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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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Edito
Het zomert aan de UGent!

Het zomert en de vakantie hangt in de lucht. Een rondreis bij ver-

schillende UGent’ers brengt u in dit magazine alvast naar de mooiste,  

origineelste of meest sfeervolle vakantieplekjes, zowel binnen als  

buiten Gent. Ook de UGent heeft een aantal zomertips in petto:  

een themawandeling in de Plantentuin en een bezoek aan de boeiende 

tentoonstelling over de geschiedenis van de paardengeneeskunde 

staan alvast op mijn persoonlijke zomeragenda.

Tijdens de zomer zal ik ook hard supporteren voor onze studenten  

die binnenkort de UGent -kleuren in Washington zullen verdedigen.  

De UGent werd als enige niet-Europese universiteit geselecteerd voor 

de finale van Solar Decathlon, een prestigieuze wedstrijd die studenten 

aanzet een energievriendelijke woning te ontwerpen. Zelden heb ik  

zoveel aanstekelijk enthousiasme gezien als bij het project rond de  

E-Cube,de energiezuinige zelfbouwwoning die de studenten ontwierpen.

Echt enthousiasme spreekt ook uit het verhaal van de IJstijdkunst 

langs de Nijl. Een interdisciplinair team heeft de oudste petrogliefen 

van Egypte ontdekt en meteen ook de vroegste rotskunst in geheel 

Noord-Afrika. Door het dateren van sediment dat bovenop de tekeningen 

werd afgezet, konden de onderzoekers aantonen dat de rotskunst  

minstens 15.000 jaar oud is.

In dit magazine maakt u ook kennis met de toekomst van Vlaanderen, 

waarbij een aantal UGent-experts reflecteren over ruimte, transport, 

wonen en energie.

Ernstige maar boeiende materie. Maar geestelijk sturen we u alvast 

een beetje op vakantie. Al lezende zult u vertoeven tussen de bijtjes  

en de bloemetjes, in Patagonië of aan de barbecue. 

Ik  wens u alvast een mooie zomer!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer
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Onderzoek naar 
junkieverdriet p

Bijen in nesten p 
De bloemetjes en de bijtjes. Ze zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De bijensterfte, waar we de laatste 
jaren steeds vaker berichten over horen, heeft dan ook 
zijn weerslag op de natuur. Die bijensterfte is een van 
de onderzoeksthema’s aan het Informatiecentrum 
voor Bijenteelt. “We trachten te voorkomen dat bijen 
volledig verdwijnen”, stelt professor Frans Jacobs. 
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ook een woning die tegelijk mooi en 

leefbaar is. De UGent is de enige 

Europese universiteit die naar de 

eindronde doorstroomt. De uitein-

delijke winnaar wordt op 3 oktober 

2011 bekendgemaakt.  

De E-Cube is het resultaat van een 

thesis tijdens vorig academiejaar. 

Die werd gemaakt bij de ingenieur-

architecten, met als promotoren 

professor Steven Van Dessel en 

professor Arnold Janssens.  

Vier studenten werkten samen  

In de Verenigde Staten wordt 

elke twee jaar de prestigieuze 

wedstrijd Solar Decathlon geor-

ganiseerd. Die roept studenten op 

om het meest energievriendelijke 

huis te ontwerpen. Universiteiten 

wereldwijd kunnen hun projecten 

indienen. Twintig daarvan worden 

geselecteerd om aan de finale deel 

te nemen. Het initiatief gaat uit 

van het US Department of Energy. 

Het opzet is om niet alleen een 

energiezuinig huis te bouwen, maar 

Groepsfoto van ‘Team Belgium: Ghent University’ in de E-Cube. 

“In dit huis zou ik 
gerust willen wonen”

E-Cube naar finale
Solar Decathlon

De E-Cube is een betaalbare zelfbouw-

woning met veel aandacht voor een 

zuinig energieverbruik. Het huis werd 

ontworpen door studenten ingenieur-

architectuur van de UGent. Als enige 

Europees team werden ze geselec-

teerd voor de eindronde van de wed-

strijd Solar Decathlon 2011. In het na-

jaar wordt de winnaar bekendgemaakt. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Pierre Putman, Nic Vermeulen
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zagen van de vorige editie van de 

Solar Decathlon, viel het ons op 

dat er wel veel mooie ontwerpen 

waren, maar peperduur. Ons 

streefdoel was om de woning voor 

een groot publiek betaalbaar te 

maken”, aldus Michael Arens. 

De E-Cube bestaat grotendeels uit 

geprefabriceerde onderdelen die 

later op de werf snel en eenvoudig 

kunnen worden geassembleerd.  

Er werd ook op gelet dat er geen 

bijzondere vaardigheden of spe-

ciaal gereedschap nodig zijn. De  

kubus heeft een grondoppervlak 

van 8 bij 8 meter en een hoogte 

van 5,5 meter, en heeft in zijn 

basisversie een bruikbaar vloerop-

pervlak van een kleine 100m². De 

basis is een staalskeletstructuur. 

Toon Vermeir: “We gebruiken 

hiervoor industriële palletrekken, 

deze zijn heel stevig en eenvoudig 

in elkaar te steken. De materialen 

zijn bovendien ook getest. Nog een 

pluspunt is hun betaalbaarheid. 

Ook hebben ze het voordeel dat ze 

beantwoorden aan standaarden 

en daardoor geen ingewikkelde 

constructies behoeven. Omheen 

de woning zijn structurele sand-

wichpanelen gezet met een 18 cm 

dikke kern PIR-isolatie, langs de 

buitenzijde bekleed met een vezel-

cementplaat.” 

E-Cube als zelfbouwkit
De studenten kozen voor een 

kubus omdat dit compact wonen 

mogelijk maakt. Op die manier gaat 

geen ruimte verloren. “Ook streef-

den we naar een woning die je vrij 

gemakkelijk zelf kunt bouwen.  

Gans de E-Cube is op te vatten als  

een zelfbouwkit. Een instapklaar 

basispakket wordt op 200.000 

euro geschat, technieken en huis-

houdapparatuur inbegrepen.  

Want ook de betaalbaarheid 

speelde een rol. Toen we projecten 

aan het concept: Michael Arens, 

Emelie Demasure, Peter Trappe-

niers en Toon Vermeir. Zij studeer-

den een jaar geleden af. 

 

In aanloop naar de wedstrijd is er 

nu een groep van zowat veertig 

studenten en oud-studenten van de 

faculteit Ingenieurswetenschappen 

en Architectuur betrokken bij het 

project. Ze komen uit verschillende 

richtingen en hebben daardoor 

andere specialismen, die zeer 

bruikbaar zijn bij de concrete op-

bouw van het huis. Een deel van de 

E-Cube was al te zien op Batibouw. 

Tot midden juli kun je de woning be-

kijken op het studentenplein tussen 

het studentenrestaurent de Brug 

en het Ufo. De studenten deden 

een beroep op verschillende spon-

sors om het project te realiseren. 

In de wereld van bouwmaterialen 

gaat immers steeds meer aan-

dacht naar duurzaamheid, zowel 

op vlak van de bouwmaterialen en 

-oplossingen als energiezuinige 

technieken.

De kubusvormige E-Cube maakt compact wonen mogelijk.

Het interieur op de eerste verdieping.
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Op 20 juni 2011 werd de E-Cube 

officieel geopend op het studenten-

plein in aanwezigheid van de heer 

Robert Faucher van het US State 

Department. 

Op de vorige editie van Solar De-

cathlon in 2009 kwamen er ruim 

300.000 geïnteresseerden een 

kijkje nemen in de twintig woningen. 

Tijdens de projectvoorstelling zijn 

er ook workshops voor het grote 

publiek en professionals. Die kruis-

bestuiving is zowel voor de studen-

ten als voor de beroepsgroep boei-

end. Ook in de media krijgt Solar 

Decathlon veel weerklank. “In de 

opleiding mag er gerust nog meer 

aandacht zijn voor energievraag-

stukken rond duurzaam wonen en 

bouwen. Als architecten willen we 

zeker in die richting blijven werken. 

Gelukkig zijn er meer en meer ar-

chitectenbureaus die zich hierop 

toeleggen”, besluit Michael Arens. 

 

dan aantonen dat alles in het huis 

functioneert en dit in onderlinge 

competitie met de andere teams. 

Reële slaagkans
Het opbouwen van het huis voor 

de wedstrijd zal een huzarenstukje 

worden. De klus moet immers in 

een week tijd geklaard zijn. En in 

contrast met andere woningen die 

in volledige delen worden geleverd, 

moet de E-Cube van de grond 

worden opgebouwd door studen-

tenhanden. Verschillende criteria 

spelen voor de jury een rol, zoals 

de architecturale waarde, het elek-

triciteitsverbruik, het verlies aan 

warmte, de ventilatie enzovoort: 

tien disciplines in totaal. 

“Het is moeilijk uit te maken of we 

kans maken om te winnen. Vraag 

is of ze in de VS onze architectuur 

zullen appreciëren, want daar zijn 

ze een iets andere manier van  

bouwen gewoon. Alhoewel we er 

alles zullen aan doen om zo goed 

mogelijk te scoren, vinden we het 

op zich al fantastisch dat we deze 

kans gekregen hebben om ons  

project te kunnen realiseren”,  

aldus Michael Arens. 

Zuinig met energie
De studenten baseerden zich op 

de passiefhuis-principes. De woning 

heeft dus geen klassieke verwar-

ming nodig. Dit vergt een meerkost 

maar dat bedrag haal je er snel 

weer uit door de verminderde 

energievraag. Ook de oriëntatie is 

belangrijk zodat het huis maximaal 

van zon en schaduw kan gebruik-

maken. Er is gekozen voor driedub-

bele beglazing. 

Op het dak komen zonnepanelen. 

Een verbinding met een boiler 

zorgt ervoor dat er warm water 

voor het sanitair is. Op jaarbasis 

is dit een nulenergiewoning. In de 

zomer wordt meer energie dan 

nodig geproduceerd, die dan in de 

winter wordt gerecupereerd. Het 

is een rudimentaire woning, maar 

dit betekent niet dat ze minder 

mooi is. De vormentaal is immers 

heel sprekend, net omwille van de 

soberheid. Ik zou er gerust willen 

wonen”, zegt Michael Arens. Om 

de woning op haar degelijkheid te 

testen zullen er tijdens de publiek 

toegankelijke wedstrijdweek ver-

schillende leefsituaties worden 

nagebootst. De studenten moeten 

Meer info
p www.solardecathlon.gov

p www.solardecathlon.UGent.be

Het interieur op het gelijkvloers is opgevat als één grote open ruimte.
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Nieuw Datacenter 
officieel geopend

Op 1 juni 2011 

nam de UGent 

haar nieuwe Data-

center aan De Sterre 

in gebruik. Daarmee is 

de ICT-infrastructuur van 

de universiteit klaar voor de 

toekomst. Het gebouw biedt bijko-

mende ruimte voor gespecialiseerde 

rekeninfrastructuur en huisvesting van 

ICT-infrastructuur ter ondersteuning van 

onderwijs, onderzoek en administratieve 

diensten. 

De IT-capaciteit van de UGent wordt zo op een 

duurzame manier aanzienlijk uitgebreid, met een 

optimale bedrijfszekerheid. Bovendien wordt de super-

computer van het Vlaams Supercomputer Centrum in het 

Datacenter ondergebracht. Het Datacenter voorziet verder 

ruimte voor de meest geavanceerde infrastructuur op het 

vlak van stroomvoorziening en koeling zodat de ICT-systemen en 

toepassingen van de UGent optimaal beschikbaar zijn voor mede-

werkers en studenten.

Foto: Hilde Christiaens
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Kort
p Ai WEiWEi: EEn EREDoCToRAAT 

mET EEn nAslEEp 
Toen de Chinese kunstenaar en mensenrechten-

activist Ai Weiwei in 2010 zijn eredoctoraat aan de 

Universiteit Gent in ontvangst mocht nemen, was het 

vrij voorspelbaar dat er in de toekomst nog confronta-

ties met de autoriteiten zouden plaatsvinden. Het was 

al even evident dat de UGent niet de andere kant kon 

uitkijken wanneer de integriteit van haar eredoctor op 

de tocht kwam te staan. Na de afbraak van zijn studio 

in Shanghai, de perikelen rond Nobelprijswinnaar  

Li Xiaobo en de tribulaties rond de slachtoffers van de 

aardbeving, viel het doek op 3 april 2011. Ai Weiwei 

werd afgevoerd naar een onbekende bestemming, 

waar hij nog steeds verblijft. Over de precieze aard van 

de beschuldigingen tasten hijzelf en zijn familie in het 

ongewisse. Twee aantijgingen worden steeds waar-

schijnlijker: één rond financiële fraude en één rond 

pornografie. 

