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Edito
Een permanent en inspirerend netwerk

Dit magazine is er speciaal voor iedereen die ooit aan de UGent  

studeerde: een omvangrijk netwerk van oud-studenten met wie de 

UGent de banden blijvend wil aanhalen om tot een permanente en  

wederzijds inspirerende relatie te komen. De alumniwerking van de 

UGent en de facultaire alumniverenigingen zijn een belangrijke schakel 

om deze ambitie waar te kunnen maken. 

De alumni-editie van dit magazine geeft u een beeld van de hedendaagse 

universiteit op wetenschappelijk èn maatschappelijk gebied. Daarnaast 

richten we de schijnwerpers op enkele van de 90.000 alumni en pakken 

we uit met een uitgebreide activiteitenkalender.

Die agenda wordt steeds omvangrijker met nieuwe en andere activi-

teiten. Eind juni kwam de eerste spreker in de reeks ‘Alumni Toptalent’ 

aan het woord. In deze reeks nodigen we één van onze topalumni uit 

om een lezing te geven in hun Alma Mater. Aansluitend kan er uitge-

breid nagepraat worden. Na deze eerste succesvolle editie met Peter 

Vandermeersch, hoop ik u alvast te mogen verwelkomen op de tweede 

editie met professor Dirk Van Damme (OESO) op 8 december.

Ik hoop dat onze kersverse alumni ook na hun afstuderen contact 

blijven houden met de UGent en hun studiegenoten. Het netwerk van 

UGent alumni vormt een uitstekende basis om kennis uit te wisselen, 

voor ontspannende activiteiten of om een loopbaan op te starten.  

Het verheugt me dan ook bijzonder hoe het enthousiasme aanstekelijk 

werkt en hoe meer en meer pas afgestudeerde alumni het initiatief 

nemen om medestudenten te herenigen en een alumnivereniging  

binnen hun faculteit of studierichting oprichten. 

Ik kijk er alvast naar uit u blijvend te mogen verwelkomen aan de UGent!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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“Mijn thesis ging wellicht de meest 

wiskundige richting uit die je je 

maar kon bedenken. Ik schreef een 

klankleer, een fonologie, van het 

Aalsterse dialect. Ik wou het on-

derliggende klanksysteem blootleg-

gen, wat dus eerder wiskunde is. 

Literatuur is ook fijn, maar dat was 

voor mij iets minder belangrijk. Mijn 

opleiding komt me goed van pas. 

Je krijgt flink wat culturele bagage 

mee. En bij het schrijven van tek-

sten voor het journaal heb ik taal-

kunde nodig. Omwille van mijn ach-

tergrond gaat dit vrij gemakkelijk, ik 

ontdek vlug waar er een probleem 

is en hoe dat op te lossen is.”

Je kwam via stages bij de VRT 

terecht en je bleef er.

“Het is mijn enige werkgever tot 

nu toe. Ik had geluk. Ik volgde ook 

een postgraduaat journalistiek 

aan VLEKHO in Brussel. Een stage 

hoefde niet, maar ik vond het es-

sentieel. Ik lobbyde zowat een jaar 

zwom, en ze had me aangezet om 

ook aan competitiesport te doen. 

Ik mocht een sporttak kiezen. Mijn 

buurjongens schermden en ik ging 

met hen mee. Met een opleiding in 

het leger was topsport niet te com-

bineren, dus ik moest een keuze 

maken. Het vergde een uitgebreid 

moment van introspectie. Uitein-

delijk koos ik voor de universiteit. 

Ik had dan wel een groot gevoel 

voor exacte wetenschappen, maar 

ook talen en literatuur boeiden me. 

Germaanse filologie leek me heel 

interessant en die opleiding was 

met topsport te combineren. De 

studentenjaren waren een fantas-

tisch mooie tijd. Het was druk, want 

ik was ook praeses. Daarnaast was 

er het schermen, maar na mijn 

studies stopte ik daarmee.”

Je kwam na het secundair 

onder wijs in een totaal andere 

richting terecht. Had je nooit 

spijt van je keuze?

u Freek Braeckman
Nieuwsanker bij de VRT

Waarom studeerde je 

Germaanse talen?

Freek Braeckman: “Dat is vreemd 

gelopen. Tot het eind van het se-

cundair onderwijs was het mijn 

grote droom om piloot te worden. 

Om die reden volgde ik de rich-

ting Wiskunde-Wetenschappen, 

daarna wou ik in het leger voort-

studeren. Het ging dus verder dan 

een romantische bevlieging. Maar 

toen deed ik ook aan topsport. 

Ik schermde en dat ging goed. 

Mijn moeder was heel sportief, ze 

De Allerslimste Mensen 
komen van de UGent

In de tv-quiz ‘De Allerslimste Mens 

ter Wereld’ nemen finalisten van de 

voorbije edities het tegen elkaar op. 

De nieuwe reeks gaat vanaf 6 decem-

ber van start, met Erik Van Looy als 

vertrouwde presentator. Toeval of 

niet, maar de superkandidaten Freek 

Braeckman, Annelies Rutten, Lieven 

Verstraete en Linda De Win studeer-

den alle vier aan de Universiteit Gent. 

Hoe kijken ze op die jaren terug en 

heeft hun studententijd bijgedragen  

tot hun fameuze status van ‘Slimste 

Mensen’?

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: VRT Beeldbank

‘Ik wou piloot worden’ 

Freek Braeckman, 
Germaanse talen, 

afgestudeerd in 2000.
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We hadden ook een stamcafé 

waar we zowat elke dag te vinden 

waren. Ik wou steeds overal bij zijn, 

het was een fijne periode.”

Zijn er professoren die je 

speciaal bijblijven?

“Ik kreeg graag les van professor 

Frieda Saeys. Ze is jammer genoeg 

overleden en dat is nog altijd een 

vreemde gedachte. Ook professor 

Walter Prevenier had ik graag. Hij 

gaf het vak ‘historische kritiek’ en 

dat was heel boeiend. Hij liet ons 

met andere ogen kijken naar alles 

wat ons wordt voorgeschoteld.”

Hoe waren de blokperiodes?

“Ik bleef niet gespaard van een 

gevoel van paniek. Uitgaan lag me 

prima, tegelijk studeerde ik ook 

hard. Een tweede zit wou ik abso-

luut vermijden, ik zorgde dus dat ik 

mee was en alle cursussen goed 

bijhield. Ik herinner me nog goed 

het moment waarop ik bij het begin 

van het allereerste academiejaar 

de hele stapel cursussen zag en 

het voor onmogelijk hield om dat 

allemaal te kennen. Lezen zal wel 

volstaan, dacht ik. Niet dus.” 

Bereid je je nu voor op ‘De 

Allerslimste Mens ter Wereld’?

“Ik zou me moeten voorbereiden, 

maar heb er amper tijd voor.  

u Annelies Rutten
Journaliste voor  
Het Nieuwsblad

Je studeerde Communicatie

wetenschappen, waarom koos 

je die richting? 

Annelies Rutten: “Ik wou in de jour-

nalistiek terechtkomen, maar ik 

had geen idee hoe dat te doen. De 

richting Communicatiewetenschap-

pen leek me de meest plausibele 

optie. Ik kreeg een algemene vor-

ming en daar ben ik blij mee. Toch 

zou ik nu eerder voor geschiedenis 

of politieke wetenschappen opte-

ren. De licenties Communicatiewe-

tenschappen wogen iets te licht. 

Om die reden ging ik in Leuven nog 

een bijkomend jaar internationale 

betrekkingen studeren.”

Waar leg je je precies op toe bij 

Het Nieuwsblad?

“Mijn ouders waren fervente lezers 

van De Gentenaar. Het stads-

nieuws fascineerde me, het was 

mijn grootste wens om op deze re-

dactie te kunnen werken. Maar dat 

lukte niet zomaar. Eerst maakte ik 

enkele omzwervingen via andere 

jobs. Geregeld polste ik of ik bij de 

krant aan de slag kon, uiteindelijk 

lukte dat ook. Nu werk ik vooral 

voor het weekendmagazine van 

Het Nieuwsblad. Ik interview graag 

mensen en het is leuk om van de 

gesprekken iets te kunnen maken.”

Wat zijn jouw spontane 

herinneringen aan de 

studentenperiode in Gent?

“Er ging een nieuwe wereld voor 

me open. Weliswaar was ik geen 

kotstudente, we woonden immers 

in het centrum van de stad, maar 

ik had veel vrijheid. Dus ik kon vaak 

op stap gaan. Ik was in de eerste 

licentie lid van het bestuur van de 

studentenvereniging Politeia, we 

organiseerden allerlei activiteiten. 

om bij VRT aan de slag te kunnen. 

Uiteindelijk vond ik een stageplaats 

bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.  

Toen die periode voorbij was, ver-

zweeg ik dat en zo kon ik nog twee 

weken langer blijven. Het was er 

immers fantastisch. Toen gebeur-

de er een mirakel: er kwam een 

deeltijdse job vrij. En zo ging de bal 

aan het rollen.”

Nu werk je voor het VRT

journaal. Gaat het er hectisch 

aan toe?

“De oudere generatie verwijst 

soms naar vroeger. Toen had je 

een journaal om halfacht ’s avonds 

en dat was het. Nu zijn er meer-

dere nieuwsuitzendingen per dag. 

Ook technisch kan er veel meer, zo 

zijn er meer live-verbindingen. Als 

presentator komt het er op aan 

om alles aan elkaar te praten en 

voor een logische samenhang te 

zorgen. Ik werk ook geregeld als 

verslaggever en sporadisch als 

eindredacteur. Die afwisseling is 

fijn. Nog een gigantisch voordeel is 

dat ik nooit stress mee naar huis 

neem. Na het journaal is de dag 

afgerond, de volgende ochtend 

begint alles opnieuw. Zoiets is heel 

geruststellend.”

Wie zie je graag ooit een keer 

interviewen?

“Als je interviews maakt, kun je 

de vragen stellen die je altijd al 

had willen vragen. Zoiets is een 

ongelooflijke rijkdom. Mijn lijstje is 

lang. Als ik mag kiezen, dan zou ik 

graag de paus in de studio uitno-

digen. Het interview zou ik rustig 

voorbereiden. Graag wil ik weten 

hoe hij het instituut kerk, dat ooit zo 

belangrijk was, momenteel ziet. En 

in mijn gedachten zou dat een heel 

open gesprek zijn. Maar er is uiter-

aard de realiteit, het lijkt me schier 

onmogelijk om de paus bij VRT over 

de vloer te krijgen.”

‘Journalistiek was een droom’

Annelies Rutten, 
Communicatiewetenschappen, 
afgestudeerd in 1994.
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Kun je daar een voorbeeld van 

geven?

“Vlaanderen mist momenteel 

kansen op het vlak van taalonder-

wijs. Er is immers de loodzware 

geschiedenis van onze taalont-

voogding. We gaan te verkrampt 

om met het taalgebruik en mis-

sen daardoor evoluties. Het kan 

onze toekomst voor een deel in 

het gedrang brengen. In omrin-

gende landen is het Engels aan 

de universiteiten veel sterker 

doorgedrongen. Dus je kunt ook 

het slachtoffer van je geschiedenis 

zijn. Vlaanderen zou veel opener 

moeten zijn. We zijn een van de 

rijkste regio’s ter wereld, maar die 

voetafdruk van onderdrukt zijn en 

de ontvoogdingsstrijd moeten we 

veel meer achter ons laten.”

Kunnen de media daar geen rol 

in spelen?

“Dat weet ik niet zo goed. Voor mijn 

kinderen is Engels een tweede taal, 

vooral omdat ze naar zenders als 

MTV kijken. De krampachtigheid 

is vooral bij oudere generaties en 

bij een deel van de beleidsmakers 

te vinden. Zij staan in tijdslijn dich-

ter bij de Vlaamse strijd. Voor de 

jongere generatie is dat minder 

het geval, het kan dat alles op een 

vrij vanzelfsprekende manier in de 

goede richting zal evolueren. Dus ik 

denk niet dat de media hierin een 

bepalende rol kunnen spelen.”

Kijk je uit naar de quiz ‘De 

Allerslimste Mens ter Wereld’?

de hand is. Ik opteerde voor de sub-

richting Nieuwste Tijden.”

In welke mate helpen historische 

inzichten je bij je huidige job?

“De methode van historische kritiek 

is belangrijk. Die pas ik voortdurend 

toe, bijna onbewust. Als iemand 

iets zegt, vraag ik me af wat hij ei-

genlijk zegt, waarom hij dat zegt, of 

hij het weet enzovoort. Die techniek 

heb ik in de opleiding meegekre-

gen. Het vak werd door professor 

Walter Prevenier gegeven. Voorts 

blijven ook de professoren Herman 

Balthazar en Romain Van Eenoo 

me bij. Het waren heel goede les-

gevers, ze hadden mijn aandacht 

omdat ze door het vak gepassio-

neerd waren. En die betrokkenheid 

konden ze doorgeven.”

Denk je dat politici wat meer 

historisch bewustzijn nodig 

hebben?

“Het aantal historici neemt toe, 

denk aan de Nederlandse premier 

Mark Rutte. Ook Bart De Wever is 

een historicus. Geschiedenis kun 

je echter gebruiken en misbruiken. 

Zo was er onlangs het relletje over 

een column van Bart De Wever 

waarin hij het had over Wallonië 

en de collaboratie. Dan merk je 

dat geschiedenis ook een kwestie 

van visie is. Aan historische feiten 

kun je veel verklaringen geven. Het 

hangt vaak af van je eigen ideolo-

gie. Dus politici moeten voorzichtig 

zijn met geschiedenis en er zich 

niet door laten afremmen.”

Ook voel ik me behoorlijk gespan-

nen. Het liefste zou ik er niet aan 

willen denken. Soms tot mijn ver-

bazing wordt er vrij veel belang ge-

hecht aan wat toch maar een spel 

is. Wel kijk ik ernaar uit om ieder-

een terug te zien. Ik neem aan dat 

het nu moeilijker zal zijn dan bij de 

vorige edities. Het gaat nu immers 

om alle laureaten die tegen elkaar 

uitkomen. Wie mijn tegenstrevers 

zijn, weet ik nog niet.”

Kun je je mentaal op zo’n quiz 

voorbereiden?

