst. Ook aan de UGent 

vind je Turkse studenten: het voor-

bije academiejaar studeerden er 

39 Turkse uitwisselingsstudenten 

en 9 doctoraatsstudenten aan de 

universiteit.

Heet hangijzer
In het verlengde van Accenta en de 

rol van gastregio Izmir organiseert 

de UGent op 17 november in de 

provincieraadzaal een wetenschap-

pelijk seminarie over de toetreding 

van Turkije tot de Europese Unie.

Zo wordt de juridische kant van de 

zaak belicht door professor Marc 

Maresceau (faculteit Rechtsge-

leerdheid, UGent). Hierbij gaat 

vooral aandacht naar het statuut 

van Turkije als kandidaat-lidstaat en 

de juridische hindernissen op weg 

naar een eventuele toetreding. Esa 

Paasivirta van de juridische dienst 

van de EC maakt de balans op van 

“Accenta biedt een platform  
om wetenschappelijk werk op 
een toegankelijke en interactieve 
manier aan het brede publiek  
te tonen.”

Een betaalbare 
oplossing waarmee 
langdurig zieke 
kinderen op  
afstand lessen 
kunnen volgen  
op school.  
Dat is de  
doelstelling van  
het ASCIT-project.
© IBBT

Dit is een speciale 
tas om gevoelige 
apparatuur op een 
beschermde en 
veilige manier mee 
te vervoeren tijdens 
ruimtemissies.
© Verhaert Space
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de toetredingsonderhandelingen 

tot nu toe. De Turkse professor 

Haluk Kabaalioglu vertelt hoe Tur-

kije daarover denkt. Vervolgens 

wordt de relatie tussen Turkije en 

zijn buurlanden behandeld, vanuit 

Europees gezichtspunt door pro-

fessor Erwan Lannon, die ook het 

Europese nabuurschapsbeleid zal 

bespreken, en vanuit het Turkse 

perspectief door professor en 

voormalig Turks minister van Bui-

tenlandse Zaken Sükrü Sina Gürel, 

die de relatie tussen Turkije en Cy-

prus behandelt.

In de namiddag wordt de kwestie 

vanuit politiek oogpunt bekeken. 

Eerst wordt de Turkse kant van 

het verhaal behandeld. Aan bod 

komen o.a. de hervormingen inzake 

mensenrechten van de laatste 

tien jaar in Turkije, de resterende 

hindernissen voor een eventuele 

toetreding en het toenemende 

euroscepticisme in Turkije. Daarna 

komt de Europese visie op de zaak 

aan bod, zoals de gevolgen van een 

eventuele toetreding voor het toe-

komstige Europese beleid inzake 

bv. landbouw, en het functioneren 

van de EU in het algemeen. En zou 

een toetreding de besluitvorming 

in Brussel verlammen, of net de 

positie van de EU in de wereld ver-

sterken?

UGent en Accenta, een ideaal partnership

“Voor de universiteit vormt Accenta een platform om wetenschappelijk werk op een 

toegankelijke en interactieve manier voor te stellen aan het brede publiek”, Ruimte-

vaart en nieuwe communicatietechnologie zijn daarvoor uitermate geschikte vakdo-

meinen.

De deelname van de UGent aan Accenta sluit ook nauw aan bij het beleid van de uni-

versiteit. Ze profileert zich als een instelling middenin de maatschappij en wil nauwe 

interactie met alle relevante publieksgroepen. “We vertalen ons onderzoek naar alle 

mogelijke sociale, economische en culturele toepassingen.”

De universiteit doet dat op Accenta niet alleen, maar samen met de Hogeschool Gent, 

Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen, waarmee ze sinds 2003 de As-

sociatie Universiteit Gent (AUGent) vormt. Dat de hogescholen en de UGent samen 

hun werk tonen, is dus niet meer dan logisch. 

Het onderzoek dat de UGent tijdens Accenta voorstelt, werd uitgevoerd onder de 

vlag van het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). Alle onder-

zoek van het IBBT wordt namelijk verricht op vraag van bedrijven en is dus zeker 

praktijkgericht en laagdrempelig.

Dat de UGent enthousiast meewerkt aan de voorstelling van de gastregio Izmir op 

Accenta, hoeft niet te verwonderen. De universiteit heeft een open internationale 

visie en investeert regelmatig in samenwerking met tal van internationale partners. 