Het signaal is vrij duidelijk: niemand mag in de waan 

verkeren dat hij of zij de macht kan tarten. Zoals er 

een socialisme met Chinese karakteristieken zou 

bestaan, zo zijn er nu blijkbaar mensenrechten met 

Chinese trekken. Naarmate het economisch belang 

van China op wereldvlak zich verder profileert, zijn de 

Chinezen meer geneigd om die nationalistische snaar 

te tokkelen, want wie doet hen wat? Het gaat er niet 

om dat wij vanuit het Westen op een aanmatigende 

manier de Chinese autoriteiten de les willen lezen. 

Het betekent al evenmin dat we enkel China zouden 

viseren: via initiatieven als Scholars at risk willen we 

overal in de bres springen voor academici, die omwille 

van hun opvattingen geviseerd worden. Dit geldt zeker 

voor degenen die we net omwille van hun maatschap-

pelijk engagement hebben gehonoreerd met een ere-

doctoraat. 

De UGent maakt er een punt van om de zaak Ai Weiwei 

te blijven volgen en erop aan te dringen dat zijn legitie-

me rechten niet worden aangetast. Volgens de laatste 

berichten zou Ai Weiwei op borgtocht zijn vrijgelaten.

Info: Prof. Ruddy Doom, vakgroep Studie van de Derde Wereld, 

tel. 09 264 69 14 | Ruddy.Doom@UGent.be

p UGEnT BEHAAlT spoRTiEvE 
onDERsCHEiDinG

De Watersportbaanloop voor bedrijven op 18 mei 

2011, georganiseerd door de UGent, was een 

succes over de gehele lijn. Voor het eerst werd de 

kaap van 500 finishers gehaald, waarvan exact 

100 UGent-lopers en -loopsters. Voor de derde 

opeenvolgende keer veroverde de UGent de wis-

selbeker voor het beste bedrijf. Daarmee blijft deze 

beker definitief in de trofeeënkast van het GUSB 

staan.

Tien dagen later reikte de Vlaamse Liga voor Be-

drijfssportbonden (VLB) de jaarlijkse sporttrofeeën 

uit. Het UGent-atletiekteam mocht de trofee voor 

sportiefste bedrijfsploeg 2010 van de VLB in ont-

vangst nemen. Het UGent-atletiekteam dankt die 

overwinning aan zowel deelnames als resultaten. 

De UGent beschikt over ruim 400 personeelsleden 

die interesse hebben voor de atletieksport. Dit 

zorgde voor een grote opkomst bij elke wedstrijd 

waaraan de UGent deelnam.

Huldiging van de kampioenen Watersportbaanloop  
18 mei 2011 © Hilde Christiaens

© Hilde Christiaens
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het mooiste plekje
van gent 

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje van Gent. Achter 

gevel n°7 kan u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. U wordt 

er met een glimlach ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis 

bent. Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, vis- en 

vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s of andere: info@restaurantdegraslei.be

Graslei 7 - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47 

Nieuwe website oNliNe! - www.restaurantdegraslei.be

p AnnEliEs RiDEs 2 RomE
Annelies Sierens is als dierenarts verbonden aan de 

vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdier-

geneeskunde. Naast haar passie voor de diergenees-

kunde heeft ze nog een andere passie: fietsen.

Deze zomer rijdt Annelies samen met 10 andere vrou-

wen met de fiets van Gent naar Rome. Dit doen ze niet 

enkel voor hun plezier, ze doen dit ook ten voordele van 

Think-Pink vzw, de nationale bewustmakingscampagne 

in de strijd tegen borstkanker. Op zaterdag 30 juli 

2011 vertrekken ze vanop de Gentse Vrijdagsmarkt, 

voor een trip van zo’n 1.800 km, om op zondag  

15 augustus de Italiaanse hoofdstad te bereiken.

Wie hun sportief Think-Pink-initiatief wil steunen, kan dit  

door een bijdrage te storten op het rekeningnummer  

035-7719823-22 met de mededeling ‘Annelies Sierens’. 

De avontuurlijke fietstocht zelf is ook te volgen op haar blog 

anneliesrides2rome.blogspot.com

p niEUWE EDiTiE ‘Blik op UGEnT’
Vanaf augustus 2011 is een nieuwe editie van ‘Blik 

op UGent’ beschikbaar. Deze brochure brengt een 

verslag van de hoogtepunten van de UGent uit 2010 

op vlak van onderwijs, onderzoek, regionale samen-

werking, cultuurwerking, (studenten)voorzieningen 

en bestuurszaken. ‘Blik op UGent’ bestaat ook in een 

Engelstalige versie, ‘Focus on Ghent University’, en is 

een populair PR-middel op congressen en symposia die 

door de UGent georganiseerd worden. De publicatie 

belicht de diverse aspecten van de UGent en is daar-

door breed inzetbaar. Alle diensten, afdelingen, direc-

ties, vakgroepen en onderzoeksgroepen van de UGent 

kunnen gratis een beroep doen op deze corporate 

brochures en ze gebruiken bij bijvoorbeeld bezoeken, 

congressen, vergaderingen en symposia. 

Een digitale versie van ‘Blik op UGent’ en ‘Focus on 

Ghent University’ vindt u via www.UGent.be/blikopugent. 

Info: afdeling Communicatie, directie Bestuurszaken

Tel. 09 264 82 70 | communicatie@UGent.be 
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Een gemeenschappelijke, Belgische 

talkshow zou al een goed begin 

zijn.”

 

Want het zijn net zulke ‘doodge-

wone’ dingen – van televisiepro-

gramma’s tot sporthelden – die 

nodig zijn voor een democratische 

samenleving, beweert Gripsrud. Hij 

omschrijft dat alles als de ‘publieke 

sfeer’. “Die bestaat natuurlijk uit 

een aantal instituten, zoals het 

parlement, maar ook uit kranten, 

televisieprogramma’s, scholen, 

theaters, enzovoort. Als ik een 

Noor ontmoet in Noorwegen, dan 

hoef ik niet zo nodig met die man te 

praten. Maar als ik hem ontmoet 

in Kuala Lumpur, dan begrijpen 

wij elkaar. Want we luisteren naar 

dezelfde radioprogramma’s, we 

hebben dezelfde boeken gelezen 

op school en we kennen dezelfde 

sporthelden.” Dat zulke dingen 

enorm verschillen van land tot 

land, ontdekte Gripsrud tijdens 

een nachtje stappen in Stockholm. 

“Overdag begreep ik iedereen er 

perfect, maar ’s nachts begonnen 

ze ineens te vertellen over ijshoc-

keyspelers en dichters waar ik nog 

nooit van had gehoord. Het zit in de 

kleine, dagelijkse dingen.” 

 

ieder zijn mediamenu
Frieten, sporthelden en theaters 

zijn één ding. Maar dé belangrijkste 

manier om een natiegevoel te  

creëren, zijn ongetwijfeld de massa-

media. Het begon allemaal met 

de boekdrukkunst, vertelt Jostein 

Gripsrud. Ineens konden ideeën 

veel makkelijker rondreizen. Maar 

intussen is er natuurlijk heel wat 

veranderd. “Vooral het internet 

heeft een cruciale invloed, zowel in 

goede als in slechte zin. Aan de ene 

kant zorgt het ervoor dat iedereen 

e-mails kan sturen naar de over-

heid, dat we onze mening kunnen 

uiten op één van de vele internetfo-

ra en dat we allerlei zaken kunnen 

organiseren via Facebook. Er is dus 

veel meer participatie, wat zeker 

een goede zaak is. Maar anderzijds 

kan iedereen nu ook zijn eigen 

mediamenu samenstellen. Je kan 

volop zappen en surfen, waardoor 

je perfect alles kan vermijden wat 

je niet kent of leuk vindt. Daardoor 

hoor je nooit argumenten die in-

druisen tegen je eigen grote gelijk. 

Dat komt de democratie zeker niet 

ten goede.” 

 

Door die ‘zapcultuur’ worden de 

klassieke kunstvormen – opera 

en klassieke literatuur bijvoor-

beeld – steeds minder belangrijk. 

En dat vindt Gripsrud geen goede 

zaak. “Toen ik klein was, had je in 

Noorwegen één radiozender en 

één televisiekanaal. Iedereen werd 

dus vroeg of laat geconfronteerd 

met klassieke muziek of theater 

van pakweg Ibsen. Nu is dat veel 

minder het geval. En dat is jammer, 

want die klassieke cultuur heeft 

wel degelijk een grote waarde. Ze 

creëert een historisch besef: vroe-

We ontmoeten professor Gripsrud 

in zijn Brusselse appartement, 

vlakbij het gezellige Jourdanplein. 

Hier worden naar verluidt de beste 

frieten van de hoofdstad verkocht. 

Jostein Gripsrud verbaast zich 

luidop over de lange wachtrijen, 

van ’s ochtends tot ’s avonds laat. 

“Friet met mayonaise is zowat het 

enige dat lijkt over te blijven van 

het Belgische gevoel. Of nee, er zijn 

natuurlijk ook nog de frustraties 

over het politieke leven. (lacht)  

Verder is echt àlles gescheiden 

tussen de twee landsdelen. Jullie 

hebben niet eens dezelfde popster-

ren! Dat is toch ongelofelijk? Als 

België weer één natie wil worden, 

dan moeten de verschillende taal-

groepen elkaar ontmoeten.  

De Noorse professor communicatie-

wetenschappen Jostein Gripsrud  

bekleedde dit jaar de prestigieuze  

Francqui-leerstoel en gaf gastcolleges 

aan enkele Belgische universiteiten, 

waaronder de UGent. Gripsrud voert 

onderzoek naar media, de publieke 

sfeer en nationale gevoelens.  

Een onderwerp dat niemand onbe-

roerd laat – zeker niet in dit land. 

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Foto: Nic Vermeulen

Noorse professor Jostein Gripsrud  
evalueert ons natiegevoel

“Een Belgische talkshow 
zou al een goed begin zijn”



 9 9

zulke evenementen moeten ko-

men, dat vindt Gripsrud vooral een 

politieke vraag. “Willen we een 

écht Europees gevoel, of willen 

we vooral de nadruk leggen op de 

onafhankelijke lidstaten? Makkelijk 

is het in ieder geval niet, want hoe 

explicieter we die Europese identi-

teit omschrijven, hoe meer mensen 

er uit de boot vallen. Want welke 

godsdienst is ‘de Europese’? En 

welke sport typeert Europa?”

 

Een Europees gevoel blijkt dus al 

een complexe zaak. Maar wat als 

we nog verder uitzoomen? Kunnen 

we ook spreken van een wereld-

gevoel? “Er zijn zeker momenten 

waarop er een wereldwijde publie-

ke sfeer ontstaat. De Olympische 

Spelen zijn een goed voorbeeld, net 

als de kernramp in Fukushima.” 

Maar ook binnen nationale sferen 

kunnen er heel wat wereldse invloe-

den doordringen, vertelt Gripsrud. 

“Neem nu de sprookjes van de 

gebroeders Grimm: die hebben de 

levens van kinderen overal ter we-

reld bepaald. En ze hebben Disney 

een inkomen bezorgd. (lacht) Zulke 

culturele uitwisselingen zijn heel 

belangrijk. Wij weten veel te weinig 

over de kunst en cultuur van lan-

den als Iran of India. Onze kinderen 

zouden beter wat meer tekenfilms 

uit het Midden-Oosten bekijken, in 

naam van de wereldvrede!” (lacht)

 

diversiteit. Dat is de prijs die we 

moeten betalen voor democratie.” 

 

Eurovisiesongfestival
Maar kan zo’n natiegevoel dan 

alleen gedijen binnen de grenzen 

van één land? Of kan er ook een 

Europees gevoel zijn? “Op één dag 

van het jaar is dat er zeker: tijdens 

het Eurovisiesongfestival. Dat is 

misschien een heel oppervlakkige 

en onnozele wedstrijd, maar hij 

blijft wel relevant. Want op die dag 

zien alle doodgewone burgers hoe 

Europa eruitziet en hoe het evolu-

eert. Tot voor kort had er nog bijna 

niemand van Azerbeidzjan gehoord, 

nu hebben ze ineens die wedstrijd 

gewonnen.” Zo’n zangwedstrijd 

draagt zeker bij tot de Europese 

identiteit. Maar of er meer van 

ger was de wereld anders, dus ook 

wij kunnen de wereld veranderen. 