“Ik had de eerste keer amper 

zenuwen, ik was me niet zo goed 

bewust van wat er zou gebeuren. 

De impact achteraf kon ik toen 

nog niet inschatten. Nu, het is 

voor mij veel moeilijker om iets te 

doen voor een grote groep men-

sen dan voor een tv-camera. Die 

staat heel discreet opgesteld, dus 

het voelt niet bedreigend aan. Ik 

werk graag voor de krant, want 

met het weekendmagazine loopt 

alles goed en het levert me leuke 

contacten op. Maar ik hou ook wel 

van de uitstapjes die ik nu kan ma-

ken naar tv en radio.” 

u Lieven Verstraete
Nieuwsanker bij de VRT

Waarom studeerde je 

Geschiedenis?

Lieven Verstraete: “Wellicht was ik 

wat voorbestemd. Al in de lagere 

school intrigeerde geschiedenis 

me. Ik spaarde toen mijn zakgeld 

om boekjes te kopen over dino-

saurussen, de ontdekkingsreizen, 

Inca’s en Maya’s. Ik wou aanvanke-

lijk archeoloog worden en verbor-

gen schatten en steden opgraven. 

Soms kun je niet verklaren waarom 

iets je interesseert, het was ge-

woon zo. Mij boeit later vooral hoe 

je vanuit het verleden voor een deel 

kunt verklaren wat er vandaag aan 

'Taalgebruik in Vlaanderen is te verkrampt'

Lieven Verstraete, 
Geschiedenis, 
afgestudeerd 
in 1984.
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Je studeerde in de jaren 70, 

hoe was toen de sfeer aan de 

universiteit?

“Er waren onder meer acties tegen 

de verhoging van het inschrijvings-

geld. Herman De Croo was toen 

minister van Onderwijs, we droe-

gen hem bij manifestaties symbo-

lisch mee in een lijkkist. Toch was 

de sfeer in Antwerpen vrij rustig. 

Voor de licenties trokken we bijna 

allemaal naar Gent waar we in een 

grotere groep terechtkwamen. Die 

studenten kenden mekaar al van 

de vorige jaren. Als Antwerpenaren 

bleven we wellicht iets te veel aan 

elkaar hangen. Bovendien hadden 

we in Gent een grote waaier aan 

keuzevakken waardoor we elkaar 

niet altijd zagen.”

Welke aspecten uit je opleiding 

kun je nu gebruiken?

“We kregen veel feitelijke kennis 

en dat is altijd meegenomen in 

mijn beroep. Maar belangrijk is ook 

de manier waarop we daarmee 

leerden om te gaan. We moesten 

immers geregeld onderzoekswerk 

doen in bibliotheken en archieven, 

dus echt iets uitpluizen tot op het 

bot. Ook werd ons bijgebracht dat 

we niet alles zomaar klakkeloos 

moesten aannemen, dat er niet 

één waarheid is, maar het belang-

rijk is om verschillende meningen 

te toetsen. En kritisch zijn natuur-

lijk! En dat aspect komt me nog 

elke dag van pas.” 

Palach. Iets verder weg is de Twee-

de Wereldoorlog, met het nazisme 

en de Jodenvervolging als een fas-

cinerende periode. Dat zoiets kon 

gebeuren, blijft onvoorstelbaar.’

Welke professoren zijn je vooral 

bijgebleven?

“De kandidaturen volgde ik aan 

de UFSIA, in Antwerpen dus. 

We waren met een kleine groep 

studenten en hadden een vrij 

goede band. Professor Raymond 

Van Uytven was opmerkelijk. We 

waren nieuw aan de universiteit 

en vonden niet op tijd het juiste 

lokaal. De man blafte toen heel 

erg naar ons, dat vonden we niet 

zo sympathiek. Maar hij bleek later 

een fantastische lesgever te zijn 

én een aangename mens. Hij gaf 

het vak ‘Middeleeuwen’ en één 

van zijn heldinnen uit die periode 

was Eleonora van Aquitanië. Nie-

mand van ons had ooit van haar 

gehoord, maar ik ben haar nooit 

meer vergeten, door zijn verhalen. 

Ook pater Karel Van Isacker, die 

onlangs overleed, was een heel 

begeesterend historicus. In Gent 

denk ik aan professor Guido  

Provoost die ons uitgebreid les  

gaf over het minder bekende, 

maar intrigerende Frans-Belgische  

militaire akkoord van 1926. Toen 

ik later aan het ‘BRT-examen voor 

journalist’ meedeed, bleek dat tot 

mijn grote vreugde één van de 

dertig trefwoorden te zijn!’

“Ik bereid me er niet op voor. Ik 

vond de vorige editie heel mooi en 

ga ervan uit dat ik nu niet zo lang 

zal standhouden. Het is een leuk 

spel, ik wil ervan genieten. Zo heb 

ik er ook geen nood aan om vorige 

afleveringen te herbekijken. Je hebt 

immers ook een dosis geluk nodig 

met de vragen. Ik herinner me dat 

ik de vorige finale heel vermoeiend 

en stresserend vond. Je kunt het 

vergelijken met de sfeer van de 

examens in een eerste kandida-

tuur. Maar bij deze tv-quiz is de 

druk toch wel veel groter omdat er 

veel meer mensen naar kijken.”

u Linda De Win
VRTjournaliste van  
Villa Politica

Waarom ging je geschiedenis 

studeren?

Linda De Win: “Ik heb lang ge-

twijfeld tussen Germaanse en 

Geschiedenis. Maar historische 

figuren zoals een Ché Guevara of 

dichter bij ons een priester Daens 

spraken erg tot mijn verbeelding. Ik 

had in het secundair drie jaar lang 

een erg goede leraar. Hij beperkte 

zich niet tot de feiten, maar liet  

ook verbanden zien. En hij haakte in  

op actuele thema’s zoals de oorlog 

in Vietnam, de Anjerrevolutie in 

Portugal enzovoort. We kregen  

ook uitleg over de oorzaak van die 

omwentelingen.”

Wat vind je zelf merkwaardige 

mijlpalen uit de geschiedenis?

“Met de oorlog in Vietnam werd ik 

als kind en puber dagelijks in het 

journaal geconfronteerd. Heel aan-

grijpend vond ik ook de opstand te-

gen Allende in Chili, ik herinner me 

die gebeurtenis als de dag van gis-

teren. En er waren de opstanden 

in het Oostblok tegen de Russische 

overheersing, de Praagse Lente  

en de zelfverbranding van Jan  

‘Kritische zin is onmisbaar’

Linda De Win, 
Geschiedenis, 
afgestudeerd in 1978. 
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Jouw carrière ligt in  
jouw handen.
Ga jij ook voor het 
winnende team?

Bij Deloitte Fiduciaire combineren wij een performante regionale 

structuur met 10 kantoren met unieke multidisciplinaire teams van 

accountants, belastingconsulenten, juristen, M&A adviseurs en 

Business & IT Consultants. Zo komen wij als marktleider dagelijks 

tegemoet aan de vele vragen van de meer dan 5.000 Belgische 

familiebedrijven, ondernemers en vermogende particulieren die 

wij als vertrouwenspartner begeleiden. Wil jij ook graag in én 

met een sterk team voor boeiende bedrijven werken? Dan bieden 

wij jou bij Deloitte Fiduciaire alle kansen op maat van jouw 

ambitie, zowel naar jobinhoud, verantwoordelijkheid, coaching 

en opleidingsmogelijkheden als remuneratiepakket toe. Om 

onze teams verder te versterken zijn wij steeds geïnteresseerd in 

enthousiaste en sterke professionals (m/v), met name:

• Accountants met een sterke multidisciplinaire kennis en 

visie (ref. 23963)

Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Legal Advisors gespecialiseerd in vennootschapsrecht, 

handelsrecht en/of sociaal recht (ref. 33033)

Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Tax Advisors met een stevige all round fiscale kennis en 

interesse (ref. 23965 (direct tax) en 33994 (indirect tax))

Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare

• Business & IT Consultants met ervaring in financiële 

rapportering en/of BI-tools (ref. 36612)

Antwerpen, Gent, Kortrijk

Wil je meer gedetailleerde informatie over deze vacatures en 

andere opportuniteiten? Contacteer Ellen Diepers: 

ediepers@deloitte.com, 02 600 61 97 of 0473 33 86 84. 

Of bezoek www.deloitte-fiduciaire.be, klik op ‘carrière’ en 

solliciteer online.

© 2010 Deloitte Fiduciaire. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

“

Alumni Toptalent  
met Dirk Van Damme
UGentalumnus, oudkabinetschef van onderwijs
minister Frank Vandenbroucke en momenteel 
hoofd van het Centre for Educational Research 
and Innovation bij de OESO in Parijs.

Bouwen aan het onderwijs van  
de 21e eeuw. De rol van de OESO
Bij internationale organisaties zoals de UNO, UNESCO, IMF 
of de Wereldbank denken we doorgaans aan internationale 
diplomatie, vrede, ontwikkelingssamenwerking, economische 
regulering of aids. Weinigen weten dat op internationaal vlak 
ook over onderwijs wordt samengewerkt. 

De OESO in Parijs is in zijn onderzoekswerk en beleidsadvie-
zen aan regeringen toonaangevend en overheden steunen 
zich op het werk van de OESO om aan het onderwijs van de 
21ste eeuw te bouwen. 

Hoe ziet de visie over het onderwijs van de toekomst er uit? 
Welke competenties zullen in de 21ste eeuw belangrijk wor-
den en hoe kan het onderwijs die helpen ontwikkelen? Waar 
moeten regeringen, universiteiten, scholen en leerkrachten 
zich in de toekomst op richten?

Woensdag 8 december 2010  
om 19 uur
in Het Pand (Zaal Vermeylen)

Inschrijven via de website  
www.UGent.be/alumniactiviteiten

”



 7 7

Agenda
p SARTON MEDAILLES | 18112010  

EN 09122010

Romeinse professor in Gent

Elk jaar selecteert het Sartoncomité, bestaande uit 

vertegenwoordigers van alle faculteiten van de UGent, 

een Sartonleerstoelhouder en verschillende Sarton-

medaillisten. In 2010 worden twee Sarton-medailles 

uitgereikt. Op 18 november, om 16 uur: faculteit 

Rechtsgeleerdheid, Aud. NBII, Universiteitsstraat 4, 

Gent. Lezing door prof. Emanuele Conte (Università 

degli Studi di Roma Tre), met als titel Framing the  

Feudal Bond. A Chapter of the History of Ius Com-

mune in Medieval Europe. Collegae proximi: prof. 

Heirbaut en prof. Martyn. Op 9 december, om 16 uur: 

faculteit Wetenschappen, Aula, Voldersstraat 9, Gent. 

Lezing door prof. Luc Daels (UGent) met als titel  

Het landschap: het geheugen van de mensheid.  

Collega proximus: prof. De Maeyer.

Meer info: Rita.Malfliet@UGent.be

p WINTERDROOM IN GENT | 04122010 

TOT 16012011

Winterse taferelen op het SintPietersplein

Winterdroom is weer in Gent, dit jaar op het Sint-

Pietersplein. Dit eindejaarsevenement belooft winterse 

taferelen over duurzaamheid, sport en cultuur. Vier 

eilanden zullen één groot geheel vormen: de 900 m2 

grote openluchtijspiste, het winterdorp, de winterfoor 

en de winterevenementendôme. Winterdroom is 

van 4 december t.e.m. 16 januari elke dag open van 

11 uur tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot 1 uur. 

De Universiteit Gent is partner van dit frisse winterevent 

dat plaatsvindt middenin de studentenbuurt. Zowel stu-

denten als personeelsleden zullen op diverse voordelen 

kunnen rekenen! Je hoort er ongetwijfeld meer over via 

de studentennieuwsbrief of het UGent-portaal.

Meer info: www.uitbureau.be 

p DAG VAN DE WETENSCHAP | 21112010 
Opendeurdag voor jong en oud!

Op zondag 21 november vindt de Dag van de Weten-

schap plaats, een initiatief van de Vlaamse overheid 

waarbij tal van wetenschappelijke instellingen hun  

deuren openen voor het brede publiek. Ook de UGent 

doet mee met een programma voor jong en oud.  

Zo organiseert ze voor het eerst een exclusieve  

kinderlezing voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Prof. 

Dominique Adriaens zal het hebben over ‘Het raarste 

dier op aarde … de mens’ en zal samen met kinderen 

een antwoord zoeken op de vele vraagtekens die hier-

bij rijzen. Wie graag de nuances van het klimaatdebat 

wil horen en benieuwd is waarom onderzoekers het 

niet altijd met elkaar eens zijn, moet zeker naar het 

AUGent-wetenschapscafé ‘Kunnen we het klimaat 

voorspellen?’ komen. Ook de universitaire musea en 

een aantal labo’s zijn voor de gelegenheid voor ieder-

een toegankelijk. Onder meer het Labo Hydraulica, het 

Doe Chemie Centrum, de windtunnel en het ‘Choco-

ladelabo’ ontvangen je met open armen. In de haven 

stellen de mariene biologen van de UGent samen met 

het VLIZ hun onderzoek voor aan boord van het onder-

zoeksschip de Zeeleeuw. 

Inschrijving is niet nodig, behalve voor de kinderlezing. Het 

volledige programma is te vinden op  

www.dagvandewetenschap.be.

p TURKS IN HET UCT | 6122010

Eerste cursussen Turks in het UCT: feest mee!

Sinds het begin van dit academiejaar biedt het Uni-

versitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de 

UGent in samenwerking met de Turkse ambassade 

een uitgebreid traject Turks aan. Zowel Turksspreken-

den als niet-Turkssprekenden vinden hun gading in het 

aanbod cursussen voor beginners en gevorderden. 

Om dit nieuwe initiatief feestelijk in te huldigen is er op 

6 december in de Therminal (Podiumzaal) een korte 

inauguratie, gevolgd door een receptie met Turkse 

specialiteiten, aangeboden door het Turkse Consulaat 

en de UGent. Inschrijving is verplicht.

Meer info: Nathalie.VanWaeyenberge@UGent.be 
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Als er één zaak duidelijk was na 

het gesprek met de burgervader 

dan is het wel dat hij zijn waarde-

ring voor de Universiteit Gent niet 

onder stoelen of banken steekt. 