Voor Accenta doet ze dat samen met de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, 

verenigd binnen het Gents Platform voor Internationale Samenwerking. De leden 

daarvan besloten de krachten te bundelen toen bleek dat ze vaak met dezelfde in-

ternationale partners samenwerkten. In de toekomst willen ze structureel overleg 

plegen over die samenwerking, acties op elkaar afstemmen en samen activiteiten or-

ganiseren. Accenta is een ideaal project om die samenwerking verder vorm te geven.

Wanneer? Van 12 tot 20 september, telkens van 11 u. tot 19 u., op dinsdag en  

donderdag nocturne-avonden tot 22 u. Meer info op www.gent.be/accenta 

Info: Afdeling Communicatie, Nathalie Van Waeyenberge, tel. 09 264 82 25,  

Nathalie.VanWaeyenberge@UGent.be

Lezen we in de toekomst allemaal 
onze krant op een dergelijk 
elektronisch scherm, waarbij de 
pagina’s weergeven worden op 
‘digitaal papier’? © IBBT

“Actualiteit troef op 
het wetenschappelijk 
seminarie van de 
UGent, dat over de 
eventuele toetreding 
van Turkije tot de EU 
handelt.”
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kort

p VITELLE LOOPT WEER
Wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde 

van de UGent zijn erin geslaagd een verlamd veulen 

opnieuw te doen lopen. De techniek daarvoor bestond 

al langer voor kleine huisdieren. Maar het is de eerste 

keer dat wetenschappers die ook op een groter dier 

toepassen.

Het drie maanden oude veulen Vitelle was verlamd 

door een letsel aan het ruggenmerg. Bij de operatie 

verwijderden chirurgen daarom een wervelboog en 

namen ze ook een cyste weg die op het ruggenmerg 

drukte. Na de operatie kreeg het veulen antibiotica, 

zware pijnbestrijdingsmiddelen en fysiotherapie. Vanaf 

week vier begon de revalidatie. Daarvoor ontwierpen 

de onderzoekers een speciaal rolwagentje dat de ach-

terkant van het dier ondersteunt en coördineert.

Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de huisdieren

Jeroen Declercq en Laurence Lefère

09 264 76 18 | Jeroen.Declercq@UGent.be

p VRUCHTBAAR ONDERZOEK
Een genetische mutatie is verantwoordelijk voor een 

bepaalde vorm van mannelijke onvruchtbaarheid. Dat 

ontdekte de onderzoeksgroep van professor Petra De 

Sutter, verbonden aan de vakgroep Uro-gynaecologie 

van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidsweten-

schappen van de UGent. Het onderzoek gebeurde in 

samenwerking met een team van Oxford University.

Een zaadcel bevat een eiwit dat de eicel het startsein 

geeft voor de biologische ontwikkeling van een embryo. 

Dat eiwit kreeg de naam zaadcelspecifiek fosfolipase C 

of PLCzeta. Het onderzoeksteam ontdekte dat bij een 

groep mannen, bij wie een ivf-behandeling faalde, PLCzeta 

in verminderde hoeveelheid of op een abnormale locatie 

aanwezig was. Bij één man ontdekten ze zelfs een muta-

tie in het eiwit die de afwijking kan veroorzaken.

De ontdekking effent de baan voor nieuwe technieken 

bij een ivf-behandeling. Ook een mannelijke anticoncep-

tiepil lijkt daardoor weer wat realistischer.

Prof. Petra De Sutter | vakgroep Uro-gynaecologie

Tel. 09 332 37 50 | Petra.DeSutter@UGent.be

p VEEL KILOMETERS 
VOOR ‘IK KyOTO’

De UGent nam voor het 

eerst deel aan ‘ik kyoto’, een 

campagne die duurzaam 

woon-werkverkeer wil stimu-

leren. 407 personeelsleden 

registreerden hun duurzaam 

gereden kilometers en verza-

melden samen 66.751 km. 

Dit is goed voor een tocht van 

1,66 keer rond de aarde en 

een besparing van 15,5 ton 

CO2.

Alle deelnemers maakten kans 

op prijzen, geschonken door 

de Bond Beter Leefmilieu. De 

hoofdprijs ging naar Lin Van 

Poucke, medewerkster aan 

de vakgroep Internationaal 

publiekrecht. Zij ontving een waardebon van 500 euro 

voor een fiets. Lin verplaatst zich elke dag met de tram 

naar het werk. “Nu het weer het vaker toelaat, zal ik 

de fiets goed kunnen gebruiken om naar het werk te 

gaan”, belooft ze.