En daarnaast is het belangrijk dat 

verschillende vormen van cultuur 

– van countrymuziek tot barok – 

naast elkaar kunnen bestaan en 

dat ze elkaar onderling kunnen 

beïnvloeden. Diversiteit is sowieso 

nodig in de publieke sfeer, omdat 

het tolerantie oproept. Mensen 

kunnen elkaar ontmoeten over de 

culturele grenzen heen.” Subsidies 

voor operahuizen en musea vindt 

Gripsrud dus positief, omdat de 

klassieke kunsten anders dreigen 

uit te sterven. “Wie weet moeten 

we over honderd jaar op zoek naar 

één of andere bergstam waar nog 

viool wordt gespeeld. (lacht) Door 

geld te pompen in zulke kunstvor-

men, ondersteunt de overheid 

“Het Eurovisiesongfestival 
is misschien een 
oppervlakkige en onnozele 
wedstrijd, maar het blijft 
wel relevant.”

Jostein Gripsrud hield aan de UGent doctorale  

seminaries waar doctorandi in het veld van film- 

en mediastudies hun onderzoeksprojecten heb-

ben voorgesteld en bediscussieerd. Het ging om 

doctoraatsstudenten van de UGent, maar ook van 

de UA en de VUB. Daarnaast is Jostein Gripsrud 

ook betrokken bij de werking van het CIMS (Cen-

tre for Cinema and Media Studies) van de UGent. 

Meer info: www.cims.UGent.be, 

Daniel.Biltereyst@UGent.be
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Yannick De Clercq
Regeringscommissaris

1 Frankrijk. Naar de Provence wil 

ik graag terugkeren.

2 Met de wagen.

3 In een Parijs restaurant werd  

ik aangesproken door een lieve,  

oudere dame die een verkiezings-

foto van mij uit haar handtas 

haalde en mij vroeg er mijn hand-

tekening op te zetten.

4 Een koel glas champagne is 

altijd schitterend. Mijn favoriete 

gerecht kan ik alleen in België eten: 

mergpijpjes en garnaalkroketten.

5 Zalig nietsdoen met mijn gezin; 

eten, drinken, wellness en wande-

len.

UGent’ers op vakantie
Van Lichtervelde tot Patagonië 

Het zomert en de vakantie hangt in de lucht. Een rondreis bij UGent-medewerkers brengt je met een 

gammel bootje naar eilanden in Indonesië, naar het Lago Maggiore of naar het oerwoud in Cambodja. 

Ze laten je proeven van gekartelde koeiendarm, een regenworm en inktvis in eigen nat. En op het 

programma staan ook klussen, dolce far niente, het jawoord geven en ook wel e-mails checken. 

© Shutterstock
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Freek van Baelen
vakgroep management, innovatie en ondernemerschap, 
faculteit Economie en Bedrijfskunde 

1 De keuze tussen het strand en de bergen is voor mij eenvoudig. 

Ik heb al heel lang mijn hart verloren aan de bergen. Hoge pieken en 

weidse vergezichten zijn mijn favoriete bestemming.

2 De bergen kan je volgens mij het beste ontdekken door er te voet  

in rond te trekken. Zo kom je op de rustigste, ruigste en hoogste plek-

ken. ’s Avonds je tentje opzetten in een vallei die volledig verlaten is,  

is telkens opnieuw een hoogtepunt van de vakantie.

3 In 2008 heb ik met mijn beste vriend de hoogste berg van Spanje 

beklommen. We zaten op een bepaald moment vast in een ijsstorm. 

Het beeld van de redder met zijn sint-bernardshonden die ons  

’s avonds gevonden heeft zal mij altijd bijblijven.

4 Er is tijdens de zomer geen land zo geschikt voor het houden van 

een barbecue als België. Niet te warm, niet te koud en omdat het bij 

ons zo vaak regent, geniet je extra van die droge barbecue-avonden.

5 Tijdens een trektocht zijn er niet veel mogelijkheden om geld uit te 

geven, maar wanneer je na enkele dagen terug in de bewoonde wereld 

komt, is een verse salade onbetaalbaar.

sarah De saeger
vakgroep Bioanalyse, faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen

1 Reizen betekent steeds iets nieuws ontdekken; 

ik zal daarom nooit twee keer dezelfde reisbestem-

ming uitkiezen. Een constante is natuur en sport! 

Dat kan zowel wandelen in de bergen zijn als zeilen 

op een catamaran.

2 Met de wagen reizen, heeft veel voordelen omdat 

je de streek dan heel goed kunt leren kennen. Als de 

bestemming te ver is, en alleen het vliegtuig mogelijk 

is, dan zal ik ter plekke een auto huren.

3 Ik was volledig overdonderd door de ongerepte 

natuur van Albanië. Ook de adembenemende wan-

delingen rond de Gorges du Verdon zal ik niet vlug 

vergeten!

4 Een espresso op een Italiaans pleintje, een glas 

heerlijke chianti met uitzicht op een Toscaanse  

wijngaard, gegrilde sardientjes aan een Spaans  

vissershaventje, sappige watermeloen op een  

Grieks strand. Ik kan zeer genieten van eenvoudige 

en typische streekgerechten.

5 De belangrijkste souvenirs van een vakantie zijn 

de foto’s en filmpjes. Dat maakt al de rest overbodig.

1 Wat is uw favoriete reisbestemming? Waar wilt u graag meerdere keren naartoe?

2 Hoe reist u het liefst: met de wagen, het vliegtuig, rondtrekken met de rugzak, met een camper, 

een fietsvakantie?

3 Heeft u bijzondere anekdotes die verband houden met een vakantie van weleer?

4 Wat is uw favoriete zomercocktail, uw favoriet gerecht?

5 Aan wat kunt u tijdens de vakantie onbekommerd geld uitgeven? 
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1 Wat is voor u een vakantiegevoel? Wat hoort er zeker bij?

2 Welke plannen maakt u voor deze zomer? Reizen, een grote klus, een bijzonder feest?

3 Probeert u lokale gerechten uit? Wat is het vreemdste dat u al at?

4 Aan welke reis heeft u de slechtste herinneringen overgehouden?  

Wat was uw grootste vakantieflop?

5 Wat zou u toeristen aanraden die in uw woonplaats/regio aanspoelen?

Bruno Debaenst
vakgroep Grondslagen en 
Geschiedenis van het Recht, 
faculteit Rechtsgeleerdheid 

1 Bij mij ontstaat er een vakantiegevoel 

als ik ergens in het buitenland op een zon-

nig terrasje in aangenaam gezelschap 

ontspannen kan zitten kletsen met een 

goed glas en lekker eten.

2 Het voorbije halfjaar zat ik achtereen-

volgens in Argentinië, Lille en Uppsala. 

Volgende maand staat Frankfurt op het 

menu. Ik heb mijn portie buitenland dus 

al ruimschoots gehad en wil deze zomer 

gewoon op mijn gemak thuiszitten. 

3 Ik probeer altijd lokale gerechten uit, 

omdat eten een deel is van de vreemde 

cultuur die ik wil leren kennen. Het 

vreemdste moet toch wel die gekartelde 

koeiendarm geweest zijn in Chinese hot 

pot. 

 

4 Ik heb ooit enkele dagen alleen in Duits-

land rondgezworven, tussen een huwelijk 

en een muzikale trip door. Dat vond ik niet 

zo leuk omdat er niemand was om de er-

varingen mee te delen. 

 

5 Geniet met volle teugen van het schone 

Gent, met haar rijke geschiedenis, cultuur, 

water, groen, gezellige cafés en restau-

rants, studenten enzovoort. Er is voor elk 

wat wils!

Ann Hendricx
Afdeling projectbureau, directie Gebouwen en Facilitair Beheer 

1 Na het werk een aperitiefje op het terras, lang licht, geen schoolwerk te 

controleren … dat is voor thuis. Op reis een trektocht te voet of met de fiets, 

en dan na het afzien enkele dagen uitblazen op een mooie plaats met enkele 

goede boeken.

2 Om een andere cultuur op te snuiven boekten we voor de eerste maal met 

onze tieners een reis buiten Europa: we zouden naar het Midden-Oosten trek-

ken. Slechte timing! De reis naar Syrië en Jordanië werd ondertussen officieel 

geannuleerd. We kijken nu rond voor een veiliger alternatief. 

3 Ik ga voor de lokale keuken. Haggies in Schotland, of warme rijst als ontbijt 

in Thailand zijn gerechten die me positief bijbleven. Inktvis in eigen nat en dus 

zwart, of een lauwe salade de gésiers, eendenmaagjes, zou ik niet meer be-

stellen. 

4 Bestemmingen hebben me nog nooit ontgoocheld. Wel weet ik ondertus-

sen dat je beter niet vertrekt voor drie weken met een lief van een vriendin 

erbij dat je zelf nog niet kent …

 

5 We wonen in Destelbergen, vlak bij Gent maar toch in het groen. Vrienden 

uit Singapore hebben we, na al hun uitputtende culturele uitstapjes, vergast  

op een fietstochtje langs de Schelde. Een voltreffer!
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Geert Bonamie
vakgroep Taalkunde, faculteit letteren en Wijsbegeerte

1 Mijn vakantie-woordenwolk: tot laat buiten gezelschapsspelletjes 

spelen, barbecue, aperitieven zonder reden, warme regenbuien, zon-

der doel een wandeling maken, fietsen naar nergens, lopen -ook naar 

nergens-, gezellige momenten met familie en vrienden, onverwachte 

dagtrips, plezierritjes met mijn motor Benny, spelen met onze katten 

Tony & Sabientje, en dat allemaal samen doen met mijn vrouw. 

2 Na 12 jaar wonen op een appartement kijken we er naar uit om te 

genieten van buiten te zitten in de tuin. Nu ja, het is momenteel alleen 

een hoop aarde. Toch kan ik er van genieten. Verder organiseer ik met 

Let’s Learn IT (www.letslearnit.org) een paar IT-workshops, eentje in 

Gent, de andere in Athene. Ook ga ik helpen om ons oude appartement 

op te knappen. De brand van 2009 laat nog sporen na. Een mooier 

zomerproject kan ik me momenteel niet inbeelden, al zal ik wanneer 

we bezig zijn, ongetwijfeld mijn mening herzien. 

3 Gesteld dat ik een reiziger was, dan zou ik ongetwijfeld lokale ge-

rechten uitproberen -met veel plezier zelfs. Nu wonen we in Lichter-

velde, de plaatselijke keuken bevalt me heel erg. Het vreemdste dat ik 

tot nu toe heb gegeten, is een levende regenworm. Dat was na een 

weddenschap. Ik was toen twaalf en ging voor het eerst met vriendjes 

vissen. Maar het was nogal vervelend omdat het me niet lukte een vis 

te vangen. De worm smaakte nergens naar, overigens.

4 Dat is bij mij vrij simpel: ik ben in mijn leven nog maar enkele keren 

op reis geweest. Twee keer was dat naar Spanje. De eerste keer was 

fantastisch, de tweede reis was het dat hoegenaamd niet. Vreemd 

misschien, want het was een officieuze huwelijksreis, in afwachting van 

onze echte huwelijksreis naar Chili. Maar daar heeft het weinig mee te 

maken. Denk ik. 

5 Wel, ik ben zelf redelijk weinig bekend met Lichtervelde en omstreken, 

aangezien we nog maar net verhuisd zijn. Cinema De Keizer is Vlaan-

derens laatste echte dorpscinema en mag uiteraard niet ontbreken. 

We hebben ook een mooi containerpark, al weet ik niet precies of dat 

veel toeristen lokt. Oké, we hebben geen pretpark, of hoge bergen of zo, 

maar Brugge of Oostende hebben dat ook niet. Lichtervelde kan de ver-

gelijking met die toeristische trekpleisters dus gemakkelijk doorstaan.

Evelien van Waes
logistieke dienst onderwijs, faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

1 Bij mooi weer een glaasje wijn op het terras met 

vrienden of familie, buiten in de zon ontbijten, een heerlij-

ke barbecue. Kortom, als de zon schijnt, heb ik niet veel 

nodig om te genieten van dat heerlijke vakantiegevoel.

2 De zomer van 2011 wordt een heerlijke drukke 

zomer. Er staan alvast twee leuke feestjes op het pro-

gramma: mijn vriend en ik geven elkaar het jawoord en 

mijn grootvader wordt 100 jaar. Daarnaast staat er 

ook een reisje met de schoonfamilie op het menu en 

dit onder het motto Dolce far niente in Italia. Na onze 

trouw hebben we ook nog het geluk te mogen genieten 

van een kort Limburgs avontuurtje. En tussendoor wer-

ken we in ons nieuwe huisje.

3 Aangezien we meestal binnen Europa reizen, heb ik 

nog geen vreemde dingen gegeten. Uiteraard staan de 

lokale gerechten steeds op het menu. Reizen is voor mij 

ook letterlijk proeven van een streek.

4 Gelukkig heb ik hiermee nog geen ervaring, laat het 

ons ook zo houden!