Daniël Termont is al bijna vier jaar 

burgemeester van de stad Gent 

en ervaart de aanwezigheid van de 

universiteit als een wisselwerking 

waar beide partijen de vruchten 

van plukken. “Precies omdat de 

universiteit vele tienduizenden stu-

denten aantrekt, krijgt deze stad 

een bepaalde vitaliteit en creatieve 

basis die we anders niet zouden 

hebben. Om die reden blijft de stad 

een trekpleister voor jonge men-

sen. Ook buitenlandse studenten 

of proffen leren via de universiteit 

een stad ontdekken die ze anders 

waarschijnlijk nooit zouden bezoe-

ken. De rector vertelde me dat veel 

jongeren kiezen voor de UGent om-

wille van de stad. Ik geloof dat wel. 

Maar de stad zou nooit een open 

en aantrekkelijke stad zijn zonder 

haar universiteit.”

Speelt de impact van al die 

studenten een rol om de stad 

ook te besturen?

“Jazeker, bijvoorbeeld de industri-

ele spin-offs van de universiteit heb-

ben meegebracht dat onze stad 

geëvolueerd is van een oude indus-

triële textielstad naar een moderne 

innovatieve stad met een totaal 

nieuwe industrie, zoals biotechnolo-

gie, bio-energie, ICT,… Ook de medi-

sche sector, goed voor duizenden 

jobs, is van ontzettend groot belang 

voor onze stad. Dat was vroeger 

veel minder het geval. We hebben 

een heel gezonde evolutie door-

“De stad Gent zou vandaag niet dezelfde uitstraling hebben zonder de 

aanwezigheid van haar universiteit. Als grootste studentenstad van 

het land zijn we een aantrekkingspool voor vele jongeren. De relatie 

tussen beide is een liefdesverhouding van vele jaren. Maar ook na de 

studies moeten we ervoor zorgen dat pas afgestudeerden en jonge 

gezinnen zich hier thuis blijven voelen”, aldus de burgemeester van 

Gent, Daniël Termont. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Dienst Voorlichting Stad Gent

Gent, stad van 
studenten én gezinnen
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het project rond Flanders Expo 

(The Loop) en het Sint-Pietersstati-

on en er komen duizenden nieuwe 

woningen bij. We hebben ook de 

troeven, want de tewerkstelling is 

hier vrij groot, er is een ruim aan-

bod aan theater, plastische kun-

sten, dancings, … Dat alles geeft 

een positief imago aan de stad dat 

we willen behouden.”

Heeft u bepaalde verwachtingen 

die u koestert van de UGent?

“We moeten samen met de univer-

siteit en de hogescholen nadenken 

over de ongelooflijke studenten-

groei die er de voorbije tien jaar is 

geweest. Uiteraard goed nieuws 

dat zoveel studenten de weg vinden 

naar Gent, maar er zijn grenzen 

aan de draagkracht van de stad. 

Als ik de gezellige drukte zie in het 

stadscentrum voel ik dat we niet 

nog eens tien jaar aan dat tempo 

kunnen blijven groeien zonder iets 

te ondernemen. Ik pleit ervoor om 

een verstandig debat op gang te 

brengen en de stad en universiteit 

voor te bereiden op een gezonde 

toekomst richting 2020.” 

rol van de stad is om dat te combi-

neren en te zorgen voor voldoende 

ruimte. Het wetenschapspark in 

Zwijnaarde zit momenteel bomvol. 

We moeten nieuwe ruimtes ont-

wikkelen voor wetenschappelijke 

ontwikkeling met een commercieel 

en industrieel vervolg.”

Wat onderneemt de stad om 

de vele afgestudeerden hier ook 

te houden?

“De studenten zijn hier van harte 

welkom maar het is cruciaal dat 

we voldoende gezinswoningen 

houden in de binnenstad om het 

sociale weefsel te versterken. Wat 

krijg je nu met afgestudeerden? 

Ze vinden een lief, werk, blijven hier 

enkele jaren plakken in een kleine 

woning in de 19e-eeuwse gordel en 

krijgen een kind. Op dat moment 

is er nood aan een iets groter huis 

met een tuintje. En dat is momen-

teel heel moeilijk te vinden in de 

binnenstad, waardoor die jonge 

gezinnen wegtrekken uit de stad. 

En dat moeten we echt vermijden. 

Wij als stadsbestuur moeten er-

voor zorgen dat we een gezond 

woonklimaat creëren voor die (pas) 

afgestudeerden zodat Gent ook 

een aantrekkelijke stad blijft voor 

én na de studies. Zo gaan we in de 

Oude Dokken in de buurt van de 

Dampoort 1.200 nieuwe woningen 

bouwen te midden van een grote 

groene oppervlakte. Daar mikken 

we op samenlevingsvormen van 

gezinnen met kinderen die op een 

appartement wonen terwijl er een 

hectare bos voor hun deur ligt. We 

zijn ook volop aan het investeren in 

de kwaliteit van de woningen in de 

19e-eeuwse gordel. Voeg daarbij 

gemaakt en die is mede te danken 

aan de universiteit. Ik heb de uni-

versiteit zien evolueren naar een 

zeer professionele organisatie op 

het gebied van onderwijs en nieuwe 

inzichten in management.”

Wat bedoelt u concreet?

“Het onderzoek in geneeskunde en 

menswetenschappen heeft ervoor 

gezorgd dat we momenteel veel 

tewerkstellingsplaatsen hebben 

in die sectoren. We gaan dezelfde 

richting uit voor bio-energie en ICT. 

Toen ik 16 jaar geleden schepen 

geworden ben van Economie hield 

ik een pleidooi voor bio-energie. Ik 

kreeg toen het verwijt dat dit enkel 

investeringen waren voor de hoge 

diploma’s. Ten onrechte! Kijk maar 

naar de tewerkstelling: het zijn niet 

enkel bio-ingenieurs die er werken 

maar ook mensen met lage of zon-

der diploma’s. Dat geldt ook voor 

ICT of nichemarkten zoals de aqua-

cultuur. Stad en universiteit onder-

nemen ook samen projecten zoals 

bijvoorbeeld aan de Waalse Krook. 

Daar rijst tegen 2014 één groot 

centrum voor nieuwe media uit de 

grond. Onder andere het IBBT en 

enkele diensten van de UGent zul-

len daar hun intrek in nemen. Er 

zijn zoveel initiatieven die uit de uni-

versiteit komen die de stad in een 

positieve spiraal van ontwikkeling 

en creativiteit brengen. Hoe langer 

ik burgemeester ben, hoe meer ik 

daarvan overtuigd ben.”

Op welke manier zal de stad het 

ambitieuze speerpuntenbeleid 

van de UGent ondersteunen?

“We hebben daar meerdere op-

drachten in. Globaal gezien moeten 

we samen op pad om de stad en 

de universiteit wereldwijd te profile-

ren en te ‘verkopen’ als diegene die 

geloven in nieuwe technologieën, in-

novatie en wetenschap. Zowel aan 

investeerders als onderzoekers. De 

“De rector vertelde me dat veel jongeren 
kiezen voor de UGent omwille van de stad. 
Ik geloof dat wel. Maar de stad zou nooit 
een open aantrekkelijke stad zijn zonder haar 
universiteit.”

Termont vol lof over 
UGent-medewerkers

“Ik wil aan alle personeelsleden van de Uni-

versiteit Gent mijn hoogste waardering en 

diepste respect betuigen. Zij leveren een zeer 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 

de stad en hebben mee kleur gegeven aan de 

aantrekkelijkheid ervan. Van de professor die 

een internationaal seminarie leidt tot de ad-

ministratie die de uitnodigingen verstuurt: 

dank u wel!”
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Bart Wille: “Uit psychologisch 

standpunt is die periode immers 

razend interessant. De groep 

afgestudeerden van 1994 zijn nu 

rond de veertig jaar en hebben een 

aantal scharniermomenten beleefd 

in hun leven: eerste jobs, aankoop 

van een huis, trouwen, keuze voor 

kinderen, scheiding, … Interessante 

vragen die hieraan gekoppeld 

kunnen worden zijn ‘Hebben deze 

belangrijke momenten een invloed 

op de persoonlijkheidsontwikkeling 

van mensen?’ of ‘Kiest iemand een 

carrière in de lijn van zijn persoon-

en aard van tewerkstelling één jaar 

na afstuderen. 

Interessante periode
Het onderzoek heeft 15 jaar lang 

stil gelegen: de resultaten waren 

gekend, de hypothesen ingevuld. 

Tot de UGent-onderzoekers Bart 

Wille en Filip De Fruyt in 2008 op 

het idee kwamen om de groep van 

1994 opnieuw op te zoeken en te 

bevragen. Naast de oorspronkelijke 

persoonlijkheidsvragenlijst werd 

ook de loopbaan van de alumni 

grondig onder de loep genomen. 

Aanleiding was zijn huidige promo-

tor professor Filip De Fruyt, die in 

1994 zijn doctoraat schreef over 

de psychologische variabelen die 

een rol spelen bij arbeidsmarktin-

trede. Hierbij werd aan de hand 

van gestandaardiseerde vragenlijs-

ten gekeken naar persoonlijkheid 

en beroepsinteresses bij meer dan 

900 laatstejaarsstudenten. Een 

jaar later (1995) volgde een follow-

up met als conclusie dat beroepsin-

teresse en persoonlijkheid op het 

moment van afstuderen voorspel-

lend zijn voor tewerkstellingsstatus 

“Na al die jaren ben je nauwelijks ver-

anderd”, klinkt wel eens vaker op klas-

reünies. En daar zit meer waarheid in 

dan je denkt, want ondanks een aantal 

sleutelmomenten tussen het 25e en 

40e levensjaar blijkt onze persoonlijk-

heid vrij stabiel te zijn. Wetenschap-

pelijk onderzoeker Bart Wille blies een 

onderzoek van 15 jaar geleden nieuw 

leven in.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Nic Vermeulen

Carrièresucces en loopbaanontwikkeling  
zijn voorspelbaar

Je blijft wie je bent
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opleiding is een brede opleiding die 

mensen voorbereidt op werk maar 

ook competenties aanleert die 

bruikbaar zijn in veel soorten jobs. 

Wist u trouwens dat er een crimi-

nologe aan het hoofd staat van een 

Belgacom-divisie?”

Wederzijdse beïnvloeding
Maar er is meer. De afgestudeer-

den van toen hebben ondertussen 

een huis af te betalen en partner 

en kind om voor te zorgen. “We 

zien in onze resultaten dat men-

sen gemiddeld genomen iets te-

rughoudender, plichtsbewuster en 

minder zelfzuchtig geworden zijn 

in vergelijking met 15 jaar gele-

den.” We weten ondertussen dat 

persoonlijkheid de loopbaan gaat 

sturen. Maar is het omgekeerde 

ook waar? “Jazeker, er is een 

wederzijdse beïnvloeding. Onze 

professionele ervaringen beïnvloe-

den onze persoonlijkheid. Zo zal 

iemand die extravert is in zijn job 

als verkoper zijn persoonlijkheid 

verder stimuleren.” 

Conclusie? 
Mensen veranderen weinig on-

danks het feit dat een periode van 

15 jaar gekenmerkt wordt door 

belangrijke transities. Reeds van 

in het begin zal persoonlijkheid 

de professionele ontwikkeling van 

mensen sturen. Mensen zoeken 

een job die aansluit bij hun karakter 

en beroepsinteresse waarbij er ook 

wederzijdse beïnvloeding optreedt. 

Is de kous nu af? Helemaal niet, 

eind 2010 volgt nog een laatste 

follow-up bij de groep om – net als 

voor persoonlijkheid - te peilen naar 

continuïteit in beroepsinteresses 

tijdens de eerste 15 jaar van de 

professionele loopbaan.  

die mensen maakten. We vonden 

bijvoorbeeld dat overwegend con-

servatieve mensen minder van 

werkgever gingen veranderen, 

terwijl mensen met meer egocen-

trische eigenschappen juist meer 

externe mobiliteit vertoonden.” 

Volgens de vakliteratuur zouden 

mensen zich rond hun veertigste 

in een optimale en stabiele werk-

situatie moeten bevinden. Objec-

tieve (inkomen) en subjectieve 

(tevredenheid) parameters wer-

den in verband gebracht met per-

soonlijkheid en beroepsinteresse. 

“Extraverte mensen rapporteren 

nu 15 jaar later een hoger inko-

men, bekleden een hoger niveau 

in bedrijven en oefenen vaker een 

leidinggevende functie uit. Mensen 

die in 1994 hoog scoorden op 

emotionele stabiliteit gaan nu ook 

meer loopbaantevredenheid uiten. 

Wie stressbestendig is, haalt 

meer voldoening uit zijn job en uit 

zijn carrière.”

Diploma niet richtinggevend
Opvallend was ook dat het diploma 

niet altijd doorslaggevend is voor 

het type job of carrière. “Uit de 

ontvangen cv’s leerden we dat 

psychologen ook in banken terecht-

komen en ingenieurs vaak kiezen 

voor een loopbaan als leraar. We 

hebben een leuk voorbeeld van een 

studente sociologie die begonnen 

is in de horeca en later met haar 

partner naar Spanje verhuisd is, 

waar ze burgemeester geworden 

is van een dorpje met 120 inwo-

ners. De opleiding is een startpunt 

en de eerste job sluit daar wel 

vaak op aan. Maar uiteindelijk laat 

men zich ook vaak leiden door de 

marktsituatie. Een universitaire 

lijkheid?’ maar ook omgekeerd 

‘Wat is de invloed van een bepaald 

loopbaantraject op de ontwikkeling 

van iemands persoonlijkheid?” 

Kortom, voldoende stof om die 

900 contacten van toen opnieuw 

aan te schrijven. “Een huzaren-

stukje want in 1994 schreven we 

die groep aan op hun ouderlijke 

thuisadres. Ondertussen is uiter-

aard bijna iedereen verhuisd, en 

zijn we via het oorspronkelijke 

adres op zoek moeten gaan naar 

hun persoonlijk e-mailadres. In to-

taal hebben een 600-tal contacten 

gereageerd.”

Carrière en persoonlijkheid
Bart Wille wou loopbaansucces 

en loopbaanontwikkeling meten 

en deze in verband brengen met 

de variabelen (persoonlijkheid 

en beroepsinteresses) die Filip 

De Fruyt in 1994 gemeten had. 