De overige prijzen variëren van een dagkaart voor de 

Lijn tot fitnessabonnementen, en werden verdeeld on-

der de winnaars. Intussen gingen ook de nieuwe initi-

atieven met betrekking tot duurzame mobiliteit goed 

van start. De dienstfietsen voor interne dienstverplaat-

singen en de huurfietsen voor personeelsleden gaan 

vlot de deur uit en de voorbehouden fietsenstalling aan 

het station en de mobiele fietshersteldienst hebben 

veel succes. Daarnaast worden een aantal bijkomende 

fietsenstallingen ingericht. 

Meer informatie over dit en andere mobiliteitsacties vind je op: 

www.ikkyoto.be en www.UGent.be/mobiliteit.
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klank te ontwaren, maar naarmate 

steeds meer studenten binnen-

komen, is er almaar meer Neder-

lands te horen. “Daar hameren we 

echt wel op”, vertelt Catherine Ver-

guts, een van de lesgevers tijdens 

de cursus. “Het is de bedoeling 

dat de studenten hier drie weken 

Nederlands praten. Bovendien 

spreken de meesten een andere 

taal dan hun buurman. Waarom 

zouden ze zich dan in het Engels 

uitdrukken, als ze ook het Neder-

lands als gemeenschappelijke taal 

hebben?”

Als alle studenten een plaatsje heb-

ben gevonden, wil Els Verschuere, 

de cursusleider en medewerk-

ster van het Universitair Centrum 

voor Talenonderwijs (UCT) van de 

UGent, nog snel een aankondiging 

Wie een zomercursus volgt, is 

erop voorbereid zonnige dagen in 

een auditorium door te brengen. 

Dat is voor de cursus Nederlandse 

taal en cultuur niet anders. Hoewel 

de ramen van het ietwat muffe 

lokaal openstaan, kan dat de druk-

kende warmte die zich er de voor-

bije dagen nestelde niet verhelpen. 

Maar daar lijken de buitenlandse 

studenten geen last van te hebben. 

Sommigen zitten al voor aanvang 

van de namiddagactiviteit aan de 

ingang van het auditorium te wach-

ten. Maar de meeste druppelen 

net op tijd – of net iets te laat – 

binnen. 

Met de studenten neemt ook het 

geroezemoes in het lokaal toe. On-

der de eerste deelnemers valt nog 

een Duitse, Slavische of Spaanse 

Een zomercursus Nederlandse taal en 

cultuur. Het lijkt weinig exotisch, maar 

dat is buiten de mengelmoes aan bui-

tenlandse studenten gerekend die deel-

nemen aan deze 38ste editie. Zij zijn 

blij een taal- en cultuurbad te kunnen 

nemen aan de eerste vernederlandste 

universiteit van België.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Caroline Vincart

Nederlands voor 
gevorderden

UGent organiseert  
38ste zomercursus taal en cultuur
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Nederlands accent. Later blijkt dat 

ze oorspronkelijk Duitstalig is, maar 

een opleiding vertaler-tolk Engels-

Spaans-Nederlands volgt.

Klein land, grote indruk
Na de lezing praten enkele stu-

denten nog even na. De meesten 

vinden de lezing van Demyttenaere 

best verrijkend. Vooral het feit dat 

ze eindelijk eens een Nederlandsta-

lige auteur in levende lijve kunnen 

een student, naar aanleiding van In 

Vrije Val, het boek over armoede 

dat Demyttenaere schreef, weten 

waar al die armen in België zich 

precies bevinden.

Opnieuw valt het op hoe goed het 

Nederlands van de studenten is. 

Een meisje wil weten of Demytte-

naere omwille van zijn controversië-

le thema’s vaak negatieve reacties 

krijgt. Ze stelt de vraag in bijna per-

fect Nederlands, met een Noord-

doen. De volgende dag staan er 

een aantal museumbezoeken op 

het programma. Om praktische 

redenen zijn de studenten in groep-

jes verdeeld en er mag niet meer 

veranderd worden. Maar vandaag 

staat er een andere culturele ac-

tiviteit op het programma. Auteur 

Bart Demyttenaere, bekend van 

o.a. Spiegelschrift en Mannen van 

God, geeft een lezing over zijn werk 

en carrière.

