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DROOM 
EN DAAD

De duurzaamheidsvisie 
van de UGent
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3D-PRINTING

‘ CREATIVITEIT WORDT 
WERKELIJKHEID,  
LAAG NA LAAG’
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Studenten Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur maken vanaf hun eerste jaar 
kennis met 3D-printen. Op basis van een 
3D-computermodel worden objecten laagje 
per laagje geprint en zien de studenten hun 
creatieve ontwerpen realiteit worden. Het 
Industrial Design Center op de UGent Campus 
Kortrijk heeft vijf 3D-printers, waarvan drie 
Ultimakers die beschikbaar zijn voor de stu-
denten Industrieel Ingenieur.
 
Print in productie?
‘De eerste printer hebben we al acht jaar,’ zegt 
professor Jan Detand (vakgroep Industrieel 
Systeem- en Productontwerp). De tweede, de 
Objet30 pro, kan printen met verschillende 
materialen tegelijk. ‘Die printers gebruiken 
we voor het precisiewerk, voor onderzoek en 
dienstverlening aan bedrijven die door ons 
prototypes laten maken. We onderzoeken nu 
ook hoe we 3D-printing kunnen inzetten in 
de productie van kleine reeksen.’
 
Wekelijks iets nieuws
Schroeven voor een drone, onderdelen voor 
een robot, afstandsbedieningen … Alles wordt 
geprint. ‘Je kan voorwerpen met bewegende 
elementen printen, holle voorwerpen, 
voorwerpen met een heel inge-
wikkelde structuur, die je 
met geen enkele andere 
technologie kunt ma-
ken. Wekelijks komen 
er nieuwe materialen 
bij en de technologie 
wordt continu pre-
ciezer en sneller.’

UNIEKE TECHNOLOGIE

REACTOR

Professor Jan Detand
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VOORAF

Met veel plezier verwelkom ik u in Durf Denken, 
het nieuwe magazine van de Universiteit Gent. 
Durf Denken wil een echt communitymagazine 
zijn: een blad dat iedereen samenbrengt die 
onze universiteit een warm hart toedraagt – 
studenten, personeel, oud-studenten, exter-
ne contacten in de academische wereld, de 
 bedrijfswereld, pers en politiek.
 
U zult merken dat het magazine is opgebouwd 
volgens het credo van ons strategisch plan, 
dat de Universiteit Gent profileert als A creative 
community for a changing world. Dat credo 
omvat meteen alle accenten die het blad willen 
leggen: de nadruk op innovatie en creativiteit, 
op samenwerking en betrokkenheid, op de link 
met de maatschappij en de wereld.
 
Tien keer per jaar wil Durf Denken u inspireren 
– en u het vuur en de passie tonen waarmee 
we aan de Universiteit Gent werken, studeren, 
onderzoeken, ondernemen, leven en durven 
denken.

 
Veel leesplezier!
 
Professor  
Anne De Paepe, 
rector Universiteit 
Gent

Bezorg je gegevens aan: 
Magazine Durf Denken, p/a afdeling Communicatie, 
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

NAAM:

 Personeelslid van de UGent
 Alumnus van de UGent 
 alumnivereniging: 

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending naar intern adres mogelijk)

Ben je nu al fan van het magazine Durf Denken en 
wil je het graag blijven ontvangen? Neem een gratis 
abonnement!

Bezorg je gegevens aan: 
Magazine Durf Denken, p/a afdeling Communicatie, 
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

NAAM:
ADRES:

EEN ABONNEMENT NEMEN?

BELANGRIJK BERICHT
VOOR PERSONEEL EN ALUMNI

Je vindt het magazine Durf Denken ook online of 
in een van de 80 verdeelpunten aan de UGent:

 WWW.UGENT.BE/DURFDENKENMAGAZINE

Personeelsleden en alumni van de UGent krijgen de 
eerste drie edities van dit magazine toegestuurd . Wil je 
het magazine ook daarna gratis blijven ontvangen? 
Laat het ons weten, en we sturen je graag elke editie 
van Durf Denken toe!
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Duurzaamheidsvisie  
gaat tot in de kern 

‘De experts, beleidsmakers en ondernemers van 
morgen worden hier opgeleid: zij moeten klaar 
staan om de grote maatschappelijke problemen 
aan te pakken waar we mee te maken krijgen.’