“De algemene veronderstelling 

is dat de mensen die een job vin-

den die in evenwicht is met hun 

beroepsinteresses of persoonlijk-

heid uiteindelijk meer tevreden 

en productiever zullen zijn dan 

anderen. De resultaten van de 

eerste follow-up in 1995 toonden 

reeds aan hoe persoonlijkheid en 

beroepsinteresse gerelateerd zijn 

aan intrede op de arbeidsmarkt. 

Zo werd aangetoond dat extra-

verte en ondernemende mensen 

sneller een eerste job vonden. Zij 

die voor zichzelf opkomen tijdens 

een sollicitatiegesprek hadden een 

streepje voor. Bovendien konden 

we met de gegevens die in 2009 

verzameld werden ook de link leg-

gen tussen de persoonlijkheid aan 

het begin van de carrière en de 

daaropvolgende loopbaankeuzes 

Info p 
Bart Wille
Vakgroep Ontwikkelings-, 
Persoonlijkheids- en Sociale 
Psychologie
Tel. 09 264 64 73
Bart.Wille@UGent.be

“Mensen worden gemiddeld genomen 
terughoudender, plichtsbewuster en minder 
zelfzuchtig tijdens de volwassenheid.”
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rivier. Elk jaar meet je de maximale 

hoogte, en die data worden dan 

bijvoorbeeld gedurende twintig 

jaar verzameld. Vervolgens kan je 

proberen om die maximale hoogte 

te moduleren met behulp van een 

gekozen distributie. Die distribu-

tie kan je dan gebruiken om in te 

schatten hoe hoog je dijk moet zijn 

om overstromingen te voorkomen, 

als de fit goed is tenminste.”

Hoe is de verdediging van 

je doctoraat verlopen?

“Redelijk denk ik, maar mijn proef-

presentatie vond ik persoonlijk 

testen bestaan al zeer lang, maar 

onze bedoeling was om testen te 

gaan ontwikkelen die niet enkel zeg-

gen of data goed gemoduleerd (of 

‘beschreven’) worden door de voor-

opgestelde distributie, maar ook 

meer informatief duiden op welke 

manier dat ze afwijken. Interpre-

teerbare testen maken, dus. Het is 

vrij theoretisch onderzoek.” 

Kan je het toch even 

concretiseren?

“In mijn doctoraatsverdediging 

heb ik een voorbeeld aangehaald 

van de maximale hoogtes van een 

‘Informative smooth tests of good-

ness of fit’, zo luidt de titel van het 

proefschrift waar onze gespreks-

partner net een week voor dit inter-

view op doctoreerde. In twee zin-

nen uitleggen waar Bert De Boeck 

zes jaar aan heeft gewerkt (onder 

de vleugels van promotoren prof. 

Olivier Thas en prof. Jean-Pierre 

Ottoy), is moeilijk: “Bij het goodness 

of fit probleem wil je testen of be-

paalde data uit een vooropgestelde 

distributie komen”, legt Dr. Bert 

De Boeck uit. “Je gaat dus testen 

of data goed gemoduleerd worden 

door die distributie. Dergelijke 

Negenproef met Bert De Boeck

“Ik zou iedereen aanraden  
om te doctoreren”

Studenten gebruiken de woorden ‘sta-

tistiek’ en ‘nachtmerries’ niet zelden 

in één zin. Ook bij Bert De Boeck (27) 

was de liefde voor het vak op het eer-

ste gezicht niet significant. Toch is hij 

nu kersvers doctor in de statistische 

data-analyse. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen
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vakken gevolgd van de master sta-

tistische data-analyse, waar je ook 

de meer praktische kant van de 

zaak meekreeg. Die niet-verplichte 

lessen heb ik gevolgd in het kader 

van de Doctoral Schools. Ik denk 

dat er weinigen zijn die de volledige 

doctoraatsopleiding afwerken, 

maar het was interessant om mijn 

blik te verruimen.”

Nu ben je doctor in de 

statistische dataanalyse, de 

allereerste in Gent. Wat zijn je 

plannen?

“Eerst op vakantie, daarna werk 

zoeken. Ik ben er nog niet 100% 

uit wat het wordt. Waarschijnlijk 

wordt het iets in de statistische 

consulting, in de privésector dus. Ik 

wil wel eens zien wat het is om ‘in 

de privé’ te werken, want ik weet 

niet of het iets voor mij is. Mis-

schien dat ik na een jaar terugkeer 

naar een academische job. Ik ben 

iemand die graag eens van ver-

schillende werelden proeft.”

Je hebt jezelf gedurende die 

zes jaar ook allesbehalve 

opgesloten.

“Zeker niet. De laatste drie, vier 

maanden was het wel alle hens 

aan dek, maar ik had tot dan wel 

een sociaal leven. We hebben ook 

een heel sociale vakgroep, wat  

wel fijn is. We deden altijd veel 

samen. Ik voetbalde in de perso-

neelscompetitie, en er werden 

zelfs fuiven georganiseerd door 

onze vakgroep. Ik heb mijn docto-

raat héél graag gedaan. Ik zou het 

iedereen aanraden.” 

kunde ben gaan studeren, was het 

eerste jaar gemeenschappelijk met 

de opleiding wiskunde. Voor het 

tweede jaar kon je dan kiezen tus-

sen wiskunde en natuurkunde. Wis-

kunde sprak me toen zodanig aan, 

dat ik in het tweede jaar wiskunde 

heb gekozen, en later de optie 

wiskunde-natuurkunde.” 

Wat trekt je zo aan in 

statistiek?

“Het oplossen van praktische pro-

blemen door gebruik te maken van 

wiskundige methoden. Alle wiskun-

dige onderwerpen vind ik sowieso 

interessant omdat het zo mooi in 

elkaar zit. Dat vind ik het mooiste 

aan alle wiskunde: hoe die theorie-

en worden opgebouwd. Het vormt 

altijd een mooi geheel, het klopt al-

lemaal. Ik kan dat moeilijk uitleggen. 

Waarschijnlijk komt het ook omdat 

ik het vaak, maar zeker niet altijd, 

begrijp. Statistiek is begrijpen met 

welke kans iets gebeurt, begrijpen 

dat iets niet zwart-wit is. Weten 

dat je bij alles een nuance moet 

aanbrengen: als iets significant 

verschillend is, moet je daar altijd 

een significantieniveau aan koppe-

len. Dat zal iedere student zich wel 

herinneren.”

Of ze hebben het verdrongen. 

Statistiek is één van de meest 

gevreesde vakken.

“Ja, dat is wel grappig. Als ik zeg 

wat ik doe, bekijken sommigen 

mij soms alsof ik van een andere 

planeet kom. Bij wiskunde was dat 

ook al, maar als je met statistiek 

afkomt, dat is nog een graad erger. 

Het is heel onpopulair. In het begin 

sprak het mij ook niet aan, maar de 

liefde is langzaam gegroeid. Het zit 

moeilijker in elkaar dan zuivere wis-

kunde, vind ik persoonlijk, die toch 

meer afgelijnd is. Dat het niet altijd 

ja of nee is, maakt het ook uitda-

gender. Ik heb ondertussen nog vijf 

beter, omdat ik toen minder stress 

had. Dat is toch raar, die stress: 

je weet dat je verdediging normaal 

een formaliteit is, maar je wordt 

echt geleefd die dag. Het was een 

dag zoals ik ze nog niet veel heb 

meegemaakt. Alles gaat heel snel. 

Alles lijkt een beetje irreëel.”

Wanneer en waarom heb 

je besloten om te gaan 

doctoreren?

“Een droom is misschien een groot 

woord, maar ik heb altijd graag 

willen doctoreren. Ik heb wiskunde 

gestudeerd: wiskundige natuur-

kunde en sterrenkunde, een optie 

die niet echt aansluit bij statistiek. 

Toen ik thuis een brief kreeg met 

een vacature voor assistent in de 

vakgroep Toegepaste Wiskunde, 

heb ik meteen gesolliciteerd. Ik heb 

de job gekregen, waardoor ik gedu-

rende zes jaar deeltijds kon lesge-

ven en ondertussen doctoreren.” 

Een geslaagde combinatie, 

onderwijs en onderzoek?

“In het begin had ik toch schrik van 

het lesgeven. Ik wou vooral onder-

zoek doen, gelet op het boeiende 

werk dat doctoraatsstudenten mij 

leken te doen. Aanvankelijk was les-

geven een beetje stressen, maar al 

bij al viel het wel mee. Ik gaf wiskun-

de – algebra en analyse – aan eer-

stejaars bio-ingenieur en burgerlijk 

ingenieur-architect. Nadeel is dat 

die niet altijd even geïnteresseerd 

zijn in wiskunde.”

Ben je zelf altijd in wiskunde 

geïnteresseerd geweest?

“Wel, ik kon het vooral redelijk 

goed. In het middelbaar was ik 

vooral geïnteresseerd in natuur-

kunde. Wiskunde deed ik toen niet 

zo graag. Toen ik in 2000 natuur-

Info p 
Dr. Bert De Boeck
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, 
Biometrie en Procesregeling
Bert.DeBoeck@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.



De Goestingmeter
  Hoe groot is jouw goesting om te ondernemen?

Ben je bright & young, én heb je goesting om te ondernemen? Doe de test op 
www.goestingmeter.be en misschien kom je wel in aanmerking om samen met andere
enthousiastelingen je goesting om te zetten in een vliegende start voor je eigen onderneming.

www.goestingmeter.be

powered by 
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Activiteiten voor alle alumni van de UGent

Alumni Toptalent  
met Dirk Van Damme

8 december 2010 om 19 uur
Het Pand (Refterzaal), Onderbergen 1, Gent

In de reeks Toptalent nodigt de UGent 
haar topalumni uit om een lezing te geven 
voor collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Voor de tweede editie van deze 
lezingenreeks komt Dirk Van Damme, topman bij 
de OESO in Parijs, aan het woord. Na de lezing 
heeft u uitgebreid de mogelijkheid om andere 
alumni te ontmoeten en te netwerken bij een 
drankje en een hapje. 

•	 Inschrijven:  
via www.UGent.be/alumniactiviteiten 
•	Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 

vervolledigen door 10 euro p.p. over 
te schrijven op het rekeningnummer 
390-0965938-67.

Lineart Lecture Lounge 4 december 2010 
Flanders Expo, Gent

Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 december 
is er in Flanders Expo te Gent de Kunstbeurs 
Lineart. Wij geven u graag het programma mee 
van zaterdag 4 december; die dag is de UGent 
gastinstituut met als dagthema ‘De Gulden Snede’.
•	11.10-11.30 uur: De Gulden Snede  

in de kunst: een historisch perspectief,  
door prof. Philip Van Loocke
•	11.40-12 uur: Kunst, wetenschap, en de 

verzame ling ten tijde van de Renaissance,  
door Guy Bovyn
•	15.10-15.30 uur: De Gulden Snede in de 

kunst: actuele perspectieven in de kunst,  
door prof. Philip Van Loocke
•	15.40-16 uur: Waarom verzamelt u?,  

door Guy Bovyn

•	Meer informatie: www.lineart.be
•	Prijs: Voor wie de kunstbeurs bezoekt, 

zijn de lezingen gratis. Er zijn een beperkt 
aantal tickets voor deze beurs gratis ter 
beschikking.  
U kan hiervoor intekenen op onze website 
www.UGent.be/alumniactiviteiten.

Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2011 om 11 uur
Het Pand (Refterzaal), Onderbergen 1, Gent

Op zondag 16 januari organiseert de Universiteit 
Gent haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar 
wordt u getrakteerd op een voordracht van 
Prof. Hendrik Vos, waarna we u aansluitend 
uitnodigen voor een hapje en een drankje.

•	 Inschrijven:  
via www.UGent.be/alumniactiviteiten
•	Gratis activiteit. Inschrijven verplicht.

Alumni Toptalent  
met Sophie Dutordoir

8 februari 2011 om 19 uur
Het Pand (Refterzaal), Onderbergen 1, Gent

In de reeks Toptalent nodigt de UGent 
haar topalumni uit om een lezing te geven 
voor collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Voor de derde editie van deze 
lezingenreeks komt Sophie Dutordoir, directeur-
generaal bij Electrabel, aan het woord.

•	 Inschrijven:  
via www.UGent.be/alumniactiviteiten
•	Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 

vervolledigen door 10 euro p.p. over 
te schrijven op ons rekeningnummer 
390-0965938-67.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De Bond van Gentse Germanisten

Jaarlijkse Bijeenkomst 
van de Bond van Gentse 
Germanisten

20 november 2010 om 15 uur
KANTL, Koningsstraat 8, Gent

Op de bijeenkomst worden de leden en 
gevierden vergast op een lezing over tussentaal 
en worden vijf docenten gehuldigd die met 
emeritaat gaan. Een recent afgestudeerde 
zal de Herman Uyttersprot-Scriptieprijs in 
ontvangst nemen (begiftigd door J. Story 
Scientia /Academia Press). Na de receptie 
volgt een etentje, waarvoor apart moet worden 
ingeschreven.

•	 Info: www.bgg.UGent.be/jaarvergaderingen.html 
•	 Inschrijven via: bggredactie@yahoo.co.uk  

voor 10 november 2010 (hier inschrijven 
voor het etentje)
•	Prijs: Gratis namiddagprogramma. Voor  

het etentje betaalt u 42,50 euro (leden) of 
45 euro (niet-leden).
•	Voor leden van de BGG en voor de gevierde 

afstudeerjaren 1960-1970-1985-2005. 
Ook wie nog geen lid is en wil kennismaken 
met de vereniging, kan zich inschrijven.