Babylonische 
spraakverwarring?
Hoewel Demyttenaere een nor-

maal spreektempo aanhoudt en 

niet overdreven articuleert, wordt 

het al snel duidelijk dat de studen-

ten hem ook daadwerkelijk ver-

staan. Hij leidt zijn lezing immers 

in door een brief voor te lezen aan 

zijn overleden broer. Naarmate hij 

vordert, daalt er een serene stilte 

over het lokaal. Als hij tussendoor 

even een grapje maakt, begint ie-

dereen opgelucht te lachen. Enkele 

studenten bladeren bij een moeilijk 

of ongewoon woord in een zak-

woordenboek, maar de meesten 

begrijpen voldoende Nederlands 

om de lezing probleemloos te kun-

nen volgen.

Na ongeveer een uur draait  

Demyttenaere de rollen om. De 

studenten mogen vragen stel-

len die hij zo goed en zo kwaad 

mogelijk zal beantwoorden. Uit 

die vragen blijkt algauw dat de 

interesses en leefwerelden van 

de studenten ver uiteen liggen. De 

ene wil weten wanneer de auteur 

schrijft: elke dag of alleen als hij 

daar zin in heeft? Een andere is 

meer geïnteresseerd in de invloed 

die Demyttenaere op zijn lezers 

denkt te hebben. Nog andere gaan 

meer de culturele toer op. Zo wil 

Meer vraag dan aanbod
“We hebben elk jaar veel meer aanvragen dan er plaatsen zijn voor onze zomercur-

sus”, vertelt Catherine Verguts, lesgever en medewerkster van het UCT. “Dit jaar wil-

den zo’n 200 studenten deelnemen, maar we krijgen zelf maar 63 beurzen van de Ne-

derlandse Taalunie. Wie uiteindelijk zo’n beurs krijgt, bepaalt de cursusleider samen 

met de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse Taalunie op basis van de informatie 

in de aanmeldingsformulieren. Het advies van de buitenlandse docenten is daarbij 

heel belangrijk. Zij hebben immers een goed zicht op wie voldoende Nederlands kent 

om naar hier te komen. Want om de lessen te kunnen volgen, moeten de studenten al 

een bepaald niveau halen. Op de eerste dag delen wij hen nog eens in in niveaugroe-

pen. Zo kunnen wij hen maximaal begeleiden. 

Deze zomercursus is voor studenten vaak een unieke kans. In de voormiddag krijgen 

ze zeer intensieve taallessen Nederlands en in de namiddag maken ze kennis met 

onze cultuur. Bovendien moeten ze, behalve hun reiskosten en hun persoonlijke uit-

gaven, zelf niets betalen. Wij krijgen per student een beurs die zowat alle kosten 

dekt, gaande van het eten en het verblijf in de studentenhome tot de uitstappen die 

we maken en de sprekers die we uitnodigen. Zo komt bijvoorbeeld ook persfotograaf 

Michiel Hendryckx nog langs. Het is al de derde keer dat hij op onze sprekerslijst staat. 

Hij tracht telkens aan de hand van zijn foto’s een beeld te schetsen van wat in België 

leeft. In hun eigen land krijgen de studenten daar nooit de kans toe”, besluit ze.

Info p 
Els Verschuere
Vakgroep Taal en Communicatie
Tel. 09 264 40 51
Els.Verschuere@UGent.be
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ontmoeten is voor hen een buitenkans. “Tijdens mijn 

opleiding moet ik vaak Nederlandstalige boeken le-

zen”, vertelt Jacques Cormac, afkomstig uit Ierland. 

“Anders dan bij Ierse auteurs kon ik op Belgische 

schrijvers enkel een naam plakken en geen gezicht. 

Maar dat is na deze namiddag anders.”

De meeste studenten zijn bovendien best tevreden 

over de cursus. Vooral de culturele activiteiten val-

len in de smaak. “We hebben al van alles gedaan”, 

illustreert de Duitse Anna-Maria Knust. “We gingen 

al naar Antwerpen, kregen een begeleide wande-

ling in Gent, deden al een fietstocht, … Maar er 

staan nog veel leuke dingen op het programma.” 

Claudia Brandt, ook uit Duitsland, vindt het vooral 

leuk kennis te maken met de Belgische cultuur. 

“Ik weet dat ik België niet kan leren kennen tijdens 

een cursus van drie weken, maar ik vind wel dat ik 

België al een beetje beter ken.” Laura Eagleton uit 

Groot-Brittannië is dan weer onder de indruk van de 

Belgische mentaliteit. “Iedereen is hier zo vriendelijk 

en behulpzaam. Dat had ik eerlijk gezegd niet ver-

wacht”, besluit zij.