Jo Vandesompele en  
collega’s fietsen tegen kanker

Tijdens de Tour of Hope fietsen ex-patiënten en 
hun vrienden en familie samen met artsen en 
onderzoekers zeven cols op. ‘Dat motiveert enorm, 
want de patiënten zelf zien wij in ons basisonder-
zoek zelden.’

UGent-pedagoge  
in kruitvat Zuid-Soedan 

De jonge Sien Knapen werkt in een vluchtelingenkamp in 
Juba. ‘Wij proberen door onze aanwezigheid de dreiging 
te verminderen. Het leger zal niet snel voor onze ogen 
mensen aanvallen.’
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blaast bedrijven van hun sokken
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Vier nieuwe UGent-leden  
voor de Jonge Academie

Verkiezingen: Nicolas Bouteca en Hilde 
Van Liefferinge nuanceren de clichés

Kenia – Veerkracht  
versus trapkracht

Kort Is Nederlands een 
moeilijke taal voor anderstaligen?
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Universiteit Gent 
heeft duurzaamheidsvisie

Als eerste Belgische universiteit keurde de UGent 

een duurzaamheidsvisie goed. Geen eindstation, 

maar een krachtige impuls om voort te bouwen 

aan een duurzame universiteit.

Inge De Bal, voorzitter van UGent1010
'Wij waken over het engagement van de universiteit, reiken ideeën aan en zetten zelf ook projecten op.'
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ENTHOUSIASME  
EN ENGAGEMENT 
STEVIG VERANKERD

e duurzaamheids-
visie is een verhaal van 
enthousiaste koplopers, 
van ideeën en projec-
ten die van onderen af 
kwamen en die gaan-
deweg beleids matig 
werden verankerd. 
Zo groeide een breed 
gedragen beweging 

die de duurzaamheidsvisie nu stapsgewijs wil 
realiseren.
 
Ingrijpend veranderen
De Universiteit Gent was natuurlijk al langer 
begaan met duurzaamheid, vertelt milieucoör-
dinator Riet Van de Velde. ‘Onze zware ecologi-
sche voetafdruk, de sociale onrechtvaardigheid 
– daar kun je niet naast kijken. We hadden deel-
plannen rond milieu, energie, mobiliteit. Maar 
die liepen tegen hun grenzen aan. We hadden 
een doortimmerde langetermijnvisie nodig.’ Riet 
nam experts van het Centrum voor Duurzame 

Ontwikkeling (CDO) van de UGent in de arm, die 
meteen een theoretische basis aanreikten: het 
transitiedenken.
 
‘Onze huidige problemen hebben diepe wortels’, 
zegt professor Thomas Block, directeur van het 
CDO. ‘Als je een duurzame ommekeer wilt, moet 
je op dat dieper liggende niveau ingrijpen. Dat is 
transitie – een stapsgewijze, ingrijpende veran-
dering van diepgewortelde structuren, culturen 
en praktijken.’
 
Om dat transitiedenken concreet te maken, 
werd de denktank Transitie UGent opgericht. 
‘Daar kregen we veel mensen voor warm – intus-
sen al 300’, zegt Riet Van de Velde. ‘Een aantal 
studenten had intussen de duurzaamheidsbe-
weging UGent1010 opgericht. Zij werkten me-
teen enthousiast mee. Ook experts en beleids-
mensen namen we mee in de boot.’
 
Laat 1000 projecten bloeien
Transitie UGent zette in op een zevental thema’s: 

D
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energie, mobiliteit, aankoopbeleid, voeding, groenbeheer, maar 
ook onderwijs en onderzoek, twee kerntaken van de universi-
teit. Riet Van de Velde: ‘Van elk thema maakten we een grondige 
systeemanalyse. We bedachten aantrekkelijke toekomstbeel-
den: waar willen we heen, waar dromen we van? En we zochten 
kortetermijnprojecten die de toekomstbeelden dichterbij konden 
brengen.’
 