Faculteit Wetenschappen

Vereniging Gentse Geografen

Voorjaarsexcursie Maart 2011 Meer informatie over deze excursie vindt u 
binnenkort op http://geoweb.UGent.be

Alumni Agenda
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Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Drugsbeleid in België 17 november 2010 om 20.30 uur – UZGent, 
auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

Omtrent de juridische, ethische en economische 
problemen met betrekking tot het drugsbeleid 
in België - Gesprek met prof. Brice De Ruyver, 
hoogleraar strafrecht UGent•	Geen inschrijving

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten 
geneeskunde, niet-leden: 25 euro

Avondcolloquia  
voor de Practicus

Telkens op woensdag om 20.30 uur – UZGent, 
auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

•	24 november 2010: Omtrent hoofd- en 
halstumoren
•	8 december 2010: Mijn patiënt ziet het niet 

meer zitten (Low Vision)
•	26 januari 2011: Arts en ontwikkelings-

samenwerking
•	9 februari 2011: Behandeling van etnisch-

culturele minderheden: communiceren, 
cultuur, godsdienst en ziektebeleving
•	2 maart 2011: ‘Patient tailored treatment’  

bij ethnisch-culturele minderheden
•	16 maart 2011: Importpathologie
•	6 april 2011: Vaccinatie en chemoprofylaxe

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten 
geneeskunde, niet-leden: 15 euro

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven

15 december 2010, 23 februari 2011 
en 8 mei 2011 om 20.30 uur – UZGent, 
auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

Navormingscolloquia voor artsen en apothekers 
omtrent nieuwe geneesmiddelen en een 
bespreking van actuele onderwerpen in de 
farmacotherapie

•	 Inschrijven: via alumni.geneesheren@UGent.be 
•	Prijs: 3 euro per colloquium voor leden 

alumni-geneesheren, 15 euro voor niet-
leden, gratis voor artsen-in-opleiding en 
studenten

Lezingen in het kader van  
de Jonckheere Stichting

5 november en 19 november 2010,  
17.30 uur 
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen, UZGent 

•	5 november 2010: De dienst voor 
vrouwenziekten UZGent, een historiek:  
prof. dr. P. Defoort
•	19 november 2010: Urologie, 75 jaar:  

lic. F. Cotman
Geen inschrijving, voor iedereen toegankelijk

Interview met emeritus rond 
zijn leven en werkzaamheden 
tijdens zijn actieve loopbaan

3 december 2010 om 17.30 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen, UZGent

Prof. em. dr. H. Roels, ere-diensthoofd  
N. Goormaghtigh Instituut voor Pathologische 
Ontleedkunde

•	Geen inschrijving, voor iedereen toegankelijk

Avondcolloquia in 
samenwerking met de 
Orde der Geneesheren – 
Provinciale Raad van  
Oost-Vlaanderen

19 januari en 15 juni 2011 om 20.30 uur
UZGent, auditorium C, De Pintelaan 185, 
Gent

•	19 januari 2011: Medische atttesten – 
algemeenheden, definitie, wettelijke en 
juridische repercussies, maatschappelijke, 
sociale en financiële gevolgen, diverse topics
•	15 juni 2011: Behandeling van de vragen die 

zijn gerezen ter gelegenheid van het colloquium 
van 19 januari en van de vragen die op 
voorhand gesteld werden

•	Prijs: Gratis voor artsen, artsen-in-opleiding 
en studenten

Biomedische Alumni Gent 

Reünie Biomedische Alumni 
Gent

2 april 2011 – Locatie: wordt nog bevestigd 
(zie www.bag.UGent.be)

Op zaterdag 2 april 2011 vindt de 4e reünie van 
de Biomedische Alumni Gent, één van de jongste 
alumniverenigingen van de UGent, plaats.  
De editie van dit jaar zal bestaan uit een walking 
dinner. Meer info over de exacte locatie en  
prijs verschijnt spoedig op onze website  
(www.bag.UGent.be). 

•	 Info: www.bag.UGent.be
•	 Inschrijven op www.bag.UGent.be  

voor 1 maart 2011

Alumni Agenda
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Faculteit Ingenieurswetenschappen

Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent (AIG)

Tuupe tegoare mee Sabijn 26 november 2010 om 19.45 uur
Crypte van het Lakenmetershuis, 
Vrijdagsmarkt 24-25, Gent

Naar jaarlijkse traditie gaan we in ’t najaar nog 
maar eens de plezante Gents-culturele toer 
op. Deze keer brengen we de Gentse Jazz-diva 
Sabijn op de planken.

Sabijn is een authentiek Gents fenomeen! 
Geboren en getogen in Gent groeide ze op 
met de ballroom muziek waarop haar ouders 
zo graag dansten en wedstrijden wonnen. Ze 
moest en zou een ‘jazz singer’ worden. Onder 
haar motto ‘The swing, that’s my thing!’ heeft 
Sabijn nu een tweede, stomende en swingende 
jazz-CD uit die ze volledig in het Gents zingt en 
waarvoor ze zelf de teksten schreef.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-
agenda.asp
•	Prijs: Tarief KVIV-AIG: 12 euro / Tarief leden 

alumnivereniging UGent: 20 euro 

Update@Campus 2010: 
Terug naar de universiteit 
voor een leerrijke avondsessie

30 november 2010 om 19.30 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen,  
Coupure Links 653, Gent

AIG organiseert samen met IVPV en de 
faculteit Ingenieurswetenschappen UGent 
jaarlijks het Update@Campus event. Dit event 
wil afgestudeerden van onze faculteit naar hun 
vertrouwde Alma Mater terugbrengen om daar 
extra skills en kennis op te doen die onmiddellijk 
toepasbaar zijn voor hun carrière.

Prof. Buelens, een absolute autoriteit in 
zijn domein, heeft het dit jaar over ‘Heldere 
beslissingen nemen onder tijdsdruk’. Deze 
les geeft een aanzet tot beter onderbouwen 
van uw besluitvorming op basis van recente 
wetenschappelijke  studies. U krijgt inzicht 
in de sterke en zwakke punten van uw eigen 
beslissingen. Na de lezing volgt er een 
netwerkreceptie.

•	 Info en inschrijven:  
http://www.mijn-aig.be/
•	Prijs: Gratis voor AIG leden en IVPV alumni – 

Andere alumni betalen 10 euro bij de ingang

Bezoek Designmuseum: 
Vormgeving uit de periode 
1885-1935

5 december 2010 om 10 uur
Design Museum Gent,  
Jan Breydelstraat 5B, Gent

Het accent tijdens de rondleiding zal liggen op 
de Nederlandse vormgeving. In een speciale 
tentoonstelling wordt namelijk aan de hand 
van objecten uit de collectie van het Drents 
Museum Assen een overzicht gebracht van de 
Nederlandse toegepaste kunsten uit de periode 
ca. 1885-1935. 

Aanvullend wordt een wandeling gemaakt 
doorheen de permanente museumcollectie  
om te zien hoe in andere West-Europese 
landen – België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, 
Oostenrijk – op het eind van de 19e eeuw – 
begin van de 20e eeuw met art nouveau, art 
deco en modernisme werd omgegaan.

•	 Info: www.kviv.be/OVL20101205/
•	 Inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.asp 

voor 26 november 2010
•	Prijs: Tarief KVIV-AIG: 8 euro /  

Tarief leden alumnivereniging UGent:  
15 euro 

Bezoek AZ Maria Middelares 
– Technologie in de 
geneeskunde

15 december 2010 om 18.30 uur
Campus Maria Middelares, 
Kortrijksesteenweg 1026, Gent

In de driehoek technologie, duurzaamheid 
en gezondheidseconomie is de uitdaging van 
actuele gezondheidszorg om een mogelijke 
groeibeperking van budgetten te laten 
samengaan met innovatie en de kans op 
aanwending van nieuwe technologie.

Tijdens het bezoek aan het ziekenhuis wordt 
deze visie uiteengezet door onze collega prof.
dr.ir. Pascal Verdonck. Als algemeen directeur 
van het ziekenhuis en als directeur van het 
Instituut Biomedische Technologie UGent is hij 
goed geplaatst om die aspecten te kaderen in 
het kwaliteitsbeleid en organisatiemodel van een 
algemeen ziekenhuis. 

•	 Info: www.kviv.be/OVL20101215/
•	 Inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.asp 

voor 6 deccember 2010
•	Tarief KVIV-AIG: 3 euro 
•	Tarief leden alumnivereniging UGent:  

10 euro 

Alumni Agenda
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Faculteit Economie en Bedrijfskunde

VOSEKO

29e Vlaams Wetenschappelijk 
Economisch Congres

19 november 2010
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Tweekerkenstraat 2, Gent

Het congresthema: glokaal beleid in Europa. 
Glokaal beleid? Neen, dat is geen typefout. Lees 
de volledige titel van het congres en u begrijpt 
waarom: ‘Glokaal beleid in Europa / Lokaal 
beleid voor een globale markt: concurrentie 
of coördinatie binnen de EU’. Met dit thema 
spelen we meer dan ooit in op de actualiteit.

•	 Info: www.voseko.be

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

De grootste misvattingen  
in de populaire psychologie

14 december 2010 om 19 uur
Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent

Gebruiken we maar 10 procent van onze 
hersencapaciteit? Worden baby’s slimmer 
als u ze naar Mozart laat luisteren? Kunnen 
subliminale berichten u overtuigen om 
producten te kopen ? Bestaat de bijna-
doodervaring? De pers, kwakzalvers en internet 
voorzien het publiek van een constante stroom 
aan populair-psychologische weetjes, maar hoe 
onderscheiden we feit van fictie? 

Scott Lilienfeld heeft zich het demythologiseren 
van de 'populaire psychologie' uit de 
zelfhulpboeken en media tot doel gesteld. 
Samen met drie andere eminente hoogleraren 
schreef hij het opzienbarende 50 Great Myths 
of Popular Psychology: Shattering Widespread 
Misconceptions About Human Behavior.

In deze lezing overziet Scott Lilienfeld de 
geschiedenis van psychologische misvattingen 
en gaat op zoek naar de oorzaken van de 
kloof tussen wetenschappelijke en populaire 
psychologie. 

•	 Info en inschrijven: www. gap-online.UGent.be 
voor 13 december 2010
•	Prijs: gratis voor GAP-leden;  

niet-leden betalend

Verkiezing  
‘Psycholoog van het Jaar’

24 maart 2011 om 19 uur
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Na de verkiezing van Leni Verhofstadt-Denève 
als Psycholoog van het Jaar 2010 zal in 2011 
een nieuwe psycholoog met uitzonderlijke 
verdienste in de bloemetjes worden gezet. 
Binnenkort kunt u stemmen via de GAP-
website. Noteer alvast 24 maart 2011 in  
uw agenda!

•	 Info: www.gap-online.UGent.be
•	Prijs: Gratis voor GAP-leden

De UGent-alumnidatabank

Log meteen in en ontdek 
zelf de mogelijkheden op 
www.UGent.be/
alumnidatabank.

Wilt u als oud-student op de hoogte blijven over de UGent?

Wilt u uitgenodigd worden voor alumniactiviteiten?

Wilt u oude vriendschappen nieuw leven inblazen?

Bent u benieuwd naar het carrièrepad van vroegere medestudenten? 

Wacht dan niet langer om u aan te sluiten op de UGent-alumnidatabank en krijg de 
mogelijkheid om via dit netwerk medestudenten op te zoeken en relevante informatie 
terug te vinden. Als alumnus van de UGent kan u uw eigen infofiche online beheren, 
updaten en afschermen zoals u het zelf wenst. 

Alumni Agenda



Beleef

Merelbeke

> Nieuwe residentie
> Vlakbij Gent
> Snelle verbinding met het openbaar vervoer
> Appartement met 1 of 2 slaapkamers
> Terras of tuin
> Garage
> Een ideale investering
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Appartementen
van Bostoen

> Appartement 
vanaf € 195.500
incl. garage t.w.v. 
€ 15.750

Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be

Interesse?
Jan & Katrin Van Steenberghe
0477 89 80 16 - 052 42 77 48
Hoofdzetel 09 216 16 20

www.bostoen.be

Beleef Herzele

GroeneMeer

Kijkwoning
Tuinwijkstraat 14 - 9550 Herzele

> Kort bij Aalst, Zottegem, 
Geraardsbergen, oprit E40

> Ruime keuze aan afwerkingsmaterialen
> Grond + energiezuinige  woning (HOB) 

vanaf € 233.499
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Gesloten systeem
Het onderzoek van Wim Cornelis 

is fundamenteel maar evenzeer 

erg toegepast. De vraag die hem 

bezighoudt: hoe kunnen we de 

hoeveelheid water in de bodem 

vergroten? Of nog: hoe kunnen we 

de fysische eigenschappen van de 

bodem verbeteren zodat die beter 

water kan vastleggen? En daarbij 

valt meteen op dat er een foutieve 

perceptie rond droogte bestaat. 

Wim Cornelis: “We moeten af van 

het idee als zou de verdroging van 

de bodem enkel een gevolg van de 

van de internationale UNESCO Chair 

on Eremology (onder leiding van pro-

fessor Donald Gabriels). Eremologie, 

pardon? Wim Cornelis: “Eremologie 

bestudeert drylands. Dat zijn droge 

gebieden met een verhouding 

tussen neerslag en verdampings-

potentieel die schommelt tussen 

0,05 en 0,065. Nog droger, dat zijn 

woestijnen. Onze onderzoeksgroep 

legt zich toe op bodemwaterbeheer: 

hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk 

omgaan met regenwater en hoe 

kunnen we de hoeveelheid bodem-

water optimaliseren?”

Om op dat stereotiepe beeld terug 

te komen: armoede in landen als 

Ethiopië, totaal verdorde grond 

waar nauwelijks nog iets kan 

groeien. We vinden het allemaal 

schandalig, en het is de schuld van 

de opwarming van de aarde. Daar-

door zou de lengte en frequentie 

van droogteperiodes in vele regio’s 

toenemen. “Dat is een misvatting”, 

steekt prof. Wim Cornelis van wal. 

Hij is als docent verbonden aan de 

vakgroep Bodembeheer, onder-

zoeksgroep Bodemfysica. Die vak-

groep huist ook de voorzitterszetel 

Je kent het stereotiepe beeld van ver-

droogde aarde in ontwikkelingslanden. 

We geloven graag dat die droogte het 

gevolg is van de opwarming van de aar-

de. Volgens Wim Cornelis van de vak-

groep Bodembeheer aan de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen dragen 

we vooral zelf bij: traditioneel ploegen 

maakt de bodem kapot. Hij breekt een 

lans voor conserveringslandbouw als 

één van de mogelijkheden om meer 

water in de bodem vast te leggen.  

“We moeten meer inzetten op regen-

afhankelijke landbouw”, klinkt het.

Auteur: Aart De Zitter | Foto’s: Caroline Vincart

We ploegen 
de bodem kapot

Wim Cornelis voert 
strijd tegen droogte
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Wim Cornelis vat de basisprincipes 

van die conserveringslandbouw 

samen: “Probeer zo weinig mogelijk 

de bodem te bewerken, want ploe-

gen maakt de bodem vaak kapot. 