Kinepolis Gent – Ter Platen 12 – 9000 Gent
Greet Van der Herten – gvanderherten@kinepolis.com – 09 265 06 15
Meer info op www.business.kinepolis.be

Gaan zakendoen en ontspanning samen? Bij Kinepolis alvast wel! De 10 

Belgische Kinepolis-bioscopen zijn stuk voor stuk toplocaties voor al uw business

events. Hoogtechnologische geluids- en beeldinstallaties, digitale projectoren,

fl exibele zaalkeuze en comfortabele zetels, catering op maat door de ervaren 

professionals van J&M Catering, aangepaste receptieruimtes…

Kinepolis biedt u alle troeven die u van een businesscentrum verwacht. En

in combinatie met een fi lm of animatie, kan uw event helemaal niet meer stuk.

Bovendien liggen onze bioscopen verspreid over het hele land waardoor uw 

genodigden snel en vlot ter plaatse geraken.

Where  bus iness  meets  p leasure

KINEPOLIS GENT

49059_Ad_BTB_Gent.indd   1 05-11-2008   14:17:06

De cursisten maken kennis met diverse aspecten van 
het culturele leven in België. Zo staan een bezoek 
aan Antwerpen en Gent op het programma.
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recent een nieuwe studie uit. De 

resultaten stellen ze op het congres 

voor. Ik ben benieuwd.” 

Ook biotechnologie is cruciaal. “De 

textielindustrie is nog steeds vooral 

op petroleum gebaseerd. We wil-

len nagaan of natuurlijke producten 

zoals maïs of boomschors bruikbaar 

zijn om er via bioprocessen vezels 

van te maken. Dus ook op het eco-

logisch aspect willen we ons toeleg-

gen”, aldus Paul Kiekens. En er is nog 

een aangename sportieve activiteit. 

“De wereldvoetbalbond FIFA erkende 

de Gentse vakgroep als enig univer-

sitair laboratorium om kunstgras te 

ontwikkelen, wat wijst op een grote 

waardering”, besluit Paul Kiekens. 

te koud wordt, of ons beschermen 

tegen UV-straling. Het kan ook een 

zelfreinigende functie hebben.

Nanovezels steeds fijner
Verder is elektrospinning een speer-

punt van het textiellabo. “Vroeger 

werkten we met microvezels met 

een diameter van vijf tot tien micro-

meter. Die werden in de jaren 90 in 

skikleding en regenjassen gebruikt. 

De afgelopen vijf jaar werden na-

novezels van honderd nanometer 

diameter ontwikkeld, dat is een 

verkleining met een factor honderd 

ten aanzien van microvezels. Zoiets 

is fenomenaal. Voorlopig gaat het 

alleen om laboratoriumwerk. We 

hebben inmiddels een aantal pa-

tenten verworven en bouwen het 

netwerk Fibroniq uit (www.fibroniq.

com)”, zegt Paul Kiekens. Deze 

nanotechnologie maakt het onder 

meer mogelijk om filters of zachte 

textielstructuren te ontwerpen 

die virussen en bacteriën kunnen 

tegenhouden. Er is wel een kantte-

kening. De nanodeeltjes kunnen op-

genomen worden door het lichaam, 

bv. via de huid. Zijn deze chemicaliën 

misschien toxisch? “Het is nog 

niet helemaal uitgemaakt, grondig 

onderzoek is vereist. Het Zwitserse 

overheidsinstituut EMPA voerde 

De Gentse vakgroep Textielkunde 

en het onderzoekslaboratorium 

bestaan 80 jaar. “We organiseren 

eind september een internationaal 

congres waarop we ongeveer 250 

deelnemers verwachten. Zo willen 

we ons werk op een internationaal 

forum meer bekendheid geven. We 

behoren tot de topvijf in de wereld”, 

zegt professor Paul Kiekens, vak-

groepvoorzitter. 

Tot de jaren 80 en 90 stond het 

onderzoekslaboratorium sterk in 

katoen- en vlasvezels. “De afgelo-

pen jaren evolueerde textiel naar 

een hoogtechnologische sector. De 

transformatie zal nog tot ongeveer 

2020 duren. Elk product zal het 

resultaat van sterk doorgedreven 

onderzoek zijn, gekoppeld aan 

de ontwikkeling ervan.” Er is een 

aantal grote domeinen waarin de 

UGent toonaangevend is. Zo is er 

het zogenaamd intelligent textiel. 