Veel van die projecten kwamen haast vanzelf tot bloei. Voor 
andere was meer tijd nodig. Een plan om de eigen producten 
te verduurzamen leverde al meteen fairtrade UGent-sweaters 
van biologisch katoen op. Studenten legden een moestuin aan 
op de campus Coupure – Stujardin gedoopt – en organiseerden 
verdeelpunten voor groentepakketten. Het restaurant Sint-Jans-
vest is hoofdzakelijk vegetarisch. In het aankoopbeleid worden 
meer en meer stevige ecologische en sociale criteria opgenomen. 
De Rozier wordt mogelijk verkeersvrij, elektrische auto’s brengen 
de post rond en het wagenpark wordt voortaan niet per entiteit 
georganiseerd, maar per gebouw – dat betekent minder, maar 
wel betere auto’s. En de UGent streeft voortaan naar bijna-nul-
energiegebouwen voor alle nieuwbouw en voor de renovatie van 
onder meer het Technicum. 

Zelf meewerken?

WWW.UGENT.BE/ 

DUURZAAMHEID

(intranet)

WWW.FACEBOOK.COM/ 

TRANSITIEUGENT

 
Milieucöordinator  
Riet Van de Velde

T 09 264 79 24
milieu@UGent.be

 

Een duurzaamheidspact – een idee van 
UGent1010 – is een verbintenis die vakgroe-
pen en afdelingen vrijwillig aangaan om 
duurzamer te werken. Intussen hebben zowat 
100 groepen zich geëngageerd. De faculteit 
Diergeneeskunde maakte een leuk You Tube-
filmpje over hun acties: vaker fietsen en 
carpoolen, zuiniger omspringen met printers, 
water, licht en verwarming enz. De Plantentuin 
gebruikt biologische bestrijdingsmiddelen en 
vangplaten en feromonen om schadelijke in-
secten te weren. Decanaten van de faculteiten 
Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte 
organiseren verdeelpunten voor groente-

pakketten. De vakgroep Anorganische en 
Fysische Chemie brengt zijn biologisch afval 
naar de kippen. En diverse faculteiten riepen 
studenten op hun masterproeven recto verso 
te printen, op gerecycleerd papier.
 
‘Je kunt zoiets centraal opleggen’, zegt Riet 
Van de Velde, ‘maar dat is erg bevoogdend en 
stuit op weerstand. Als vakgroepen het spon-
taan zelf beslissen, is het draagvlak meteen 
veel breder.’
 

WWW.UGENT.BE/DUURZAAMHEIDSPACT

Op naar 100 duurzaamheidspacten
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Professor Anne De Paepe,
rector Universiteit Gent 

‘Als grootste werkgever van 
Oost-Vlaanderen geven we 
het voorbeeld om energie, 
mobiliteit, voeding, afval enz. 
te verduurzamen. Tegelijk 
verankeren we de duurzaam-
heidsprincipes in ons beleid 
en integreren we ze in onder-
wijs en onderzoek. De experts, 
beleidsmakers en onderne-
mers van morgen worden hier 
opgeleid: zij moeten klaar 
staan om de grote maat-
schappelijke problemen aan 
te pakken waar we mee te 
maken krijgen.’
 

 
‘Het enthousiasme en de dynamiek waren groot’, zegt Mil Kooy-
man, lid van het bestuurscollege en van bij het begin betrokken 
bij Transitie UGent. ‘Het risico was dat we zo een beweging op 
gang brachten die weggroeide van het beleid – en uiteindelijk 
zou verzanden. Samen met anderen heb ik daarom aansluiting 
gezocht met het beleid. De raad van bestuur heeft van de duur-
zaamheidsvisie dan een strategisch project gemaakt. Die principi-
ele steun was heel belangrijk. Het betekent bijvoorbeeld dat 
projecten een inbedding kunnen krijgen in de reguliere werking.’
 
Ook onderwijs en onderzoek
Veel gerealiseerde projecten gaan over de bedrijfsvoering. 
 Thomas Block: ‘Van bij het begin wilden we ook onze kern-
taken onderwijs en onderzoek verduurzamen. Met welke 
maatschappij visie laten we onze studenten afstuderen? Welk 
onderzoek doen we? Dat ligt gevoelig. Aan de academische 
vrijheid raken we uiteraard niet, maar we moeten ook beseffen 
dat goede wetenschap en maatschappelijk relevant onderzoek 
perfect samengaan.’
 