Hou je bodem bedekt, door bij-

voorbeeld de oogstresten te laten 

staan. En zorg voor rotatie, pas dus 

wisselcultuur toe.”

Regenafhankelijk
Het onderzoek rond kleinschalige 

wateropslag in de bodem heeft 

uiteraard een geopolitiek effect. 

Landbouwproblemen zijn in se 

een globale problematiek, en dat 

vraagt dus om politieke beslissin-

gen. Heeft Wim Cornelis op dat 

vlak aanbevelingen, gestoeld op 

zijn onderzoekservaring? Daarover 

moet hij niet lang nadenken: “Op 

nog te veel plaatsen zijn water en 

landbouw in verschillende ministe-

ries ondergebracht. Die moeten 

dringend gaan samenwerken. 

Irrigatie gaat de problemen van 

waterschaarste in de landbouw 

niet oplossen. Er moet vooral 

worden ingezet op regenafhan-

kelijke landbouw. Meer water in 

de bodem draagt niet enkel bij 

tot voedselzekerheid, maar levert 

ook globale ecosysteemdiensten 

en kan zelfs, ten gevolge van een 

bodem-neerslagfeedback, leiden 

tot meer regen. We moeten er 

niet goedschiks van uitgaan dat er 

minder regen is, maar in tegendeel 

de regen beter kanaliseren. Dit is 

echt nodig, als we de Millennium-

doelstellingen ooit willen halen.” 

“Op onze proefvelden vergelijken we 

drie systemen. Eerst is er de con-

ventionele landbouw, met drie tot 

vijf keer ploegen per jaar: de manier 

waarop de lokale landbouwers het 

doorgaans doen. Daarnaast is er de 

‘terwah’, een lokale conserverings-

techniek waarbij je loodrecht op 

de helling een aantal voren maakt 

en zo een hoeveelheid water kan 

opvangen. De derde manier is de 

meest vernieuwende: we maken 

permanente bedden. Die laten 

enerzijds constante drainage van 

de zware kleibodem toe, maar de 

voren en de verbeterde eigenschap-

pen van de bodem in de bedden 

bevorderen anderzijds de infiltratie. 

We laten de stoppels staan, want 

die beschermen de bodem. Dat is 

niet evident, want normaal worden 

de oogstresten aan de dieren ge-

voederd. In plaats van een volledig 

nieuwe techniek te introduceren, 

trachten we lokale kennis en het 

gebruik van de traditionele niet-ke-

rende ‘marasha’ ploeg te verenigen 

met de principes van conserverings-

landbouw.” 

De voorlopige resultaten van het 

project zijn bijzonder bemoedigend. 

De nieuwste methode zorgt voor 

een meeropbrengst van maar liefst 

zeventig procent. En ook de opper-

vlakte afstroming en de erosie zijn 

flink teruggedrongen. En de hoeveel-

heid bodemvocht is sterk toegeno-

men. Bovendien ontvingen van bij 

het begin van het project in 2005 

een aantal plaatselijke landbouwers 

subsidies om de conserveringstech-

nieken op hun velden toe te passen. 

Ook andere landbouwers pikken nu 

spontaan de nieuwe technieken op. 

Het onderzoek kun je dus ook als 

een vorm van toegepaste ontwikke-

lingshulp beschouwen.

opwarming van de aarde zijn. Het 

is niet bewezen dat droogteperio-

des nu in lengte en frequentie toe-

nemen.” Waaraan het probleem 

dan wél te wijten is? “Wat we nu 

ervaren is veeleer een landbouw-

kundige dan een meteorologische 

droogte. Er is een tekort aan water 

voor planten en gewassen, en dat 

komt door de aantasting van de 

fysische bodemkwaliteit: minder 

infiltratiecapaciteit, meer erosie, 

meer ondoordringbare lagen, min-

der waterophoudend vermogen.”

En dat zou onder meer de schuld 

zijn van de manier waarop de mens 

aan landbouw doet. Met name de 

traditionele ploeg moet het daarbij 

ontgelden. En hadden wij nu niet 

net geleerd dat je in de ontwik-

kelingslanden beter een ploeg dan 

een wortel geeft, zodat de mensen 

er zélf voor hun voedsel kunnen 

zorgen? Wim Cornelis glimlacht: 

“Misschien zouden we ze beter wél 

een wortel geven. Een goede door-

worteling herstelt een bodem, een 

ploeg maakt veel kapot.”

Conserveringslandbouw
In de ontwikkelingslanden kan con-

serveringslandbouw bijdragen tot 

het beschermen van bodems en 

dus tot voedselzekerheid. Ngo’s zijn 

bij de pinken en pikken dat verhaal 

goed op. Zelf voert Wim Cornelis 

momenteel in Ethiopië en Malawi 

een proefproject uit. In Ethiopië 

proberen de onderzoekers (in sa-

menwerking met de Mekelle Univer-

siteit, K.U.Leuven en een Mexicaans 

onderzoekscentrum) temidden van 

de akkers van de plaatselijke land-

bouwers via bodembescherming 

meer bodemwater te behouden en 

zo de opbrengsten van de landbouw 

te verhogen. Wim Cornelis licht toe: 

Info p 
Prof. Wim Cornelis
Vakgroep Bodembeheer
Tel. 09 264 60 40
Wim.Cornelis@UGent.be

Binnen de onderzoeks groep wordt eremologie in de eerste 
plaats geïnterpreteerd als duurzaam beheer van drylands, 
waarbij de focus ligt op in situ regenwateropvang in brede zin.
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beelden van ’68 ook doorstroom-

den naar de alumnivereniging.”

Eigen tradities
“Ikzelf studeerde eind jaren vijftig 

aan de UGent. Mijn generatie was 

sterk getekend door de school-

strijd. Dus toen ik van de middel-

bare school de overstap naar de 

universiteit maakte, ging ik op zoek 

naar geestesgenoten. Afkomstig 

uit het officiële onderwijs (het huidi-

ge gemeenschapsonderwijs) kwam 

ik bij ’t Zal terecht. Dat was een 

vereniging van linkse krachten, wat 

toen gelijkstond aan niet-katholiek. 

Zelf was ik vooral sociaal actief, 

maar in ’t Zal verenigde ik me ook 

met liberalen en communisten. Als 

oudste studentenvereniging viel me 

enerzijds de historische continuïteit 

op. Maar ook de eigen tradities 

zijn zeer sprekend. In plaats van de 

traditionele studentenliederen over 

te nemen, beschikt ’t Zal bijvoor-

beeld over een heel gamma eigen 

teksten en liederen.”

Het 125-jarige bestaan van B.O.L. 

wordt gevierd op 18 november 

2010. Die dag staat er een aca-

demische zitting in de Aula van de 

UGent op het programma met een 

herdenking van de oprichting van 

’t Zal en een historisch overzicht. 

Daarna volgt de uitreiking van  

de Geuzenprijs aan auteur Erwin 

Mortier en professor emeritus  

Etienne Vermeersch.  

Meer info: www.tzalwelgaan.be

Herman Balthazar verder. “De 

radicale studentenvereniging 

botste dan met de meer burger-

lijke visie van haar oud-leden. De 

vernederlandsing van de univer-

siteit in 1930 is bijvoorbeeld een 

bekroning voor zowel ’t Zal als 

B.O.L. Beide hebben daar immers 

jarenlang voor gestreden. Eind 

jaren zestig zijn er dan weer span-

ningen tussen de twee. Helemaal 

in de geest van die tijd profileert 

’t Zal zich steeds meer als een 

voorstander van het anarchisme. 

Maar in de jaren zeventig lossen 

die spanningen grotendeels zich-

zelf of. Studenten studeren af en 

stappen van ’t Zal over naar B.O.L. 

Dat zorgde ervoor dat de denk-

Opgericht in 1852 mag ’t Zal Wel 

Gaan - kortweg ’t Zal – zich met 

recht en reden de oudste studen-

tenvereniging van Vlaanderen noe-

men. Haar Bond der Oud-Leden 

– kortweg B.O.L. – is iets jonger, 

maar viert dit jaar ook al zijn 125e 

verjaardag. “Dat ontstaan hangt 

nauw samen met de steeds be-

langrijker wordende politieke po-

sitie die ’t Zal rond 1885 innam”, 

vertelt Herman Balthazar van 

B.O.L. “Als vrijzinnige vereniging 

speelde zij namelijk een belangrijke 

rol in de strijd tussen het klerikale 

en het antiklerikale.”

Nauwe band
De B.O.L ontstond onder andere  

om de continuïteit van ’t Zal te ga-

randeren en de werking ervan te 

optimaliseren. “B.O.L. heeft dus altijd 

een nauwe band gehad met ’t Zal, 

maar doorheen de geschiedenis  

waren er ook conflicten”, gaat 

Hebt u ook nog cursussen, foto’s, affiches of andere voorwerpen uit 

uw studententijd? Het archief van de UGent neemt die graag in haar 

collectie op. Meer informatie vindt u op www.UGent.be/archief. 

Alumnivereniging van oudste 
studentenvereniging bestaat 125 jaar

De UGent telt heel wat alumnivereni-

gingen, elk met hun eigen waarden en 

geschiedenis. In elk alumninummer van 

dit magazine stellen we graag telkens  

een vereniging aan u voor. Beginnen 

doen we bij de alumnivereniging van 

de oudste nog actieve studenten-

vereniging in Vlaanderen: de Bond der 

Oud-Leden van Taalminnend Studenten 

Genootschap ’t Zal Wel Gaan.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Provincie Oost-Vlaanderen

Professor Herman Balthazar, 
prominent lid van de B.O.L. 

ERC Starting Grants verzilveren 
uitmuntend onderzoek
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langrijk vindt. ERC werd in 2007 

opgericht om ook fundamenteel 

onderzoek te financieren dat ver-

trekt vanuit de ideeën van de onder-

zoekers zelf. Excellentie is het enige 

selectiecriterium. De jury van de 

Starting Grants hecht ook uiterma-

te veel belang aan de onafhankelijk-

heid van de kandidaten. Het budget 

dat ze ter beschikking krijgen, stelt 

hen in staat om een team samen 

te stellen en vijf jaar lang fundamen-

teel onderzoek te verrichten.”

De lat ligt bijzonder hoog. In 2009 

werden 237 van de 2.503 aanvra-

gen voor een ERC Starting Grant 

goedgekeurd. Dit is amper 9,5 pro-

cent. De UGent kaapte daar met 

Peter Bienstman en Veronique Van 

Speybroeck (faculteit Ingenieurswe-

tenschappen), Eva Brems (faculteit 

Rechtsgeleerdheid), Christophe 

Detavernier (faculteit Wetenschap-

pen) en Jo Van Steenbergen (facul-

teit Letteren en Wijsbegeerte) vijf 

beurzen van weg.

maar ook onderzoekers van buiten 

de Unie te verleiden om hier aan 

de slag te gaan. 

“Het ERC Starting Grants program-

ma is een buitenbeentje in Europa”, 

zegt Adviseur Europees Onderzoek 

Margo Baele (UGent). “De Europese 

Unie investeert al sinds de start van 

de Europese Kaderprogramma’s in 

samenwerkingsverbanden tussen 

verschillende Europese instituten, 

over onderwerpen die Europa be-

De European Research Council 

(ERC) lanceert al sinds 2007 

jaarlijks een oproep om jonge veel-

belovende vorsers te overhalen 

zich kandidaat te stellen voor een 

onderzoeksbeurs ter waarde van 

anderhalf miljoen euro. De enige 

voorwaarde is dat ze zonder meer 

uitmuntend zijn in wat ze doen 

en de ambitie hebben om uit te 

groeien tot de absolute wereldtop. 

Met dit systeem hoopt Europa niet 

alleen eigen talent te ondersteunen 

ERC Starting Grants verzilveren 
uitmuntend onderzoek

Grenzen zijn er om te verleggen. Opnieuw kunnen vier 

wetenschappers van de Universiteit Gent hun droom 

waarmaken nadat ze geselecteerd werden voor een 

prestigieuze ERC Starting Grant. Deze Europese beurs 

ondersteunt baanbrekend en visionair onderzoek met 

forse bedragen. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto's: Nic Vermeulen, Hilde Christiaens
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“In 2008 beet Gilles Pourtois uit de 

faculteit Psychologie en Pedagogi-

sche Wetenschappen voor ons de 

spits af”, zegt Nathalie Vandepitte 

van de EU-cel van de UGent. “Vorig 

jaar werden vijf van de negentien 

kandidaten geselecteerd. Dat is 

een slaagpercentage van 26 pro-

cent. We deden beter dan bijvoor-

beeld een Britse universiteit als 

Cambridge. Voor de jongste op-

roep van 2010 werden de statis-

tieken nog niet gepubliceerd, maar 

Vier nieuwe ERC Starting Grants voor de UGent

Vlnr: Nathalie Vandepitte,  
Saskia Vanden Broeck en  
Margo Baele (EU-cel UGent).

Dit najaar kunnen aan de UGent vier onderzoekers aan de slag met een ERC Starting Grant. De vakgroep Informatie-
technologie sleept maar liefst twee beurzen in de wacht.

Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en 

Informatie systemen, faculteit Ingenieurswetenschappen

Project: Dependable Performance on ManyThread 
Processors
“Het geeft veel voldoening om een dergelijk prestigieuze 

beurs te krijgen. Het mooie is dat er een bedrag van 1,389 

miljoen euro tegenover staat. Daarmee kan ik drie docto-

raatsstudenten en één post-doc gedurende vijf jaar betalen. 

Met het team wil ik een nieuw paradigma uitwerken voor de 

interactie tussen de hardware en software in meerdradige 

processors. Op dit ogenblik beïnvloeden de draden elkaars 

prestatie, wat tot inefficiëntie, gereduceerde kwaliteit en niet-

gerespecteerde service-level agreements leidt. De centrale 

idee is een nieuwe tellerarchitectuur te ontwikkelen waar-

door we dit probleem kunnen oplossen.”