5 Momenteel woon ik in Gent, dus meer dan een be-

zoekje waard. Ik zou de toeristen aanraden om toch 

meer dan één dagje uit te trekken om deze mooie stad 

te bezoeken. Gent staat niet voor niets op de 7e plaats 

in “the lonely planet” must see-steden.
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martin valcke
vakgroep onderwijskunde, faculteit psychologie en 
pedagogische Wetenschappen

1 Uitpakken, want de afgelopen jaren kwam ik dan telkens net te-

rug van een projectbezoek of een workshop in het buitenland. Na 

de hectische examenperiode vertrek ik meestal onmiddellijk naar 

één van de projecten in Ecuador, Zuid-Afrika of Mozambique om 

geplande workshops op te zetten. Dit jaar is het de eerste keer 

sinds drie jaren dat het een ‘echte vakantie’ zal worden: rondtrek-

ken in Zuid-West-Indië. 

2 De meeste 

vakanties brengen 

we door in de geo-

grafische context 

van de projecten 

die we opzetten in 

ontwikkelingslan-

den en dan zitten 

we sowieso in een 

boeiende setting:  

dicht bij de be-

volking; geen 

standaard-hotels, eten-wat-de-pot-schaft, een extra rondrit; een 

national park bezoeken waarvoor je tot nog toe geen tijd had ... 

Bijzonder was het bezoek aan een lokale stam in het oerwoud in 

Noord-Cambodja, regio Virachey. We namen deel aan een gene-

zingssessie in een dorp. 

3 Niet langer meer. We hadden vroeger een grote tuin en een 

reuzebinnenkoer, maar sinds we verhuisd zijn naar het centrum 

van de stad hebben we alleen nog twee grote terrassen. Barbe-

cue is hierdoor te risicovol. 

4 Door het vele projectwerk in China verblijven we er al veel, 

maar het is zo’n immens land dat we tijd zoeken om bepaalde 

regio’s beter te verkennen. Daarbij ligt de nadruk op het westen 

van China omdat daar de grootste concentratie aan minderheids-

groepen woont. We trekken naar markten, kleine dorpen ... 

5 Wanneer ik terugkom, beginnen onmiddellijk de examens, start 

een evaluatie- en selectieronde voor de Onderzoeksraad, moet 

een beleidsplan afgewerkt worden, moeten artikels gereviseerd 

en opgeleverd worden, wordt een doctoraat gefinaliseerd ...  

Stiekem werken, doe ik dus niet. Ik werk zeer gedoseerd aan  

dringende dossiers, rustig en met een fris drankje bij de hand. 

Het kan niet anders dan daar bijvoorbeeld één uur per dag mee 

bezig te zijn. 

marjan Doom
vakgroep morfologie, faculteit Diergeneeskunde

1 Acclimatiseren is heel belangrijk. Ik probeer het werk-

ritme achter mij te laten. 

2 Al van kindsbeen af ging ik mee met mijn ouders op 

trektocht. Vaak reisden we met de rugzak rond in Azië. 

We waren onder meer enkele keren in China. Ik ben hen 

daar heel dankbaar voor. Ik zet de traditie voort, ga nog 

steeds graag met de rugzak op tocht. Er is een herinne-

ring uit mijn kinderjaren die me bijblijft. Er was in het ge-

bergte een tempel. De monniken worden opgeroepen tot 

het gebed. Ze zaten op trappen in hun traditionele habijt. 

Dat beeld vergeet ik nooit. 

3 Ik kook graag, maar dat hoeft zeker niet buiten te zijn.

4 Er staan nog vrij veel bestemmingen op mijn lijstje. Dan 

denk ik vooral aan Zuidoost-Azië en het zuiden van China. 

Oezbekistan wil ik zeker nog bezoeken. In deze regio’s kun 

je gemakkelijk met de rugzak rondreizen. Maar het is er 

ook heel boeiend.

5 Als ik weet dat er een pc in de buurt is, vind ik het moei-

lijk om niet aan het werk te denken. Het voordeel van trek-

tochten is dat je soms op plaatsen bent waar je helemaal 

onbereikbaar bent. Dan is het veel gemakkelijker om het 

werk los te laten. 

1 Hoe ziet uw allereerste vakantiedag eruit? 

2 Wat was uw prachtigste ontdekking ooit? Welke plek of gebeurtenis heeft een diepe indruk  

op u nagelaten?

3 Buitenkoken is in opmars, bent u een aanhanger van barbecue en kokkerellen in de tuin?

4 Welke reisbestemmingen staan nog op uw verlanglijstje en waarom?

5 Neemt u werk mee tijdens de vakantie? Checkt u stiekem uw e-mails? Of draait u resoluut de knop om?
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marijke D’Haese
vakgroep landbouweconomie,  
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

1 Ik ben meestal niet goed voorbereid bij het vertrek. Ik 

weet waar we naartoe gaan, waar we geboekt hebben of 

indien niet geboekt, waar we ongeveer willen zijn, maar 

meestal niet veel meer. Op de eerste vakantiedag bekijk ik 

wat er zoal te zien en te doen is in de buurt waar we zijn, 

merk ik meestal dat ik nog iets vergeten ben en bekijk ik de 

boeken die ik mee heb met het voornemen om ze te lezen 

in de vakantie. We hebben een dochtertje van twee, en dat 

maakt dat de eerste dag van onze vakanties sinds haar ge-

boorte niet meer gewoon ‘weinig doen’ of uitslapen waren, 

maar vooral ervan genieten dat we samen op stap zijn. 

2 Ik ben opgegroeid in Afrika en ik was een tijd in Zuid- 

Afrika voor onderzoek. De Afrikaanse natuur, en wildparken 

in het bijzonder, blijven mij fascineren. In een wildpark moet 

je vooral je tijd nemen, ’s morgens heel vroeg en bij het  

vallen van de avond, en genieten van alle dieren, niet enkel 

de big five. Ik mag voor het werk ook regelmatig reizen 

naar vaak fantastische plekken, maar ik kan ook genieten 

van een week in een mooi hotel zoals enkele jaren terug 

aan het Lago Maggiore. 

3 Ik hou erg van barbecue, dat heb ik zeker ook overge-

houden aan mijn Afrikaanse achtergrond. In Zuid-Afrika is 

braai deel van de cultuur. Ik hou vooral van een traditionele 

braai, niet te veel bijgerechten of marinades. 

4 Ik heb een lange lijst. Een aantal steden zoals Istanbul 

en New York wil ik nog graag bezoeken. Maar ook landen 

zoals Madagascar, Indië, Nieuw-Zeeland, en Chili trekken 

mij erg aan.

5 Toch wel, ik kan het vaak niet laten om mijn mails te 

checken en op dringende berichten te antwoorden, vooral 

om te zeggen dat ik er niet ben. De laatste jaren hebben 

we geen lange vakanties genomen, dus helemaal van  

het werk weg zijn, blijft moeilijk. 

Hendrik vos
vakgroep politieke Wetenschappen,  
faculteit politieke en sociale Wetenschappen

1 Nog geen idee, maar die begint alleszins met een groots ontbijt. 

Veel fruit en yoghurt. Honing ook. En thee, maar ook geurende  

koffie. De zon zal uitbundig schijnen en het mag al flink warm zijn.  

Aan alles zal ik voelen dat het vakantie is.

2 Ik heb prachtige herinneringen aan een gammel bootje, waar-

mee ik langs kleine eilanden in Indonesië reisde. En ik ga net zo 

graag naar Frankrijk, om er stevige fietstochten te maken door 

Alpen of Provence. Maar de trektochten door Patagonië of in de  

Himalaya springen er het meest uit. Zo maakte ik een tocht in 

Nepal, met de rugzak vanuit Jiri naar Everest Base Camp. Niet de 

moeilijkste of fysiek meest uitdagende route, en perfect te doen 

zonder gids of dragers. Maar ontzettend mooi, met machtige land-

schappen en fascinerende dorpjes en kloosters. Van de hitte in  

de vallei naar de ijzige kou daarboven, dat maakte veel indruk.

3 Ik kook veel en graag, maar goed barbecueën vind ik erg moeilijk. 

Barbecues moeten het meestal meer hebben van gezelligheid dan 

van lekker eten. Het scenario is vaak hetzelfde: mensen, vooral 

mannen – het moet gezegd – die nauwelijks koken, gaan op een 

zomeravond aan de barbecue staan. Het resultaat is er dan naar: 

het vlees of de vis zijn helemaal kapot gebakken, kurkdroog en flink 

verbrand. Ik hou het dan wel bij het slaatje.

4 Veel te veel. Ik wil overal geweest zijn, alles eens gedaan hebben. 

Ik reisde nog maar nauwelijks in Europa. Door Azië trekken, is zo 

relaxed dat ik er zeker ook nog wil komen.

Maar als ik één plek moet kiezen, dan wordt het misschien wel  

Congo. Onbekend, en toch lijkt het ergens vertrouwd. Die binnen-

kant van Afrika intrigeert me.

5 Ik ben zelden langer dan enkele uren offline. De knop omdraaien, 

is er nooit helemaal bij. Maar het werk bijhouden op een zonnig ter-

ras met een glas wijn, is een leukere optie dan de confrontatie met 

een chaotische mailbox achteraf. Bij terugkomst tegen een onover-

zichtelijke berg werk aankijken, dat is pas deprimerend.
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beeld, of het ecologische karakter 

van Ratzinger.”

U had een aantal ontmoetingen 

met de huidige en de vorige 

paus. Hoe geraakt een leek  

zo ver?

“Ik vermoed dat mijn vorige publica-

ties daar voor een groot deel mee 

te maken hebben. De eerste keer 

werd ik samen met mijn ouders 

na de ochtendmis uitgenodigd om 

de paus te ontmoeten. Eens je een 

eerste ontmoeting achter de rug 

hebt, is het blijkbaar iets gemak-

kelijker om er nog eens binnen te 

geraken.”

U ontmoette zowel Johannes 

paulus ii als Benedictus Xvi. 

Heeft u een voorkeur voor  

een van de twee?

“Zowel Johannes Paulus II als 

Benedictus XVI zijn uiterst interes-

De laatste tijd komen de Kerk en 

het Vaticaan vooral negatief in 

beeld. Ik wilde daarom een volledig 

verhaal vertellen en ik hoop dat de 

lezer zich door mijn boek een eigen 

kritische mening kan vormen.”

voor wie is het boek bedoeld? 

Theologen? Gelovigen?

“Het is echt geschreven voor een 

heel ruim publiek. Niet alleen gelo-

vigen kunnen er veel info uit halen, 

ook voor toeristen die Rome wil-

len bezoeken bijvoorbeeld kan het 

interessant zijn. Of voor atheïsten 

die zich een objectief beeld wil-

len vormen van het Vaticaan. De 

Kleine Encyclopedie is overigens 

niet alleen een naslagwerk met 

massa’s info, maar daarnaast is 

het ook gewoon vlot geschreven en 

staan er heel wat leuke anekdotes 

en interessante weetjes in. Over de 

dagindeling op het Vaticaan bijvoor-

Uit uw ‘kleine Encyclopedie  

van het vaticaan’ spreekt  

een duidelijke fascinatie voor 

het vaticaan. Waar komt  

die interesse vandaan?
“Eigenlijk is het begonnen met mijn 

liefde voor Rome. De stad is een 

geliefd vakantieoord. Naast de vele 

culturele en historische aspecten 

van de stad is het Vaticaan natuur-

lijk ook nauw verbonden met de 

Eeuwige Stad. Ik vond dat stukje 

van Rome altijd al mysterieus en 

ik vroeg me af wat er zich allemaal 

achter die muren afspeelt. Zo zijn 

mijn fascinatie en research eigen-

lijk begonnen.”

En wat speelt er zich af achter 

die muren?

“Wel, het bijzondere is dat het 

Vaticaan echt een land op zich is. 

Met een eigen grondwet, een eigen 

minister van Binnenlandse Zaken, 

zelfs een eigen leger! Het is niet al-

leen de plaats van de Heilige Stoel, 

maar er speelt zich ook een rijk 

cultureel leven af. Net als in elke 

andere staat wordt er politiek ge-

voerd, heerst er ook concurrentie, 

rivaliteit … Al die thema’s komen 

aan bod in de Kleine Encyclopedie. 

Maar mijn boek kwam er ook nog 

om een andere reden. Iedereen 

heeft volgens mij het recht en de 

plicht kritisch te zijn, maar dat kan 

je pas als je het hele verhaal kent. 

Dr. Tom Zwaenepoel is verbonden aan de vakgroep 

Taalkunde van de UGent, maar in zijn vrije tijd schreef 

hij een boek over… het Vaticaan. Zijn fascinatie voor  

de kleinste staat ter wereld bracht hem zelfs tot een 

aantal persoonlijke ontmoetingen met de paus. 