‘Waarom zou je geen duurzaamheidscriteria inbouwen als 
je onderzoeksprojecten beoordeelt? Of je onderzoek anders 

Transitiedenkers
Mil Kooyman, lid van het bestuurscollege, milieu-

coördinator Riet Van de Velde en Professor Thomas 

Block van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 

zetten hun schouders onder de duurzaamheidsvisie.
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oriënteren? Als het om mobiliteit gaat, 
kun je elektrische auto’s optimaliseren, 
maar misschien moet je dieper gaan 
en interdisciplinair nadenken over een 
mobiliteitssysteem dat niet alleen de 
auto centraal stelt – met stedenbouw-
kundigen, ingenieurs, psychologen, 
sociologen …’ Op korte termijn komt er 
alvast een universiteitsbreed keuzevak 
duurzame ontwikkeling, waarin ook 
relevante niet-academische kennis aan 
bod komt. En studenten, docenten en 
opleidingscoördinatoren onderzoeken 
in workshops hoe duurzaamheid in 
zo veel mogelijk vakken kan worden 
geïntegreerd.
 
‘We hebben een solide basis gelegd’, 
zegt Mil Kooyman. ‘Het komt er nu op 
aan stevige beleidsinstrumenten uit 
te werken en icoonprojecten op te 
zetten. En in de faculteiten hebben we 
de centrale antennes nodig.’ Intussen 
groeit Transitie UGent door van denk-
tank naar doe-tank. ‘Bij sommige acties 
merken we dat we meer middelen 
en mensen nodig hebben’, zegt Riet 
Van de Velde. ‘Daarom werken we hard 
om de betrokkenheid van personeel en 
studenten te versterken. Iedereen die 
wil meewerken, is welkom.’

Keuzevak
Op korte termijn komt er een keuzevak 

duurzame ontwikkeling dat door alle UGent-

studenten kan worden gevolgd.

Wat? Inge De Bal, voorzitter: ‘Studenten hebben UGent1010 vier jaar 
geleden opgericht, tijdens de klimaatcampagne 10:10 Global. Ook de 
UGent heeft zich toen geëngageerd om de CO

2
-uitstoot elk jaar met 

3 tot 10 procent te verminderen. Wij waken over dat engagement, 
 reiken ideeën aan en zetten projecten op om van de UGent een duur-
zame omgeving te maken.’
 
Voldoening? ‘Moeilijk te kiezen, maar misschien toch het duurzaam-
heidspact: een checklist met doelen per thema waarmee vakgroepen 
en afdelingen aan de slag kunnen om hun organisatie duurzamer te 
maken. Ze kunnen ook zelf ideeën spuien. Het pact is pragmatisch, 
bottom-up en inventief – en het heeft een duidelijke impact.’
 
Teleurstelling? ‘We zijn blij met de vegetarische resto Sint-Jansvest, 
maar blijven toch strijden voor een Omgekeerde Dag: een dag waarop 
alle resto’s hun gewone aanbod omkeren. Studenten kunnen dan 
kiezen uit drie vegetarische maaltijden en één vis- of vleesmaaltijd. 
Een positief geëvalueerd proefproject is helaas stopgezet.’
 
WWW.UGENT1010.BE, WWW.FACEBOOK.COM/UGENT1010

UGent1010 brengt ‘groene’ studenten samen
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#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

 #Students 

SINT-PIETERSPLEIN

#Sun

#Spring
#Ghent

WAT IS ER GAANDE OP:
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Professor Patricia Claeys is door Belmundo postuum 
uitgeroepen tot Rebelse Gentenaar. Ze verdiende die 

titel omdat ze jarenlang gestreden heeft voor de meest 
kwetsbaren, veelal vrouwen, in Nicaragua. Ze stichtte er 

een bloeiende volksbeweging die kwetsbare mensen 
ondersteunt in hun streven naar een menswaardiger 

samenleving. Aan de UGent was ze medisch coördinator 
van het International Centre for Reproductive Health 

(ICRH). Hoewel Patricia Claeys in 2008 is overleden, werd 
ze door het publiek verkozen uit tien genomineerden, 
waaronder overigens ook nog UGent’ers Inge Neefs en 
professor Marleen Temmerman. Met Belmundo zet de 
stad Gent elk jaar een maand lang de internationale 

solidariteit op de voorgrond, via een wijde waaier aan 
activiteiten. Thema dit jaar was ‘rebel zkt rebel’ om de 

geweldloze strijd van enkele rebellen uit het Zuiden on-
der de aandacht te brengen. Omdat er ook hier rebellen 
rondlopen die strijden voor de mensen in het Zuiden, 

werd ook een Rebelse Gentenaar verkozen.