Bart Lambrecht, vakgroep Inwendige Ziekten,  

faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Project: Role of Endoplasmic Reticulum Stress in 
dendritic cells and immunemediated lung diseases
Professor Bart Lambrecht bestudeert reeds langere tijd het 

ontstaansmechanisme van astma, en meer in het bijzonder 

de rol van de afweerreactie tegen allergenen. Na zijn docto-

raatsstudies aan de UGent in 1998 specialiseerde hij zich 

tot longarts-onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum 

in Rotterdam. Eind 2007 opteerde hij ervoor aan de Univer-

siteit Gent zijn onderzoek rond dendritische cellen verder te 

zetten. “Met de 1,5 miljoen euro van de ERC Starting Grants 

wil ik nagaan of allergeenherkenning gepaard gaat met 

cruciale veranderingen in het eiwitmetabolisme van de den-

dritische cel. Een beter inzicht hierin kan mogelijk leiden tot 

betere geneesmiddelen tegen astma.”
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we verwachten opnieuw een alge-

mene slaagkans van 10 procent, 

terwijl aan de UGent vier van de 23 

indieners (17 procent) de beurs in 

de wacht konden slepen.”

“De kandidaten kunnen uit alle 

mogelijke onderzoeksdomeinen 

behalve het nucleair onderzoek 

komen”, vult Saskia Vanden Broeck 

(EU-cel UGent) aan. “Voorwaarde 

is dat ze al minstens twee jaar en 

maximum twaalf jaar gedoctoreerd 

zijn en bijgevolg al enige onderzoek-

servaring opdeden. Ze worden een 

eerste keer geselecteerd op basis 

van hun track record en de origina-

liteit van het onderzoeksidee. In een 

tweede ronde moeten ze hun zaak 

verdedigen voor een expertenpanel 

van topwetenschappers.” 

Terwijl de fondsen voor wetenschap-

pelijk onderzoek door de recessie 

zijn teruggeschroefd, zijn de ERC 

Starting Grants een soort oase voor 

de wetenschapper geworden. 

“De budgetten voor het ERC-

programma (2007-2013) wer-

den vastgelegd vóór de crisis en 

voorzien een budget dat jaarlijks 

toeneemt”, aldus Nathalie Vande-

pitte. “Wetenschappers die zich 

kandidaat stellen, worden bij het 

indienen van hun project begeleid 

door onze EU-cel, bijgestaan door 

ervaren consultants. We organise-

ren ook een training die hen voor-

bereidt op het interview door het 

expertenpanel. Aan de geselecteer-

den bieden we een BOF-ZAP man-

daat aan, zodat ze hun onderzoek 

na het ERC-project onafhankelijk 

kunnen verderzetten.” 

Meer informatie: 

http://erc.europa.eu/

Dries Van Thourhout, vakgroep Informatie-

technologie, faculteit Ingenieurswetenschappen

Project: Ultralow power photonic integrated devices 
for short scale interconnect networks

 “Mijn ERC Starting Grant laat toe om een aantal doctorale 

en postdoctorale studenten aan te werven. Het biedt de 

mogelijkheid om meteen een grote sprong vooruit te maken. 

Ons onderzoek situeert zich in het domein van de optische 

communicatie. Dergelijke manier van communiceren via glas-

vezelkabels wordt al lang gebruikt voor langeafstandsverbin-

dingen. De volgende stap is om de vezel ook in verbindingen 

tussen elektronische toestellen (bijvoorbeeld ter vervanging 

van de USB-kabel) of in die toestellen te gebruiken. Op die 

manier zal de snelheid en de hoeveelheid informatie die je 

kan doorsturen in grote mate toenemen. Optische verbindin-

gen zijn bovendien goedkoper en flexibeler. Om daartoe te 

komen moeten we echter eerst lasers ontwikkelen die klein 

genoeg zijn.”

Günther Roelkens, vakgroep Informatietechnologie, 

faculteit Ingenieurswetenschappen

Project: MidInfraRed Active photonic integrated 
Circuits for Life sciences and Environment
“Ik had nooit verwacht dat ik al op mijn dertigste dergelijke 

beurs zou krijgen. Hopelijk kunnen we met het geld een paar 

mooie dingen doen. De meeste toepassingen die in onze vak-

groep worden ontwikkeld, draaien rond telecommunicatie en 

hogesnelheidsverbindingen. Ik wil echter een mid-infrarode 

lichtbundel door een sample sturen. Op basis daarvan kun-

nen we dan meer te weten komen over de stof in de sample. 

We moeten natuurlijk eerst een paar fundamentele dingen 

onderzoeken maar zodra we daarin een doorbraak hebben 

bereikt, kan die technologie gebruikt worden om bijvoorbeeld 

een gasflow in een industrieel proces te monitoren of voor 

het meten van de luchtkwaliteit. We kunnen nu al zeggen dat 

de sensoren die op basis van de nieuwe technologie ontwik-

keld worden veel goedkoper zullen zijn dan de systemen die 

vandaag bestaan.”
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“We volgen het ziekteverloop op 

van patiënten die zijn geïnfecteerd. 

We bepalen de concentratie van 

het virus in het bloed om te zien of 

de therapie wel of niet aanslaat. 

Als daar iets mee misloopt, gaan 

we na of het virus resistentie te-

gen de medicatie heeft ontwikkeld. 

ARL’s zijn ook opgericht om bij een 

positieve screeningstest een dub-

bele controle uit te voeren zodat 

de diagnose al dan niet kan worden 

bevestigd. We leggen ons naast 

deze routine hiv-bepalingen ook toe 

op basiswetenschappelijk onder-

zoek”, aldus Chris Verhofstede. 

Uit algemene cijfers blijkt dat zowat 

“Het is niet verbazend dat jonge, 

blanke homoseksuele mannen de 

meest kwetsbare groep voor hiv-

infecties zijn. Dat blijkt immers ook 

uit ander onderzoek, onder meer 

in Groot-Brittannië en Nederland. 

Bovendien is deze groep vaak met 

andere seksueel overdraagbare 

aandoeningen geïnfecteerd. Die 

kunnen samen met hiv worden 

overgedragen, maar indien ze aan-

wezig zijn ook de kans op infectie 

verhogen”, zegt professor Chris 

Verhofstede, verbonden aan het 

Aids Reference Laboratory (ARL). 

Het gaat hier om een van de zeven 

erkende ARL’s in België. 

Homomannen vrijen veilig, 
maar blijven kwetsbaar 

voor hiv
Jonge blanke homoseksuele mannen 

lopen het grootste risico om met het 

aidsvirus geïnfecteerd te worden. Dat 

blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek 

van het Aids Referentielaboratorium 

van de UGent. Sensoa lanceerde zopas 

de campagne ‘Live Positive’. Die richt 

zich specifiek tot homomannen.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Nic Vermeulen

Vlnr: Mark Sergeant (Sensoa), Prof. Chris Verhofstede en Kristen Chalmet
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gericht op preventiecampagnes 

voor homomannen. In Wallonië 

werkt men vaker met algemene 

campagnes zonder er een doel-

groep uit te lichten, uit vrees om te 

stigmatiseren. “Live Positive wil dui-

delijk maken dat hiv een realiteit is 

en je er mee moet leren leven. We 

werken met vijf basisboodschap-

pen die telkens terugkomen: laat je 

testen op hiv na een risicovol con-

tact, laat je om de zes maanden 

testen op soa, vrij met condoom en 

glijmiddel, laat je vaccineren tegen 

hepatitis B en maak goede afspra-

ken met je partner over seks met 

anderen”, aldus Mark Sergeant. 

De Live Positive campagne werkt 

met concrete voorbeelden van 

jonge mannen die aangeven dat 

ze zich lieten testen of vooral dat 

ze een veilig gedrag vertonen. Een 

realistische context is belangrijk. 

“De meeste homo’s vrijen veilig en 

doen veel inspanningen om risico’s 

te vermijden. Dit moet zo blijven, 

dus campagnes blijven essentieel. 

Daarnaast moeten we er naar 

streven dat de kans daalt om hiv 

van een onbeschermd persoon te 

krijgen. Hiervoor bestaan metho-

des, zoals veel sneller testen. Ook 

moet het testen eenvoudiger wor-

den. Er is een sterke relatie met 

soa, ook daarop kun je inspelen. 

Een koppeling tussen het testen 

op soa en hiv zou een gangbare 

praktijk moeten zijn. Jammer ge-

noeg is dit bij veel huisartsen soms 

nog een moeilijk te bespreken 

probleem. We pleiten ook voor een 

debat. Veel homomannen hebben 

een ander gezondheidsprofiel, hier-

voor moet meer aandacht zijn.” 

doctoreert, stelt: “We willen ook an-

dere interessante gebieden van het 

genoom van het virus onderzoeken, 

zoals het stukje van het virus dat 

bepaalt welke cellen worden geïnfec-

teerd. Ook willen we strakker focus-

sen op de cluster van blanke homo-

seksuele mannen die geïnfecteerd 

zijn met een zeer nauw verwant 

virus. We willen onderzoeken of er 

patronen te vinden zijn, bijvoorbeeld 

inzake de evolutie van het virus, die 

we kunnen correleren aan de ziekte-

progressie van de patiënten.” 

’Live Positive’
Mark Sergeant is verbonden aan 

Sensoa, een Vlaams service- en 

expertisecentrum voor seksuele 

gezondheid en hiv. “Het onderzoek 

van professor Verhofstede toont 

duidelijk aan dat het gros van de 

transmissies heel lokaal gebeurt, 

in veel mindere mate bij een avon-

tuurtje in het buitenland.” 

Uit ander cijfermateriaal blijkt dat 

heel veel mannen uit de kwetsbare 

groep zich geregeld laten testen. 

Het gaat dan om mensen die 

beseffen welke risico’s ze lopen. 

Jongeren zijn kwetsbaarder omdat 

het lopen van risico’s eigen is aan 

de leeftijd. Ook hunkeren ze naar 

een vaste relatie, maar de praktijk 

leert dat dit niet vanzelfsprekend 

is. “Er wordt al te snel van uit ge-

gaan dat een vaste relatie veilig is, 

terwijl cijfers leren dat hieruit veel 

besmettingen voortvloeien. Het ligt 

vaak moeilijk om eerst een test te 

ondergaan en pas dan condooms 

weg te laten.” 

Uit gegevens van het Tropisch In-

stituut blijkt dat zowat 15 procent 

van de homomannen die hiv heb-

ben, zelf niet op de hoogte zijn dat 

ze seropositief zijn. “In veel andere 

landen ligt dit cijfer nog hoger. Wij 

hebben er altijd op aangedrongen 

dat testen na een risico essentieel 

is, wat niet overal gebeurde”, aldus 

Mark Sergeant. Sensoa mikt heel 

één op twintig Vlaamse homosek-

suele mannen met hiv is besmet. 

De kans dat het virus in die doel-

groep sneller wordt doorgegeven 

bij een onveilig contact is dan ook 

heel groot. “Je kunt echt niet zo-

maar stellen dat deze doelgroep 

onveiliger seksuele contacten heeft 

en dus een groter risicogedrag zou 

vertonen. Wel is verder onderzoek 

nodig dat blootlegt waarom de ver-

spreiding van hiv er zo groot is en 

blijft”, zegt Chris Verhofstede.

Bouwstenen van hivvirus
In het Gentse referentielaboratorium 

worden momenteel ongeveer dui-

zend patiënten met hiv gevolgd. De 

transmissie van hiv binnen de risico-

groep van jonge homomannen werd 

op basis van virologisch onderzoek 

gedetecteerd. “Hiv is een heel varia-

bel virus, het verandert voortdurend. 

Daardoor heeft elke persoon een 

eigen variant van het virus. Toch zijn 

er onderlinge relaties te ontdekken. 

Nauw verwante virussen vormen 

een cluster. We wilden weten of 

mensen die met geclusterde virus-

sen zijn geïnfecteerd aan bepaalde 

profielen beantwoorden, want de 

kans is groot dat dit profiel een grote 

rol speelt in de lokale overdracht van 

de infectie. We namen een stukje 

van het genoom van het virus en on-

derzochten de nucleotidesequentie. 

Nucleotiden zijn de bouwstenen van 

het virale genetische materiaal. Op 

basis daarvan kun je bomen uitte-

kenen die de verwantschap van het 

virus aangeven”, verduidelijkt Chris 

Verhofstede. 

Wetenschappelijk medewerker 

Kristen Chalmet, die op dit thema 

Info p 
Vakgroep Klinische Biologie, 
Microbiologie en Immunologie 

Prof. Chris Verhofstede 
Tel. 09 332 36 51 
Chris.Verhofstede@UGent.be 

Kristen Chalmet
tel. 09 332 36 58 
Kristen.Chalmet@UGent.be

Sensoa

Mark Sergeant

Mark.Sergeant@sensoa.be

Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15

www.mannenseks.be/livepositive
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“Mijn vader heeft twaalf kinderen 

gemaakt.” Met die zin kwam in 

2005 een jongensdroom uit voor 

prof. Mark Janse. Al van kindsbeen 

af droomde hij ervan om als enige 

buitenstaander een vreemde taal 

te beheersen. Toen hij dus op een 

audiofragment bovenstaande zin-

netje in het Cappadocisch hoorde, 

besloot hij zo snel mogelijk in Grie-

kenland op zoek te gaan naar  

native speakers. “Tot op dat mo-

ment dacht iedereen namelijk 

dat het een dode taal was. Toen 

de Cappadociërs in 1924 na de 

Grieks-Turkse oorlog van Turkije 

naar Griekenland moesten verhui-

zen, probeerden zij zich daar zo 

snel mogelijk aan te passen. Om 

die reden schakelden zij massaal 

over op het Grieks. Het Cappado-

cisch spraken ze enkel nog onder 

elkaar en nooit in het openbaar.”

Hollandse Cappadociër
De Cappadociërs ontvingen Mark 

Janse met open armen en no-

digden hem amper een jaar later 

uit om te komen spreken op hun 

Gavoustima, wat Cappadocisch is 

voor bijeenkomst. “Daarop komen 

elk jaar duizenden Cappadociërs 

samen”, legt hij uit. “Ik heb hen 

daar toen behalve in het Grieks 

ook even toegesproken in hun ei-

gen taal en voor hen was dat een 

enorme schok. Het was de eerste 

keer dat iemand in het openbaar 

Cappadocisch sprak, en dan nog 

wel op een officiële gebeurtenis. 

Bovendien was ik ook nog eens een 

buitenstaander. Dit jaar heb ik hen 

op de Gavoustima uitsluitend in 

het Cappadocisch toegesproken.” 