Paul Kiekens gebruikt liever de 

term ‘interactief textiel’ omdat er 

een wisselwerking is met de om-

geving en de drager. Het gaat om 

materiaal dat onder meer onze 

hartslag en bloeddruk kan meten. 

Zoiets is belangrijk voor mensen 

met bepaalde fysische problemen, 

maar bv. ook voor brandweerlui. Dit 

textiel kan zich ook afsluiten als het 

Info p 
Prof. Paul Kiekens, vakgroep Textielkunde, 
Technologiepark Zwijnaarde 907, 9052 Zwijnaarde.  
Tel. 09 264 57 35, Paul.Kiekens@UGent.be

Hemden die je niet meer moet wassen of strijken, 

kleding die signaleert wanneer er iets misloopt met je 

bloeddruk… De afgelopen jaren kwam de ontwikkeling 

van innovatief textiel in een stroomversnelling terecht. 

En de UGent speelt daarbij een prominente rol.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Toon Coussement

Gents textiellabo hoort bij topvijf wereldwijd
“Nanotechnologie is de toekomst”

Van 23 tot 25 september vindt het congres 

‘Last Advances in High Tech Textiles and Textile-

Based Materials’ plaats, georganiseerd samen 

met de ‘6th International Conference on Textile 

and Polymer Biotechnology’ en de COST Day 

rond ‘Biotechnological Functionalisation of 

Ad   vanced Fibre Reinforced Composites’.

Meer info: www.textileconferences.be
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agenda
p JUBILEUMBOEK UZ 50 JAAR | OKTOBER

UZGent viert jubileum met boek

Het Universitair Ziekenhuis Gent viert in 2009 zijn 

50e verjaardag. Om dat niet onopgemerkt te laten 

voorbijgaan, verschijnt binnenkort het jubileumboek UZ 

50 jaar. Daarin geven sleutelfiguren uit het verleden 

en het heden hun visie op de geschiedenis van het 

ziekenhuis. Zij leveren commentaar bij zowel de goede 

als de minder goede tijden. Tegelijk werpen zij ook een 

blik op de toekomst van de geneeskunde en van de rol 

die het UZ Gent daarin zal spelen. Het jubileumboek 

verschijnt in oktober en zal 25 euro kosten. Wie meer 

informatie wil, kan terecht bij de dienst Communicatie 

en Evenementen UZ Gent.

Dienst Communicatie en Evenementen UZ Gent

Tel. 09 332 46 47 | communicatie@uzgent.be

p FESTIVAL VAN VLAANDEREN GENT  
| 12-09-2009 T.E.M. 05-10-2009

UGent gebeten door de festivalmicrobe

Van 12 september tot 5 oktober vindt opnieuw het Fes-

tival van Vlaanderen plaats. De Universiteit Gent is part-

ner van het Festival, waardoor UGent-personeelsleden 

en (oud-)studenten van heel wat voordelen kunnen ge-

nieten. Speciaal voor haar studenten steunt de UGent 

ook het project uFo!. Daardoor zal op 30 september 

een vleugje klassieke muziek verschillende lessen opvro-

lijken. Toekomstige studenten kunnen op 25 september 

in de Aula genieten van een concert van de Japanse 

klassiek-electro artiest Tomomi Adachi. Bovendien kun-

nen de Gentse studenten met een cultuurcheque ook 

andere concerten tijdens het Festival bijwonen. UGent-

personeelsleden krijgen – op vertoon van hun UGent-

personeelskaart – 25% korting op een groot deel van 

het aanbod. Vooraan in dit magazine staat ook een wed-

strijd met gratis tickets voor bepaalde voorstellingen.

Het volledige programma van Festival Van Vlaanderen Gent 

vind je op www.festivalgent.be
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p INLEIDING TOT DE STERRENKUNDE  

| 28-09-2009 T.E.M. 09-11-2009

Het staat in de sterren geschreven

Geïnteresseerden kunnen van eind september tot begin 

november een cursus inleiding tot de sterrenkunde 

volgen aan de Volksterrenwacht Armand Pien van de 

UGent. In zes lessen – telkens op maandagavond – ko-

men onderwerpen als de nachtelijke sterrenhemel en 

oriëntatie aan de hemel, de zon en kenmerken van ster-

ren, het zonnestelsel en computerastronomie aan bod. 