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto's: L'Osservatore Romano

“De diplomatieke rol 
van het Vaticaan wordt 

vaak onderschat”
Assistent Duitse taalkunde  

met bijzondere fascinatie voor de paus
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Het Vaticaan is ook een instituut 

dat niet is weg te denken op we-

reldvlak. Mijn boek is overigens ook 

helemaal geen propagandaboek,  

je zal er ook kritische opmerkingen 

in lezen. Ik heb getracht een weten-

schappelijk objectief werk af  

te leveren. Dat zal je ook zien aan 

de vele voetnoten en de uitge-

breide bibliografie. Ik reik gewoon 

de info aan, ongeacht of het nu ge-

lezen wordt door gelovigen of niet-

gelovigen. De lezer moet uiteindelijk 

zelf zijn conclusies trekken.”

Zullen er nog ontmoetingen 

volgen met de paus?

“Hopelijk wel. Ik zou hem graag 

een exemplaar van mijn boek over-

handigen. Ratzinger zei me ooit 

dat hij Nederlands ‘Im Großen und 

Ganzen’ begrijpt, in grote lijnen dus. 

Misschien dat hij wel wat in mijn 

boek zal lezen.” 

Wist je bijvoorbeeld dat Gorbatsjov 

ooit zei dat de Berlijnse muur nooit 

gevallen zou zijn als op dat moment 

paus Johannes Paulus II niet aan 

het hoofd van de rooms-katholieke 

Kerk stond? De invloed van het 

Vaticaan is op wereldvlak nog altijd 

zeer groot. Zo heeft Johannes  

Paulus II er ook alles aan gedaan 

om de oorlog in Irak te vermijden.” 

U schreef nog een aantal 

boeken in de spirituele/

religieuze sfeer, onder meer 

een bloemlezing uit 4.000 

jaar levensfilosofie en het 

Heiligenboek. kwatongen 

zouden wel eens kunnen 

beweren dat u uw roeping 

gemist heeft.
“Je hoeft geen priester te zijn om 

een boek als de Kleine Encyclo-

pedie te schrijven. Het is gewoon 

een wereld die mij enorm boeit. 

sante en boeiende mensen, die 

volgens mij zeer veel respect ver-

dienen. Maar op enkele gebieden 

zijn ze heel erg verschillend.  

Ratzinger is een duidelijke theoloog-

paus. Als je met hem spreekt, heb 

je het gevoel met een professor 

te spreken. Net door dat academi-

sche karakter wordt hij volgens mij 

ook vaak verkeerd begrepen. De 

vorige paus was meer een vader-

figuur, een warme man met veel 

charisma. Misschien heb ik per-

soonlijk een lichte voorkeur voor de 

Poolse paus, al is de Duitse paus 

op inhoudelijk vlak wel sterker.”

Zou u zichzelf een ‘pausfan’ 

noemen?

“Dit is te sterk uitgedrukt, maar 

ik heb wel veel respect voor de 

kerkleiders, onder meer omwille 

van hun belangrijke diplomatieke 

rol. Dat wordt vaak onderschat. 

Info p 
Tom Zwaenepoel
Vakgroep Taalkunde
Tel. 09 264 40 86
Tom.Zwaenepoel@UGent.be

Tom Zwaenepoel op audiëntie bij de huidige (links) en vorige (rechts) paus  
in Castel Gandolfo en de privébibliotheek van het Apostolisch paleis.

Kleine Encyclopedie van het Vaticaan,  

Tom Zwaenepoel. Uitgeverij Lannoo (2011).
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Daarom moeten we meer ruimte 

creëren voor het water op het 

land. Concreet: rivieren niet ver-

diepen, maar verbreden. En dat op 

sommige plaatsen tot 500 meter. 

Door die vernattingsstrategie 

gaan we aan de ene kant land ‘win-

nen’ op zee, maar aan de andere 

kant land ‘verliezen’ op land. Het 

principe van de communicerende 

vaten.” 

moeten we zeewaarts denken. 

Dat betekent: grote operaties in 

zee uitvoeren om het water al van 

heel ver tegen te gaan. Zoals de 

zee ‘vergroenen’ door bijvoorbeeld 

geleidelijke verduining met lagunes 

voor de kust aan te leggen. Aan 

de andere kant zit je landinwaarts 

ook met het probleem dat veel 

rivieren in Vlaanderen het over-

tollige water niet kunnen slikken. 

Hoe gaan we ons aanpassen 

aan de veranderende klimato-

logische omstandigheden? 

“Dé strategie bestaat niet. We zullen 

moeten inzetten op verschillende 

fronten om ons te adapteren aan 

het klimaat. Inderdaad ‘adapteren’ 

want tegen de kracht van de natuur 

is geen mens opgewassen. Vlaande-

ren is in dat opzicht uniek omdat we 

zowel aan de vernatting als aan de 

verdroging iets moeten doen.” 

Hoe vermijden we over-

stromingen?

“Om een antwoord te bieden 

op de stijging van de zeespiegel 

“inzetten op 
collectieve vormen van 
hernieuwbare energie”

prof. Georges Allaert 
vakgroep Civiele Techniek 
 

In 2100 zal de zeespiegel zo’n 

2 meter stijgen en de gemiddelde 

temperatuur met 2 tot 5 graden 

toenemen. Een drama voor Vlaan-

deren als we niets ondernemen. 

Georges Allaert gelooft echter in 

de kracht van de Vlaamse techno-

logie om het hoofd boven water te 

houden.

Experts blikken naar de toekomst

Vlaanderen in 2050
40 jaar. Dat is zowat een hele carrière vooruitkijken. Veraf dus, maar niet voor iemand die zich 

met toekomstverkenningen bezighoudt. Kunnen we bijvoorbeeld vandaag al iets ondernemen 

waarvan we in 2050 de vruchten plukken? In haar voorbereiding van een nieuw 'Beleidsplan 

Ruimte' poneerde de Vlaamse overheid enkele krasse stellingen. De opmaak van dit beleidsplan 

wordt gecoördineerd door de afdeling Ruimtelijke Planning, geleid door dr. ir. Hans Leinfelder, tot 

voor één jaar als doctorassistent verbonden aan de vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit 

Gent. Vier UGent-experts buigen zich over het nieuwe 'Beleidsplan Ruimte' van de overheid.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto's: Nic Vermeulen
Illustraties: © Beleidsplan Ruimte, Departement Ruimtelijke ordening,woonbeleid en onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid.

CLIMATE CHANGE AND CHANGES IN SPATIAL STRUCTURES 
RESEARCH PROJECT
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bussen. Men zoekt naar verstan-

dige middelen om zich te verplaat-

sen in de stad, zonder de stad te 

belasten, zoals nu al met bakfiet-

sen of Cambio. Een stad als Gent 

kan je met beperkte investeringen 

al een pak leefbaarder maken door 

bijvoorbeeld de waterwegen te  

gebruiken voor de handelaars in  

de stad of leerlingenvervoer.”

staan we in 2050 stil op  

de autosnelweg?

“Files ontstaan in pendelbewegin-

gen en in recreatief verkeer. Ook 

hier moeten we de kaart trekken 

van snelle en efficiënte vormen 

van openbaar vervoer. Het GEN 

(Gewestelijk ExpresNet), dat steden 

op een snelle manier toegankelijk 

moet maken, zou er al 15 jaar 

moeten zijn. Ik hoop dat het tegen 

2050 in orde is. Conclusie? Je 

kan het fileprobleem niet oplos-

sen als je niet investeert in andere 

transportmodi. Denk vooral ook 

niet dat de elektrische auto het 

fileprobleem zal oplossen. Hiermee 

is misschien de vervuiling of het 

Hoe verplaatsen we ons  

in 2050?

“Het zal essentieel worden om in te 

zetten op verschillende transport-

mogelijkheden. Comobiliteit is de 

enige juiste weg om onze mobiliteit 

krachtdadig aan te pakken. Als je 

niet varieert, dan krijg je economi-

sche drama’s waarbij één ongeluk 

een deel van het land of regio 

platlegt, denk maar aan de recente 

gevallen met vulkaanas. We gaan 

creatiever moeten omspringen 

met bestaande infrastructuren 

en dat gaat gepaard met enorme 

investeringen. Het is absurd om 

10% van de auto’s uit het verkeer 

te halen als onze stations/rijtuigen 

de huidige capaciteit niet kunnen 

dragen.”

Rijden er in de toekomst nog 

auto’s door de stad?

“De stad zal hoe langer hoe minder 

auto’s verdragen. In 2050 laten 

we onze auto achter aan de perife-

rie van de stad en nemen we een 

betrouwbaar en hoogfrequent ver-

voermiddel, zoals kleine wendbare 

kijken we in 2050 nog jaloers 

naar de zonne-energie-

installatie van onze buurman?

“De werking van onze intercom-

munales voor gas, elektriciteit en 

water zijn vandaag volledig achter-

haald. Eigenlijk moeten die zo snel 

mogelijk gericht zijn op het klimaat-

verhaal. Concreet betekent dit dat 

er een rechtvaardiger systeem 

moet komen, waarbij iedereen kan 

genieten van groene stroom. Nu is 

de aanpak veel te individualistisch.” 

Waar halen we in de toekomst 

onze huiselijke warmte?

“We gaan in de toekomst niet 

kleiner wonen, wel dichter bij el-

kaar en we zullen resoluut moeten 

inzetten op collectieve vormen van 

hernieuwbare energie. We moeten 

daarom af van die typische Vlaam-

se lintbebouwing, die heel moeilijk 

te voorzien is van hernieuwbare 

energie. Ontwerpmatig hebben we 

daar wel al oplossingen voor door 

bijvoorbeeld te werken met gede-

centraliseerde warmtekrachtkop-

pelingscentrales. Ook stedenbouw 

draagt een verantwoordelijkheid. 

Nog te vaak primeert het estheti-

sche boven het functionele. Laten 

we hopen dat planologen tegen 

dan meer gehoord zullen worden.”

Johan De mol 
vakgroep Civiele Techniek, instituut voor Duurzame mobiliteit 
 

Als we momenteel al te veel ‘blik’ op de weg hebben, staan we dan 

niet met z’n allen stil in 2050? “Het grote probleem bij ruimtelijke 

ordening en andere beleidsdomeinen is dat men aan mobiliteit pas 

denkt als het te laat is; mobiliteit moet te vaak de problemen van  

andere beleidsdomeinen oplossen.” Johan De Mol werpt zijn blik op 

de mobiliteit in Vlaanderen in 2050. 

“verschillende 
transport modi 
maximaal gebruiken”
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lawaai opgelost, maar niet ‘het blik’ 

op de weg. Ook de uitbreiding van 

rijstroken brengt weinig zoden aan 

de dijk. Die rijstroken worden bin-

nen de kortste keren ingenomen 

door andere auto’s.”

Blijven we verknocht aan onze 

auto?

“De auto zal altijd blijven bestaan, 

alleen gaan we er op een andere 

manier moeten leren mee om-

gaan. Zo hoop ik dat we in 2050 

de bedrijfswagen mét gratis tank-

kaart als een bizarre hersenkron-

kel uit de ‘donkere tijden’ gaan 

beschouwen. We gaan sowieso 

naar een belasting per kilometer 

voor alle auto’s. En dat niet alleen 

op autostrades, maar op alle we-

gen. Hierdoor wordt de wagen het 

vervoermiddel als er geen andere 

vervoermodi dezelfde kwalitatieve 

oplossing kan bieden. Dat betekent 

dat eisen naar realtime informatie, 

veiligheid, comfort, frequentie/tijd 

en flexibiliteit als de standaarden 

voor andere vervoermiddelen moe-

ten gelden.”

Juist is juist: Hoe kan de ruimte 

er in vlaanderen in 2050 

uitzien?

“Als je nadenkt over de ruimte voor 

morgen zijn er een aantal zekerhe-

den waarmee we rekening moeten 

houden: globalisering, technologi-

sche ontwikkeling, vergrijzing, toe-

name van de gezinnen en de ecolo-

gische trends. Maar er zijn ook een 

aantal elementen die doorgaans als 

kritisch onzeker worden ingeschat, 

zoals de impact van Europa of de 

beleidsprioriteiten van onze over-

heden. Hoe sterk zal de greep van 

Europa zijn op het ruimtelijke beleid? 

Rond dergelijke elementen kan je, 

liefst samen met alle relevante be-

trokkenen, scenario’s ontwikkelen.”

Hoe evolueert de stad als 

woongebied?