Doordat Janse de taal zelf spreekt 

heeft de Cappadocische gemeen-

schap hem geadopteerd als een 

van hen. Hij kreeg er zelfs de  

Info p 
Prof. Mark Janse
Vakgroep Latijn en Grieks
Tel. 09 264 98 80
Mark.Janse@UGent.be

Sinds deze zomer mag Mark Janse, onderzoeksprofessor aan de 

vakgroep Latijn en Grieks, zich ere-Cappadociër noemen. Die titel 

kreeg hij van de Cappadociërs zelf omdat hij zich al twintig jaar lang 

opwerpt als cultureel ambassadeur van hun taal en cultuur.  

De Cappadociërs zijn een minderheidsgroep in Griekenland. “Wat 

begon als een onderzoek uit taalkundige interesse, is uitgegroeid tot 

een sociaal project waar ik zeer sterk bij betrokken ben”, vertelt hij.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen
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geeft namelijk goed weer hoe een 

bevolkingsgroep naar de wereld 

rondom zich kijkt.” Bovendien wijst 

Janse erop dat de recente Cappa-

docische geschiedenis nauwelijks 

gekend is, maar ons heel wat kan 

leren. “Alleen al het feit dat de 

Cappadociërs, die orthodoxe chris-

tenen zijn, eeuwenlang in vrede 

geleefd hebben met hun moslimbu-

ren is het bestuderen waard.”

Weerklank
Mark Janses Cappadocische 

onderzoek kent veel weerklank in 

de internationale academische 

wereld. Hij is een veelgevraagd 

spreker en voormalig Visiting Fel-

low van All Souls College in Oxford 

en de Onassis Foundation in Grie-

kenland. In oktober 2011 geeft hij 

als Onassis Senior Visiting Scholar 

een reeks gastvoordrachten aan 

gerenommeerde Amerikaanse uni-

versiteiten als Harvard, Princeton 

en Stanford. 

Toch is zijn erkenning als Cappado-

cisch ereburger voor Mark Janse 

de ultieme bekroning voor zijn on-

derzoek. “Men stelt vaak de vraag 

naar de maatschappelijke relevan-

tie van wetenschappelijk onder-

zoek. Het feit dat mijn onderzoek 

bijdraagt tot de heropleving van de 

taal, de cultuur en dus de identiteit 

van een heel volk is een unieke en 

zeer emotionele ervaring.” 

in kleine musea tentoongesteld. 

Maar ze gaan tevens op zoek naar 

hun roots in Turkije.” 

Dit jaar is Mark Janse met een 

aantal Cappadociërs in Turkije op 

zoek gegaan naar het huis van 

hun grootouders. Hij beschrijft de 

wederzijdse hartelijkheid die ont-

stond op het moment dat ze dat 

huis vonden. “Die Turken toonden 

onmiddellijk hoe alles er vandaag 

uitziet en we mochten ook overal 

vrij rondkijken. Toevallig was er die 

dag een bruiloft in het dorp. Toen 

de bruid verscheen, begonnen de 

Cappadociërs en Turken spontaan 

samen te zingen en te dansen.”

Bedreigde taal
Hoewel het Cappadocisch nu een 

heropleving kent, waarschuwt 

Mark Janse dat de taal en de cul-

tuur langzaam maar zeker zullen 

verdwijnen. “Ik schat dat tegen 

het einde van deze eeuw het Cap-

padocisch echt een dode taal zal 

zijn. Momenteel is er nog slechts 

één dorpje waar ook de kinderen 

nog Cappadocisch spreken, maar 

dat zal wellicht de laatste generatie 

zijn”, verwacht hij. “Daarom is het 

belangrijk dat we nu zoveel mogelijk 

opnames maken van de gesproken 

taal. Op basis daarvan kunnen 

we dan een woordenboek en een 

grammatica schrijven. Daarnaast 

is het erg belangrijk om hun orale 

tradities vast te leggen. Een taal 

bijnaam ‘de Hollandse Cappadociër’ 

(Janse is van oorsprong Neder-

lander nvdr). “Dit jaar waren er op 

de Gavoustima zo’n 5.000 mensen 

aanwezig en allemaal wilden ze 

me persoonlijk begroeten. Na mijn 

toespraak moest ik dus letterlijk 

alle rijen afgaan om iedereen een 

hand te geven. Ook als ik in een 

dorp aankom is dat zo. Ik hoef zelfs 

niet meer op zoek te gaan naar 

mensen die met me willen spreken. 

Mensen loodsen me gewoon mee 

naar hun huis om hun familiege-

schiedenis te vertellen. En overal 

moet ik mee aan tafel schuiven”, 

lacht hij.

Generatie op zoek
Ondertussen is Mark Janse al lang 

niet meer geïnteresseerd in de 

taal alleen. Ook de geschiedenis 

en de sociale structuur wisten zijn 

aandacht te trekken. Daardoor 

vindt de ereburger hoofdzakelijk 

aansluiting bij de derde generatie 

Griekse Cappadociërs. “Die veertig- 

tot zestigjarigen hebben de verhuis 

niet zelf meegemaakt en kregen 

vaak enkel indirect te maken met 

discriminatie”, verduidelijkt Mark 

Janse. “Ze zagen dat hun ouders 

en grootouders zich van hun eigen 

taal en cultuur afkeerden, en ook 

hoezeer zij daar onder te lijden 

hadden. Daarom zijn zij nu op zoek 

naar hun sociale identiteit. Wie zijn 

ze en waar komen ze vandaan? 

Wat is hun geschiedenis?” De 

komst van een buitenstaander die 

trots is op hun taal en hen zegt 

dat zij dat ook mogen zijn, was 

voor die generatie dan ook meer 

dan welkom. “Sommigen zijn daar 

zo fanatiek in dat zij ouderen bijna 

verplichten om opnieuw Cappado-

cisch te spreken. Zodra een Grieks 

woord valt, verbeteren zij hen”, 

gaat hij verder. “Bovendien zijn ze 

nu zelf ook allerlei informatie aan 

het verzamelen. Alles wat met Cap-

padocië te maken heeft, wordt nu 

De 100jarige Káka Déspika (“Oma Despoina”) is één van de oudste en 
beste sprekers van het Cappadocisch (oktober 2010).
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Vlaamse Economische Kring (VEK). 

Daarnaast werkte ik om zelf mijn 

studies te kunnen betalen. Daar-

door heb ik een tijdje karretjes met 

eten in en uit de lift van het studen-

tenrestaurant ‘Octopus’ aan de 

Overpoort geladen. En ook tijdens 

de vakantie zat ik niet stil. Kerstmis 

vierde ik steevast in Lapland met 

Filip Roelandt, die nog steeds aan 

de vakgroep Bewegings- en Sport-

wetenschappen werkt. We brach-

ten de vakantie al rondtrekkend op 

ski’s en slapend in een tentje door.”

“De periode vanaf mijn studenten-

tijd tot nu zou ik zo weer overdoen. 

Maar sinds mijn laatste beklim-

ming beschouw ik dat als een 

afgesloten hoofdstuk. Ik heb altijd 

gezegd dat het erna tijd zou zijn om 

volwassen te worden, zeker omdat 

ik sinds enkele weken een zoontje 

heb. Bovendien is de uitdaging er 

een beetje af, eens je op de zeven 

hoogste toppen van de wereld hebt 

gestaan. Al zou ik natuurlijk wel nog 

eens op expeditie naar de Noord- 

en Zuidpool kunnen gaan …” 

maar op het laatste moment ging 

die tocht niet door omwille van la-

winegevaar. Ik had die beklimming 

echter in mijn hoofd gestoken en 

wou dat absoluut doen. Daarom 

trok ik een jaar later opnieuw naar 

de Alpen. Het gaf me zo’n kick om 

op de top te staan, dat ik al snel zin 

had in meer. Na mijn studies trok ik 

met een student Lichamelijke Op-

voeding naar Zuid-Amerika om de 

Aconcagua te overwinnen. De ene 

berg volgde op de andere, maar 

het was pas na Mount Everest, 

mijn vijfde top, dat ik besloot de 

laatste twee ook aan mijn lijstje toe 

te voegen.” 

Kerstmis in Lapland
“Ook in mijn studententijd nam ik 

al veel hooi op mijn vork, wat me 

meer dan eens een tweede zit 

bezorgde. Zo nam sport in die tijd 

al een belangrijke plaats in mijn 

leven in. Ik speelde toen ijshockey 

en had het statuut van topsporter. 

Ik ben ook twee jaar sportpreses 

en een jaartje algemeen preses 

geweest in de studentenvereniging 

In mei van dit jaar klom Bjorn  

Vandewege, die als Sales & Opera-

tion Director bij Passage Fitness 

First werkt, naar de top van de 

Carstenz Pyramide in Indonesië. 

In de tien voorbije jaren had hij 

al de Kilimanjaro in Tanzania, de 

Aconcagua in Zuid-Amerika, Mount 

McKinley in Alaska, Mount Vinson 

op Antartica, Mount Everest in de 

Himalaya en de Elbroes in Rusland 

beklommen. “Het was mijn moeder 

de me de liefde voor de bergen 

meegaf. Zij nam me als kind mee 

op bergwandelingen in de Alpen. 

Als tiener verdwenen de bergen 

wat naar de achtergrond, maar in 

mijn studentenjaren flakkerde die 

liefde in alle hevigheid weer op”, 

vertelt Bjorn Vandewege.

Passie voor bergen
“Tijdens mijn eerste kandidatuur 

bestond het Verbond voor Belgi-

sche Ondernemingen (VBO) 100 

jaar. Daarom organiseerden zij een 

wedstrijd met als prijs een gespon-

sorde beklimming van de Mont 

Blanc. Ik was een van de winnaars, 

Een alumnus  
op hoog niveau

Bjorn Vandewege stond  
op de top van de wereld

Gent-alumni scheren wel vaker hoge toppen. Maar oud-student  

Eco nomische Wetenschappen Bjorn Vandewege doet dat ook letterlijk. 

Als vijfde Belg ooit bedwong hij de seven summits, de hoogste bergen 

van elk continent. “Aan de universiteit heb ik geleerd dat als je iets echt 

wilt, je daar 100% voor moet gaan. Het maakt niet uit of je een diploma 

wil halen, op een bergtop wil staan of je droomjob wil uitoefenen.”

Auteur: Stéphanie Poelman
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Agenda 
p UGENT KLAAR VOOR 3DLESSEN  

| 14122010

Demonstratie van nieuw 3Dprojectiesysteem

Vorig jaar werd door de KCO van de faculteit Weten-

schappen een project goedgekeurd voor de aankoop 

van een projectiesysteem voor 3D-visualisatie. Prof. 

Kristine Walraevens van de vakgroep Geologie en 

Bodemkunde wil 3D-visualisatie of stereovisie op groot 

scherm gebruiken voor het klassikaal interpreteren 

van luchtfoto’s. Er werd geopteerd voor een mobiel 

3D-projectiesysteem met 50 bijhorende brillen.

Op 14 december 2010 organiseert het onderwijsin-

novatieteam van de Logistieke Dienst Onderwijs een 

demonstratie om alle lesgevers kennis te laten maken 

met dit INFITEC systeem. Deze demo richt zich naar 

iedereen die binnen zijn vakgebied werkt met 3D- 

modellering en dit graag wenst te integreren in het 

onderwijsproces. Er zal tevens een stand zijn met  

allerlei 3D-visualisatie-apparatuur.

Wanneer: dinsdag 14 december, van 12 tot 14 uur

Waar: Multimediazaal S9, campus Sterre

Inschrijven via de website: 

www.UGent.be/we/nl/onderwijs/onderwijsinnovatie/3D 

p MUZIKALE ONTMOETING  
MET HET GUSO | 3 EN 9122010 

Symfonische studenten brengen najaarsconcert

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest (GUSO) 

bestaat uit meer dan 70 studenten die naast hun 

studies de passie voor muziek delen. Op vrijdag 3 en 

donderdag 9 december 2010 geeft het GUSO zijn 

felgesmaakte najaarsconcerten in concertzaal de 

Bijloke. Op het menu staan de Hybride Suite (J.S. Bach 

vs. S. Revueltas) en Concerto voor trompet en orkest 

(A. Arutunian, solist: Joris De Rijbel).

Meer informatie staat op de website www.guso.be

p THE DEATH OF AN INSECT | 29112010

Documentaire over fascinerende insectenwereld

Op 29 november wordt in de universitaire filmclub Film-

Plateau de documentaire The Death of an Insect ver-

toond. Het is een Finse experimentele film waaraan ook 

onderzoekers van het Centrum voor X-stralen Tomogra-

fie van de Universiteit Gent (UGCT) hebben meegewerkt. 

In een levenloos stedelijk landschap waar de tijd stilstaat, 

speelt zich een vreemd ballet af met een pasgeboren 

vlinder die dreigt te sterven. Dit tragische verhaal is 

opgebouwd met dode insecten van vergeten zolders 

en schuurtjes, verzameld tussen raampanelen en spin-

nenwebben. De documentaire combineert een aantal 

technieken uit de klassieke stop-motionanimatie met 3D-

modellen van door X-stralen gescande insecten. De film 

werd in september al geselecteerd voor het Filmfestival 

van Venetië en is eind november ook te zien op het Inter-

national Documentary Film Festival van Amsterdam. 

De vertoning van The Death of an Insect vindt plaats op  

29 november om 16 uur in Film-Plateau (Paddenhoek 3, Gent). 

De Finse filmmakers zullen zelf ook aanwezig zijn en de 

kortfilm inleiden. Meer info: www.ugct.UGent.be

p DOCTORAATSSyMPOSIUM FIRW  

| 1122010

Doctorandi stellen hun onderzoek voor

Op woensdag 1 december vindt in de Aula  

(Voldersstraat 9) het jaarlijkse doctoraatssymposium 

van de faculteit Ingenieurswetenschappen plaats. On-

derzoekers van de faculteit stellen die dag de resultaten 

van hun werk voor aan collega’s, studenten, academici, 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere ge-

interesseerden. Daarnaast zijn er lezingen en een debat 

over de haalbaarheid van groene energie. Deelname aan 

het symposium is gratis, maar inschrijving is gewenst.

Meer info: http://symposium.firw.UGent.be
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