Na afloop van de cursus start op 16 november een an-

dere initiatiecursus, namelijk een initiatie waarnemen.

UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien, Rozier 44  

(ingang langs de Gezusters Lovelingstraat), 9000 Gent,  

Tel. 09 264 36 74, info@rug-a-pien.be

p PIPELINE TECHNOLOGy 2009 
CONFERENCE | 12-10-2009 T.E.M. 15-10-2009

Ceci n’est pas une pipe(line)

UGent organiseert van 12 tot en met 15 oktober voor 

de vijfde keer een Pipeline Technology Conference. 

Die vijfde editie vindt plaats in het Thermae Palace 

Hotel in Oostende. Doel van de conferentie is om de 

nieuwste verwezenlijkingen op het gebied van ontwerp, 

constructie, gebruik en onderhoud van zowel transmis-

sie- als distributiepijpleidingen voor te stellen. Want 

om een zowel veilig als economisch verantwoord net-

werk uit te bouwen en te gebruiken, moet er een wis-

selwerking zijn tussen onderzoek, ervaring en praktijk. 

De conferentie richt zich dan ook vooral op potentiële 

auteurs van wetenschappelijke en technische rappor-

ten die bij de pipeline industrie betrokken zijn.

Rudi Denys, vakgroep Mechanische Constructie en Productie

Tel. 09 264 32 96 | Rudi.Denys@UGent.be



Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.
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Een concert in coproductie met de Handelsbeurs Concertzaal
Met de gewaardeerde steun van Oxfam Fairtrade

Kalkadunga Man 
William Barton & The Song Company 

Handelsbeurs Concertzaal (Kouter 29, Gent) - 20.15
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009

Verdwaal in de klanken van Australië
‘Kalkadunga Man’ is een niet te missen voorstelling voor reizende zielen. William Barton, absolute top in de didgeridoo-
muziek, neemt je mee op muzikale rondreis door zijn thuisland Australië. Samen met het onovertroffen vocaal ensemble 
The Song Company brengen ze het Grote Eiland een beetje dichterbij... het land, het water, de sterren, het vuur, dag en 
nacht. Met de schitterende foto’s van Allan Chawner op groot scherm waan je je helemaal Down Under.

'William Barton is a young 
man with air in his lungs, 

tradition in his heart and  
the world at his feet.' 
THE SYDNEY MORNING HERALD

Tickets  € 22 - € 18 (reductietarief)
Info en tickets 070/77 00 00, www.festivalgent.be of aan de balie bij Uitbureau, Kammerstraat 19, 9000 Gent

WIN

In het kader van het Internationaal Festival van Vlaanderen Gent. Van 12 september tot 5 oktober 2009 zet dit  
muziekfestival Gent op z’n kop met de grootste sterren en verrassende artiesten uit binnen- en buitenland. 

Het volledige programma vind je op www.festivalgent.be

De Universiteit Gent is alvast even in het volledige programma gedoken en schenkt zijn lezers 12 duotickets 
voor de voorstelling van Kalkadunga Man (25/09) en 12 duotickets voor een pareltje van eigen bodem: 
Recital Werner van Mechelen, Liesbeth Devos en Lucas Blondeel (28/09). Telkens om 20.15 in de Handelsbeurs.

Stuur een e-mail naar Magazine@UGent.be met vermelding van je coördinaten en welk concert je graag wil zien. 
Wees er snel bij! De eerste 24 reacties worden beloond met twee gratis tickets!

fesvl-adv_Barton def.indd   1 28/08/09   11:53



www.sleepy.be

B O X S P R I N G S B E D T E X T I E L D O N S D E K E N S H O O F D K U S S E N S B E D D E N M AT R A S S E N

MOTIEF 
NO 24
om langer in bed te blijven:

“Mijn man is plots onwel geworden”

vr 02/10 – ma 05/10
OOK OPEN OP ZONDAG

OPENBED-DAGEN
 ontvang meerdere cadeaubons 

t.w.v. € 25*

*Verkrijgbaar van 2 t.e.m. 5 oktober 2009. Zie voorwaarden op www.sleepy.be

Sleepy GENT-OOSTAKKER
Antwerpsesteenweg 1124 - 9041 Gent-Oostakker - Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate - Tel. 09/355.98.01 
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