“Vlaanderen is een verstedelijkt 

gebied met tal van minder ge-

slaagde ruimtelijke ingrepen, denk 

aan lintbebouwing en baanwinkels 

die kernversterking tegengaan. Die 

historische fouten gaan we blijven 

meedragen. Ik verwacht dan ook 

niet dat er de komende decennia 

op dat vlak radicale veranderingen 

zullen plaatsvinden. Wel zal incre-

mentele besluitvorming ervoor zor-

gen dat steeds meer open ruimte, 

al dan niet noodgedwongen, wordt 

aangesneden. Binnen de grenzen 

van onze huidige steden verwacht 

ik wel dat de huidige ontwikkelingen 

zich doorzetten. Aan de ene kant 

zijn er grootschalige stadsontwik-

kelingsprojecten op nieuwe of vrij-

gekomen sites die tevens het pres-

tige van een stad mee zullen bepa-

len. Aan de andere kant zal men 

blijven inzetten op sociale stadsver-

nieuwing in moeilijke buurten. Men 

gaat die buurten ‘ontpitten’, groen 

toevoegen, aangenamer maken 

Thomas Block 
stadspolitiek en stedenbeleid, vakgroep politieke Wetenschappen, 
Centrum voor Duurzame ontwikkeling
 

Bij een toekomstverkenning en bij het ontwikkelen van exploratieve scenario’s luidt 

de centrale vraag “hoe kan de toekomst eruitzien”. Niet “hoe zal” of “hoe moet de 

toekomst eruitzien”. Een belangrijke nuance volgens Thomas Block. Bovendien zijn 

het niet zelden onverwachte externe schokken die de koers van een land bepalen. 

Kijk maar welke recente energiebeslissing Duitsland genomen heeft na de kern-

ramp in Fukushima.

“probleemgebieden 
in de stad ontpitten”
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via parken en speelvoorzieningen. 

Hier werkt hoogbouw niet. Buiten 

de grenzen van onze huidige ste-

den zien we de stad als metropool 

steeds verder uitdijen. Ook ver-

wacht ik binnen enkele decennia tal 

van nieuwe stadsprojecten in de 

deel- en randgemeenten van onze 

grootsteden en centrumsteden.”

krijgen we een open of een 

gesloten samenleving?

“Dat vind ik een kritische onzeker-

heid. Evolueren we binnen 40 jaar 

naar een nog meer uitgesproken 

materialistische samenleving 

waarin geld, een eigen huis en 

auto, gadgets, carrière, … de ab-

solute prioriteiten zijn? Of komt er 

een structureel meer duurzaam 

welvaartstreven aan waarin tijd, ge-

zondheid, aandacht voor kinderen 

en ouders, milieu, centraler komen 

te staan? In het eerste geval gaan 

Wonen we in 2050 kleiner?

“Er zijn weinig redenen om te stel-

len dat we kleiner zullen wonen. 

Wat we gevoelsmatig niet willen, 

zal ook niet gebeuren. Wel zul-

len we een heel pak compacter 

wonen. De kamers, woningen en 

andere gebouwen zullen beter en 

dichter met elkaar betrokken zijn. 

We gaan ook in maximum drie à 

vier bouwlagen bouwen om min-

der energie te verspillen. Grote 

torens zijn allesbehalve ener-

gievriendelijk, evenmin als gelijk-

vloerse, uiteengelegde gebouwen. 

De huizen van de toekomst neigen 

naar de kubus. De zelfontworpen 

en -gebouwde energiezuinige 

E-Cube waarmee de studenten 

van de vakgroep Achitectuur en 

Stedenbouw meedingen naar de 

prestigieuze Solar Decathlonprijs 

in Washington (zie ook artikel 

pag. 4) is een voorafspiegeling van 

zulke nieuwe woonvormen.”

we richting een soort hyperindividu-

alisme, in het tweede richting een 

meer solidaire samenleving waarin 

onder meer mantelzorg, vrijwil-

ligerswerk, cohousing, … de norm 

worden. Heel boeiend om over na 

te denken, want er zijn zowel facet-

ten die wijzen op het ene als op het 

andere.”

Wordt de kloof tussen arm  

en rijk groter?

“Onder andere door de vergrijzing 

zal er de komende decennia hoe 

dan ook een kleinere actieve be-

volking zijn. Dat alles samen legt 

een druk op o.a. de arbeidsmarkt, 

de woningmarkt en de beleids-

budgetten. Ik verwacht een groter 

wordende kloof tussen armen 

en rijken. De gegoede burger zal 

doorgaans ruim kunnen wonen, de 

anderen steeds nauwer op elkaar. 

Veel zal afhangen in welke mate 

Vlaanderen in 2050 een creatieve 

en innovatieve regio is. Een econo-

misch gunstige situatie kan positief 

doorwerken op het toekomstbeeld, 

hopelijk niet ten koste van ons mi-

lieu en onze ruimte.”

prof. pieter Uyttenhove 
vakgroep Architectuur en stedenbouw 
 

Volgens Pieter Uyttenhove zal het dagelijks leven er in 2050 grotendeels nog altijd 

uitzien zoals vandaag. Ook al is dit een waardevolle denkoefening, toch waarschuwt 

hij ervoor dat we bij dergelijke toekomstvoorspellingen te vaak een positief beeld 

willen schetsen.

“De huizen van de toekomst 
neigen naar kubussen”
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Zijn we op weg naar één groot 

verkaveld gebied in vlaanderen?

“Dat denk ik niet. Verkavelingen 

gaan afnemen omdat die absoluut 

niet ruimtezuinig zijn. We leven 

momenteel in een bouwcultuur 

die weinig perken stelt, wat een 

verspillingscultuur aan ruimte met 

zich meebrengt. Velen hebben nog 

steeds het ideaalbeeld van een 

eigen huis met tuin voor ogen. Aan 

de andere kant zijn we onze natuur 

aan het verspillen als gevolg van de 

opkomende verstedelijking. Gezon-

de grondwatervoorziening, recrea-

tie en landbouw in grote open ruim-

tes zijn noodzakelijk. Ik verwacht 

dat we de momenteel ingenomen 

ruimtes door verkavelingen, indus-

trie of parkeerterreinen langzaam 

gaan vrijmaken en opnieuw terug-

geven aan de natuur.”

Welke waarden heeft de stad  

in 2050?

“Ik hou een pleidooi voor de her-

opleving van de steden. Het is een 

waarde en een cultuur die we aan 

het verliezen zijn. In een stad leren 

we opnieuw samen wonen en le-

ven, iets wat in perifere gebieden 

verloren is gegaan. Als we een 

cultuur willen opbouwen van gene-

rositeit dan is de stad daarvoor de 

beste omgeving. Maar wellicht niet 

in zijn huidige vorm met dichte  

19e-eeuwse rijbebouwing. De 

steden zullen groener worden en 

meer collectieve ruimte krijgen.” 

meer mensen in de stad. 

Houden we onze woonprijzen  

in de stad dan onder controle?

“Dat is een moeilijke kwestie om-

dat de grondprijs vasthangt aan 

de vrijemarkteconomie. Maar het 

klopt dat men nu de stad verlaat 

om erbuiten goedkopere grond te 

vinden. Aan de andere kant ontwik-

kelen steden als Antwerpen en 

Gent een uitgewerkt grondbeleid 

om goedkopere gronden aan te 

bieden. Dat is het beste wat men 

kan doen. De totale individuele vrij-

heid kan niet meer. Als we inzetten 

op solidariteit dan gaan we daar 

allemaal beter van worden.” 

www.escapefi tness.be
Fitness met 
begeleiding 
en opvolging
• Striding (nieuw) 
• Spinning 
• Power Yoga 
• Kickfun 
• Pilates 
• BBB 
• Bodypump 
• Bodysculpting 
• Aerobic 
• Stepaerobic 
• Sauna’s 
• Zonnebank 
• Trilplaat 
• Douches met zeep 
• Deo 
• Bodylotion 
• Kastje met slot (gratis!) 
• Hartslagmeters 
• Internetcomputer 
• Personal Training

The Escape Fitness Center
Sint Pietersnieuwstraat 132, Gent. Rechtover UFO, 2de verdieping

Speciale voorwaarden 
voor personeel universtiteit 

en studenten

Since
1990

adv_A6_12-2010.indd   1 22/02/11   22:10

ALLES VOOR MOEDER EN KIND

kinderkledij 0-8 jaar
zwangerschapskledij
geboortelijsten
babyartikelen

LANGEPLANKSTRAAT 21 ZWIJNAARDE - 09 245 09 27 - WWW.TONINA.BE

Open van dinsdag t/m vrijdag van
10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30
Zaterdag doorlopend open van 10 tot 18u

KOM LANGS EN ONTVANG GRATIS
EEN KLEINE ATTENTIE EN INFOR- 

MATIEPAKKET OVER HET AANLEGGEN
VAN EEN GEBOORTELIJST

KINDERKLEDIJ: ESPRIT - FILOU&FRIENDS - EAGER BEAVER - TIMBERLAND - O’NEILL...
ZWANGERSCHAP: ESPRIT MATERNITY - NOPPIES MATERNITY - BOLA - DOOMOO ...
BABYARTIKELEN: BUGABOO - JOOLZ - BLOOM - PERICLES - NOUKIES - MAXI COSI...

 5% KORTING 

VOOR LEDEN 

UGENT 
op vertoon 

van badge

Tonina_Adv_UGentMei2011.indd   1 29/04/11   10:06



ugent

 24

lingspuin en sediment waren afge-

dekt. Dit sediment werd gedateerd 

aan de hand van een techniek die 

optisch gestimuleerde luminescen-

tie (OSL) datering heet. 

De ontdekking van rotskunst van 

ijstijdouderdom in Noord-Afrika 

is een nieuw gegeven en introdu-

ceert nieuwe uitdagingen voor het 

archeologische denken. Hoe kan 

worden verklaard dat de meer dan 

15.000 jaar oude rotskunst van 

Qurta in Egypte zo goed vergelijk-

baar is en stilistisch nauw verwant 

lijkt met de kunst die we op min 

of meer datzelfde moment in Eu-

ropa kennen? Kan men spreken 

van rechtstreekse beïnvloeding 

wetenschappers, geleid door ar-

cheoloog dr. Dirk Huyge (Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiede-

nis) en bestaande uit geomorfoloog 

professor Morgan De Dapper  

(vakgroep Geografie, UGent),  

geoloog dr. Florias Mees (Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika, voor-

heen UGent) en geochronoloog  

dr. Dimitri Vandenberghe (FWO-

postdoctoraal onderzoeker, vak-

groep Geologie en Bodemkunde, 

UGent), is er nu in geslaagd om het 

paleolithische karakter van de rots-

kunst onomstotelijk te bewijzen. 

Op één van de sites werden enkele 

rotskunstpanelen teruggevonden 

die nog gedeeltelijk door rotsig hel-

De rotskunstsites zijn gesitueerd 

in Qurta, een dorp op de oostelijke 

Nijloever, ongeveer 40 km ten 

zuiden van de Boven-Egyptische 

stad Edfoe. Ze stammen uit het 

Laat-Paleolithicum (de periode van 

ruwweg 23.000 tot 11.000 jaar 

geleden) en worden in hoofdzaak 

gekenmerkt door kunstzinnige 

graveringen van wilde dieren zoals 

oerossen, watervogels, nijlpaar-

den, gazellen en vissen. Tot voor 

kort was het toekennen van een 

paleolithische ouderdom aan de 

rotskunst van Qurta uitsluitend 

gebaseerd op inhoudelijke en zoge-

naamde contextuele argumenten.

Een interdisciplinair team van 

Dit detail van het belangrijkste paneel in Qurta i toont hoe de makers van de rotskunst het reliëf van 
de wand hebben gebruikt om dynamiek aan hun tekeningen te verlenen. 

Een interdisciplinair team van Belgische wetenschappers heeft de oudste petrogliefen van Egypte 

ontdekt en meteen ook de vroegste rotskunst in geheel Noord-Afrika. Door het dateren van  

sediment dat bovenop de tekeningen werd afgezet, konden UGent-wetenschappers Dimitri  

Vandenberghe en Morgan De Dapper aantonen dat de rotskunst minstens 15.000 jaar oud is.  

De resultaten worden later dit jaar in het Britse archeologische tijdschrift Antiquity gepubliceerd.

Auteurs: Dimitri Vandenberghe & Dirk Huyge | Foto's: KMKG

‘IJstijdkunst’ langs de Nijl 
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of interculturele uitwisseling over 

zo’n lange afstand? Wat leert deze 

rotskunst ons over de symbolische 

denkwereld van haar makers en 

de organisatie van de samenleving 

waarin zij leefden? 

Nu het bestaan van Pleistocene 

rotskunst in Noord-Afrika werd 

aangetoond, staan de onderzoe-

kers van rotskunst vast nog boei-

ende tijden te wachten!

De archeologische missies  

naar Qurta werden gefinancierd 

door Yale University (VS). De OSL-

analyses konden geschieden dankzij 

toelagen van het Fonds voor  

Wetenschappelijk Onderzoek – 

Vlaanderen. 

isabelle Therasse van  
de koninklijke musea voor 

kunst en Geschiedenis 
bestudeert een paneel  

in Qurta i dat acht meter 
hoog op de rotswand staat. 

De Amerikaanse rotskunstspecialiste 
Elyssa Figari facsimileert 
rotstekeningen in Qurta i.

om de petrogliefen in Qurta 
te kunnen bereiken, was het 
soms nodig om indrukwekkende 
houten steigers te bouwen.

Wouter Claes 
van de  
koninklijke musea 
voor kunst en 
Geschiedenis 
poseert naast 
een paneel met 
wilde runderen  
in Qurta ii.  
De inkleuring  
met krijt is  
niet het werk  
van de Belgische 
expeditie.

Geomorfoloog morgan De Dapper van de UGent  
bemonstert afzettingen van de nijl op de rotskunstsite van Qurta i.

Info p 
Dimitri Vandenberghe | Vakgroep Geologie en Bodemkunde
Tel. 09 264 45 67 | Dimitri.Vandenberghe@UGent.be
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voorzitter Erik Broekaert, die het 

onderzoeksvoorstel uitschreven, 

hebben het mij gevraagd, maar 

aanvankelijk had ik m’n twijfels. Ik 

werkte toen als psychosociaal be-

geleider in een ambulant centrum 

voor mensen met een verslavings-

problematiek. Ik moest dus uit de 

voor mezelf heel belangrijke praktijk 

stappen en daar had ik schrik van. 

Achteraf bekeken was die schrik 

ongegrond, omdat het onderzoek 

heel praktijkgericht was. Halftijds 

werkte ik overigens al aan een on-

derzoeksproject voor de UGent.” 

Waarom kreeg je dit specifieke 

onderwerp toegedicht? 

“Wel, de meeste onderzoeken in 

dit veld focussen heel sterk op 

Als het goed is, helpt methadon 

heroïneverslaafden niet enkel uit de 

illegaliteit te houden, de opiumachti-

ge pijnstiller helpt hen ook ‘normaal’ 

te functioneren. Doorgaans voorziet 

een apotheker of opvangcentrum in 

hun dagelijkse behoefte (die - voor 

alle duidelijkheid - niet roesopwek-

kend is), waardoor de overlast voor 

de maatschappij nihil is. In het beste 

geval vinden de patiënten zelfs een 

job, maar hoe staan ze verder in het 

leven? Wat betekent levenskwaliteit 

voor deze groep, en hoe kan je die 

als hulpverlener gaan verhogen? 

Orthopedagoge Jessica De Maeyer 

onderzocht een groep mensen die 

minstens vijf jaar geleden met een 

methadonbehandeling gestart zijn. 

Samen met hen ging ze op zoek 

naar hun betekenis van levenskwa-

liteit, en welke impact methadon 

daarop heeft. 

Hoe is dat zo gekomen?

“Wouter Vanderplasschen van 

onze vakgroep Orthopedagogiek en 

Sinds men heroïneverslaafden  

methadon als standaardvervangmiddel 

voorschrijft, verschenen talloze publi-

caties over de gezondheidseffecten. 

Wat de impact op hun levenskwaliteit 

is, werd evenwel nooit onderzocht.  

Jessica De Maeyer, orthopedagoge, 

brak de ban met haar zopas afgeronde 

doctoraatsstudie.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen

Negenproef met Jessica De Maeyer 

Onderzoek naar 
junkieverdriet
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zitten in de zaal. Collega’s ook, hulp-

verleners ... En dan sta jij daar voor-

aan, vragen te beantwoorden. Ik 

was wel wat zenuwachtig, maar op 

elke vraag kon ik toch een relevant 

antwoord geven.” 

over je onderzoek is intussen 

ook een paginagroot artikel in  

De standaard verschenen.  

Welk gevoel gaf dat?

“Het gaf me voldoening dat het 

brede publiek kon lezen waarmee 

ik bezig ben geweest. Zo krijgen 

ze misschien een meer genuan-

ceerde kijk op druggebruikers. 

Want het zijn geen bandieten, hè. 

Vaak liggen psychische problemen 

aan de oorsprong van hun drug-

gebruik, maar uiteindelijk willen 

ze gewoon dezelfde dingen als 

iedereen.”

Wat zijn jouw toekomst-

plannen? Ga je nog iets 

aanvangen met je bevindingen? 

“Heel graag. Ik hoop via een 

postdoc-beurs de combinatie 

onderzoek-praktijk te kunnen ma-

ken. Concreet wil ik dan allerhande 

zingevingsprojecten uitwerken, sa-

men met onder meer cliënten uit 

mijn onderzoek. Vanuit een soort 

denktank wil ik met hen op zoek 

gaan naar zaken die hen voldoe-

ning geven. Ik zeg maar wat: een 

fotografieproject bijvoorbeeld, of al 

was het maar een babbeltje slaan 

met een vriend. Indirect hoop ik dat 

dit zal bijdragen om andere facet-

ten van hun leven te verbeteren. 

Dat ze op die manier gemotiveerd 

raken om minder te gebruiken, of 

de kans op hervallen te verkleinen. 

Als ze niet meer gebruiken en ze 

betalen hun schulden af, dan is de 

maatschappij al tevreden. Maar 

niemand vraagt zich af of die men-

sen wel gelukkig zijn.” 

tieve factoren en sterktes van een 

persoon die hun levenskwaliteit 

kunnen bevorderen en die vaak 

onderbelicht worden in onderzoek.”

Heb je niettemin tips 

voor beleidsmakers of 

zorgverstrekkers? 

“De eerste vraag voor het beleid is 

sowieso: wat willen we bereiken? 

Willen we met onze hulpverlening 

bereiken dat de overlast voor de 

maatschappij wordt ingeperkt, dan 

denk ik dat we vrij goed bezig zijn. 

Maar willen we het welzijn en de 

levenskwaliteit van deze mensen 

verhogen, dan denk ik dat er nog 

veel werk aan de winkel is. Dan 

denk ik dat we onze focus binnen 

de hulpverlening moeten verleg-

gen: meer gaan vertrekken vanuit 

waar de mensen naartoe willen in 

het leven, en hun net in hun ver-

wachtingen gaan ondersteunen. 

Veel mensen vertelden me dat een 

uurtje praten met een therapeut 

niet is wat ze nodig hebben. Het is 

veel omvattender. Ze willen iets om 

handen hebben, en echt zin geven 

aan hun leven.”

vanwaar komt jouw interesse  

in hun problematiek? 

“Die heeft me altijd geboeid. Ook 

de wereld die daarrond hangt. Mis-

schien uit een soort nieuwsgierig-

heid, maar net zo goed door de 

manier waarop ze vanuit de maat-

schappij worden bekeken. Er wordt 

een bepaald beeld rond gecreëerd, 

waarbij ik altijd vragen heb gehad. 

Ik vond het boeiend om naar die 

mensen hun verhalen op zoek te 

gaan, te gaan luisteren hoe die 

mensen jarenlang standhouden, 

ondanks hun problematiek.”

En de doctoraatsverdediging, 

hoe is die uiteindelijk verlopen?

“Goed. Spannend. Ook ietwat sur-

reëel, als je daar dan staat na vier 

jaar. Je ouders, je lief, je vrienden 

sociaal wenselijke uitkomstmaten. 

Gebruiken die mensen nog? Zitten 

ze nog in de illegaliteit? Wat is het 

effect van methadon daarop? Men 

gaat dus heel weinig kijken naar uit-

komstmaten die voor de personen 

zélf belangrijk zijn, zoals effecten 

van methadon op de levenskwali-

teit, waarbij vertrokken wordt van-

uit de subjectieve beleving van de 

cliënten zelf. Het idee was dus om 

de focus te verschuiven.”

Welke onderzoeksmethode  

heb je gebruikt? 

“In een eerste fase hielden we 

groepsgesprekken rond de bete-

kenis van levenskwaliteit. Daaruit 

bleek vooral dat gezondheid niet 

het belangrijkste is voor de kwali-

teit van leven van druggebruikers. 

Persoonlijke relaties, zelfbepa-

ling en sociale integratie waren 

belangrijke componenten die hun 

levenskwaliteit bepalen. In een 

tweede fase heb ik 160 cliënten 

bevraagd over hun huidige levens-

kwaliteit, aan de hand van een 

vragenlijst. In een laatste fase ben 

ik vertrokken vanuit de persoon-

lijke verhalen van 25 personen om 

een beter zicht te krijgen op wat 

de belangrijkste componenten zijn 

die hun levenskwaliteit vorm geven 

en wat de invloed van methadon 

daarop was.”

Waren je onderzoeksconclusies 

voldoende bevredigend? 

“Ik denk dat dit een start is, onze 

conclusies zijn nu eenmaal niet 

algemeen geldend. We kunnen nog 

veel verder gaan. Het onderzoek 

opentrekken naar andere groe-

pen die vaak uitgesloten worden 

uit de samenleving, bijvoorbeeld. 

Daarnaast is het ook belangrijk 

aandacht te hebben voor protec-

Info p 
Dr. Jessica De Maeyer 
Vakgroep Orthopedagogiek 
Tel. 09 331 03 08 
Jessica.Demaeyer@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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man leefde van het OCMW, maar 

hebben we kunnen omscholen tot 

bijenhouder. Een derde functie die 

we vervullen is die van consulent. 

Doordat we de sector goed kennen, 

treden wij vaak op als partner voor 

de overheid. Zo was het Informa-

tiecentrum eind mei aanwezig op 

een rondetafelgesprek tussen de 

sector en de bevoegde minister. 

Maar uiteraard doen we hier ook 

wetenschappelijk onderzoek, zoals 

zoeken naar de reden waarom we 

de voorbije decennia zo’n grote bij-

ensterfte kennen.”

“Het Informatiecentrum bestaat on-

dertussen meer dan dertig jaar en 

heeft een zeer verscheiden functie”, 

begint Frans Jacobs zijn verhaal. 

“Wij organiseerden tentoonstellin-

gen, zoals in dierenpark Plancken-

dael. Dat is een van de manieren 

waarop we het grote publiek willen 

informeren over het belang van 

bijen. Daarnaast geven we cursus-

sen. Zo leiden we mensen op tot 

imker. Soms helpt dat om hen op-

nieuw werkbekwaam te maken. Zo 

werkt hier een voormalig genees-

heer-uroloog uit Wit-Rusland. Die 

De bloemetjes en de bijtjes. Ze zijn  

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De bijensterfte, waar we de laatste  

jaren steeds vaker berichten over  

horen, heeft dan ook zijn weerslag op 

de natuur. Die bijensterfte is een van 

de onderzoeksthema’s aan het Infor-

matiecentrum voor Bijenteelt. “We 

trachten te voorkomen dat bijen vol-

ledig verdwijnen”, stelt professor Frans 

Jacobs, bioloog en directeur van het 

centrum tot 31 augustus 2010.   

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Nic Vermeulen

Bijen in nesten
Informatiecentrum 

voor Bijenteelt 
onderzoekt bijensterfte
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er dus sprake van een negatieve 

spiraal. De natuur heeft immers 

een eigen ecosysteem. Maar door 

onze manier van maaien en aan-

planten, vinden de bijen te weinig 

voedsel en sterven ze. Bovendien 

moeten we meer insecticiden 

gaan gebruiken, wat de reste-

rende maar verzwakte populatie 

nog verder aantast. Er overleven 

dus veel minder bijen, terwijl net 

zij instaan voor de bestuiving en 

verspreiding van planten- en bloe-

mensoorten en dus ook voor hun 

eigen voedsel.”

verschillende soorten. De mono-

culturen zijn zowel voor hen als voor 

de honingbij dus dodelijk. 

Een tweede belangrijke oorzaak is 

de aanwezigheid van de varoamijt. 

In elke kast zitten er zo duizenden. 

De mijten leggen eitjes in het 

broed, waardoor de besmette bijen 

sneller sterven. Dat is eigenlijk een 

tweede aanval op de biomassa, 

want ook die bijen hebben zolang 

ze leefden allemaal voedsel gekre-

gen.”

negatieve spiraal
“Ook secundaire infecties, pa-

rasieten, milieuvervuiling en het 

gebruik van pesticiden werken de 

bijensterfte in de hand. Doordat 

de bijen te weinig voedsel vinden 

zijn zij namelijk minder bestand 

tegen infecties die onder normale 

omstandigheden niet dodelijk zijn. 

Hetzelfde zien we bij pesticiden. 

Om te bepalen welke hoeveelheid 

gebruikt mag worden, testen pro-

ducenten hun product op sterke 

bijen. Maar de zwakkere bijen kun-

nen die hoeveelheid, of zelfs een 

veel lagere, niet aan. Eigenlijk is 

Draagkracht van het milieu
“Waar vroeger één op de tien bijen-

kasten de winter niet overleefden, 

zien we nu een sterfte bij vier op  

de tien populaties. De belangrijkste  

reden voor die bijensterfte is dat 

wij te geordend zijn, ook in de na-

tuur. In ons gazon willen we enkel 

gras, wegbermen maaien we kort, 

in ons bloemenperk planten we 

enkel die soort, … Daardoor zijn er 

niet alleen minder bloemen, maar 

is er ook minder variatie. De draag-

kracht van het milieu is daarom 

vaak te klein om bijen te houden, 

zeker als hun kast voortdurend 

op één plaats blijft. Tienduizend 

bijen betekent een kilo biomassa 

en dus hebben ze tot vier kilogram 

stuifmeel nodig om de volgende 

generatie te produceren en als 

populatie in leven te blijven. Een 

volledige populatie in een bijenkast 

heeft algauw zo’n vijftig kilogram 

per jaar nodig. Doordat er te weinig 

stuifmeel in hun omgeving aanwezig 

is, verhongeren de bijen. Bovendien 

zorgt de biologie van de verschil-

lende wilde bijensoorten ervoor 

dat zij specifiek aangepast zijn aan 

Informatiecentrum  
zwermt uit

Frans Jacobs: “In 2010 heb ik officieel afscheid 

genomen van mijn functie als directeur van 

het centrum. Vanaf dan nam professor Dirk 

de Graaf samen met Dries Laget de fakkel he-

lemaal over. Zij zijn nu verantwoordelijk voor 

de nationale uitstraling, want ik blijf mij toe-

leggen op het internationale. Sinds 2006 heb-

ben we hier namelijk een internationaal trai-

ningsprogramma (VLIR – UOS) lopen. We leren 

de studenten uit het Zuiden dan hoe ze bijen 

moeten houden, maar ook hoe ze fondsen kun-

nen werven en hoe ze bijen en honing kunnen 

aanwenden in hun lokale geneeskunde. Daar-

naast trek ik ook minstens eenmaal per jaar 

naar een ontwikkelingsland om workshops te 

geven aan de bevolking. Eén bijenkast brengt 

daar immers makkelijk een maandwedde aan 

honing op. En ook na een ramp of oorlog kan 

diezelfde honing een belangrijke eerste bron 

van inkomsten zijn, want de bijen zijn er 

meestal nog aanwezig. De planten die in de 

plaatselijke omgeving aanwezig zijn, geeft ie-

dere honing bovendien een specifieke smaak. 

Door hun product dus aan een bio- of fairtrade-

label te koppelen, kan de lokale bevolking een 

belangrijke impact hebben op de markt.”

“De natuur heeft een eigen ecosysteem,  
maar door ons toedoen vervalt dat.”

Info p 
Informatiecentrum voor Bijenteelt
Labo voor Zoöfysiologie,  
vakgroep Fysiologie
Krijgslaan 281, S33 – 9000 Gent
Tel. 09 264 49 25
www.honeybee.be

Frans Jacobs blaast rook (op de honinggraat) naar de bijen om ze te kalmeren.
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“De bewustwording van het nut van bijen 

dupliceert zich.”

niet onomkeerbaar
Toch is de bijensterfte volgens 

Frans Jacobs geen onomkeerbaar 

proces. “We kunnen de grote bijen-

sterfte terugdringen door imkers 

beter op te leiden, minder bijen te 

houden op eenzelfde oppervlakte 

en de draagkracht van de natuur 

te verhogen. Dat laatste kan door 

bijvoorbeeld opnieuw meer bloe-

men in het wild te laten groeien. Op 

basis van de onderzoeken aan de 

universiteit van Tübingen stelden 

we ook een zaadmengsel samen 

waarvan de bloemen achtereenvol-

gens van april tot oktober bloeien. 

Verschillende provinciale overhe-

den stellen dat mengsel gratis ter 

beschikking en we zien dat onder 

andere jagers daar gretig gebruik 

van maken. Zij strooien dat meng-

sel in de buurt van bossen, want 

zoals de bloemen bijen aantrekken, 

trekken de zaden patrijzen en ande-

re vogels aan. Bovendien merken 

we dat steeds meer mensen zich 

bewust worden van het belang van 

bijen. Het effect dupliceert zich als 

het ware. Vorig jaar riep de stad 

Gent de bij uit tot dier van het jaar, 

dit jaar deed Antwerpen dat.”

“Als laatste is het ook belangrijk om 

de komende generaties mensen 

bijvriendelijk te maken. In onze tijd 

had je ‘de Meli’ in Adinkerke, waar-

door we bijen onbewust associeer-

den met vakantie, zon en plezier. 

Vandaag proberen we dat door 

projecten op te zetten in scholen en 

natuurparken.” 

WANDELEND JE SPIEREN VERSTEVIGEN

ACTIVEER JE SPIEREN.
VOEL JE GOED.
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FITFLOP SUPERTONE MODELLEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR MANNEN EN VROUWEN

MODEL: FF SUPERTONE™ IN WINTER WHITE
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MATTON SCHOENEN
Graaf Van Vlaanderenplein 33
9000 Gent
www.schoenenmatton.be

Dames - Heren
Luxe schoenen voor losse steunzolen

Allergie-vrije schoenen
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Het informatiecentrum brengt ook de 
verschillende bijensoorten in kaart.
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p op sTAp in DE plAnTEnTUin
Naar goede gewoonte kan u tijdens de Gentse 

Feesten in de Plantentuin terecht voor verschil-

lende begeleide themawandelingen. Zo kom je on-

der andere meer te weten over het seksuele leven 

van planten of ontdek je wat Columbus op ons bord 

bracht. Daarnaast loopt er in het kader van het ‘In-

ternationaal Jaar van de Bossen’ een tentoonstel-

ling over dat thema en kan je in het laatste feesten-

weekend de reuzenwaterlelies in bloei bewonderen 

tijdens twee nocturnes. Tot slot kunnen kinderen 

tijdens de workshop ‘Creatief met plantenmateri-

aal’ zelf een fossiel van een zeedier maken. Tijdens 

een tweede workshop in de herfst kunnen ze dan 

met datzelfde fossiel aan de slag gaan.

praktisch

p Plantentuin Universiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, Gent

p Gratis themawandelingen tijdens de Gentse Feesten 

telkens van 14.30 tot 16 uur

p Nocturnes op zaterdag 23 en zondag 24 juli vanaf  

19 uur. De rondleidingen starten tussen 20 en 21 uur

p Workshop ‘Creatief met plantenmateriaal’ voor 6- tot 

12- jarigen op woensdag 20 juli tussen 14.30 en 16 uur. 

Vervolgworkshop op zondag 2 oktober.

p Meer informatie: www.plantentuin.UGent.be

p GEsCHiEDEnis vAn DE 
pAARDEnGEnEEskUnDE

In het kader van World Veterinary 

Year kan je in de Aula van de UGent de 

reizende tentoonstelling ‘Van paarden-

middel tot paardendokter’ bezoeken. 

Die gunt je een blik op de evolutie van 

het dierengeneeskundig onderwijs, 

de wetenschappelijke aspecten er-

van en de volksveeartsenijkunde. De 

tentoonstelling kwam er op initiatief 

van de Stad Waregem en ontstond in 

samenwerking met de UGent en de 

universiteit van Utrecht. De Universiteit 

Gent wil met deze tentoonstelling haar opleiding Dier-

geneeskunde in het spotlicht stellen. Zij is immers de 

enige Vlaamse universiteit waar je het masterdiploma 

van dierenarts kan behalen.

praktisch

p Aula Universiteit Gent, Volderstraat 9, Gent

p Opening op 15 juli

p Vrij toegankelijk van 16 t.e.m. 24 juli tussen 11 en 18 uur

p ARmE BoDEm, RiJk lEvEn
In het Museum voor Dierkunde kan je de tentoonstel-

ling ‘Armoede is een troef’ gaan bewonderen. Je 

ontdekt er hoe op het eerste gezicht arme biotopen 

toch een rijke biodiversiteit hebben. Wie dat wenst 

kan de tentoonstelling begeleid bezoeken. Kinderen 

kunnen daarnaast deelnemen aan een workshop rond 

dat thema. Zij nemen daarbij stalen in de vijver van 

de Plantentuin en mogen met een microscoop zelf op 

zoek gaan naar de levende organismen daarin. Aan de 

hand van afbeeldingen kunnen ze die organismen ook 

herkennen en benoemen.

praktisch

p Museum voor Dierkunde, faculteit Wetenschappen,  

K.L. Ledeganckstraat 35, Gent

p Vrij toegankelijk van zondag 17 juli tot en met zondag  

24 juli tussen 9 en 12 uur

p Reserveren is verplicht voor de kinderactiviteit op  

het telefoonnummer 0474 97 58 53

p Meer informatie via www.museumvoordierkunde.UGent.be

Naar de universiteit 
tijdens de zomer
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p ’T sTAAT in DE sTERREn
In 2011 viert de Volkssterrenwacht Armand Pien 

vijftig jaar bemande ruimtevaart en dertig jaar 

Space Shuttle. Daarom organiseert het tijdens de 

Gentse Feesten een geleid bezoek aan de thema-

tentoonstelling ‘50 jaar mensen in de ruimte 

(30 jaar Space Shuttle)’. Op woensdag kan je er 

ook terecht voor de 3D-documentaire ‘Reizen door 

de Ruimte’. Je krijgt er een overzicht van enkele 

belangrijke missies en meer informatie over de 

belangrijkste principes van ruimtevaart. Daarnaast 

kan je er door de telescopen ook een blik werpen 

op het heelal of met de 3D-voorstelling ‘Galilei’s 

Bril’ een reis maken door het zonnestelsel.

praktisch

p UGent Volkssterrenwacht Armand Pien, Rozier 44  

(ingang via de Gezusters Lovelingenstraat), Gent

p Geleid bezoek aan de tentoonstelling ’50 jaar mensen  

in de ruimte (30 jaar Space Shuttle)’ op vrijdag 22 juli  

van 14 tot 15.30 uur

p Gratis toegang ‘Reizen door de Ruimte’ op woensdag  

20 juli. De documentaire start om 20, 21 en 22 uur

p Sterren kijken kan elke woensdagavond tussen  

20 en 23 uur en is eveneens gratis

p ‘Galilei’s Bril’ kan je tegen betaling elke woensdag  

om 15 uur bijwonen

p Meer informatie op www.armandpien.be

p vAn CHinA ToT AFRikA
De Universiteit Gent beschikt over de oudste collectie 

etnografische artefacten van Vlaanderen en 

stelt die tijdens de Gentse Feesten opnieuw 

tentoon in Het Pand. Ze vult haar vaste col-

lectie aan met de tijdelijke presentaties ‘Le-

venswijsheid en geluk! Verrassende voor-

werpen uit het traditionele China’ en ‘Ma-

teriële armoede en culturele rijkdom 

in Afrika’. Als je dat wil kan je met een 

speciale rondleiding bovendien een 

kijkje nemen ‘Achter de schermen’ 

van de Etnografische Verzamelingen. 

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen 

aan de hand van voorwerpen, verhalen 

en spelletjes van verre volkeren in de huid van 

een ontdekkingsreiziger kruipen. Voor 5- tot 

7-jarigen staan traditionele kinderspelletjes 

uit China op het programma.

Zomeragenda

praktisch

p Het Pand, Onderbergen 1, Gent

p Van 16 juli t.e.m. 24 juli geopend tussen 11 en 17 uur

p Dagelijks rondleidingen ‘Levenswijsheid en geluk!’ om 

 11, 14 en 15 uur. ‘Achter de schermen’ kan met een rondleiding 

 om 11 of 14 uur. Beide rondleiding kosten 5 euro.

p De workshop voor 5- tot 7-jarigen vindt dagelijks plaats  

om 11 en om 14 uur en kost 5 euro. 8 tot 12-jarigen  

zijn ook welkom om 15 uur en betalen 4 euro.

p Inschrijven is verplicht voor de rondleidingen  

en de kinderworkshops en kan telefonisch op  

09 264 83 05 (tijdens de werkweek tussen 9 en 21 uur, 

voor de Gentse Feesten) en op 0486 07 03 06 (tijdens  

de openingsuren, in de Gentse Feesten) of via e-mail  

naar Paulina.Vanderzee@UGent.be en  

Anouk.Vanderkelen@UGent.be
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p Bijen in nesten
p Zomeractiviteiten aan de UGent
p Noorse professor evalueert Belgisch natiegevoel
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