REBEL VOND REBEL 
in Patricia Claeys

Rechtenstudente Sarah De Dijn (links) stuurde 
ons uit Washington DC deze foto, waarop ze 
zij aan zij staat met de Amerikaanse senator 

John McCain. Laatstejaarsstudente Sarah volgt 
een programma aan The Washington Center 
en doet stage bij de Belgische ambassade in 

Washington. Daar volgt ze van dichtbij het be-
leid van de VS op, onder meer het buitenlands 
beleid. En dan loopt een studente al eens een 

senator, of zelfs een filmster als Ben Affleck 
tegen het lijf. 

GROETEN UIT WASHINGTON!
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De Brits-Amerikaanse mensenrechten-
activist Clive Stafford Smith heeft op 
1 april de Leerstoel Amnesty Inter-
national 2014 toegekend gekregen. 

Burgerrechtenadvocaat Stafford Smith 
speelt een bijzonder belangrijke rol in 
de verdediging van de mensenrechten 
wereldwijd. Als fervent tegenstander 

van de doodstraf in de Verenigde 
Staten bijt hij zich al dertig jaar lang 
vast in doodstrafdossiers. Hij slaagde 
erin de onschuld van verschillende 
terdoodveroordeelden te bewijzen, 
waarbij hij tegelijk de pijnpunten 

van het Amerikaanse rechtssysteem 
blootlegt. Stafford Smith verdedigt ook 
de rechten van tientallen gevangenen 
in het detentiecentrum Guantanamo 
Bay en is stichter van Reprieve, een 

organisatie die juridische bijstand geeft 
aan wie beschuldigd wordt van zware 
misdaden, maar geen geld heeft voor 

een advocaat. 

WWW.REPRIEVE.ORG.UK

Archeologen en geografen van de UGent hebben een Romeinse 
stad uit de 2e eeuw gereconstrueerd in 3D zonder daar op-

gravingen voor te doen. Door nieuwe technieken zoals actieve 
luchtfotografie en infraroodfotografie met drones, de meting van 

magnetische verschillen in de bodem en grondradars kunnen 
ze antieke steden in kaart brengen, zonder opgravingen maar 
toch met een opzienbarende graad van detail. Voor het eerst 

werd van zo’n stad nu ook een dynamische virtuele reconstructie 
gemaakt, waardoor je als het ware door de stad kunt wandelen. 
Onder meer op YouTube kun je zo kennismaken met Ammaia, in 

 Lusitania, het huidige Portugal.
Het UGent-team staat onder leiding van professor Frank 

 Vermeulen. De 3D-reconstructie gebeurde binnen het project 
Radiography of the past. 

WWW.RADIOPAST.EU

GUANTANAMO-ADVOCAAT 
krijgt Leerstoel  

Amnesty International

WANDEL 19 EEUWEN TERUG 
door Ammaia
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Professor Jo Vandesompele 
en collega’s fietsen tegen kanker

‘ KANKERONDERZOEK  
IS ERG DUUR.  
ELKE EURO IS WELKOM’

Zeven cols, waaronder de Col de la Bonette, de hoogste befietsbare col in Europa: dat staat 

op het menu van de Tour of Hope die de Stichting Tegen Kanker organiseert. Het doel: geld 

bijeenbrengen voor het kankeronderzoek. En daarvoor is geen berg te hoog.
 

egin juli klimt ook professor 
Jo  Vandesompele (Centrum voor Medi-
sche Genetica, vakgroep Pediatrie en Ge-
netica) op de fiets. ‘Vier jaar geleden heb 

ik een fiets gekocht om de Ventoux te beklim-
men. Liters zweet heeft dat me gekost, maar het 
is me gelukt, en sindsdien probeer ik regelmatig 
te fietsen. In mei doe ik mee aan een sponsor-
fietstocht naar Keulen, om ons onderzoek naar 
neuroblastoom – een zeldzame kinderkanker – 
vooruit te helpen. En in juni beklim ik de Galibier, 
om geld te werven voor de strijd tegen de spier-
ziekte amyotrofe laterale sclerose. Tegen juli heb 
ik genoeg kilometers in de benen – hoop ik toch.’
 

B U staat er niet alleen voor.
‘Precies. We fietsen met een hele groep en kun-
nen elkaar oppeppen. Wat mij enorm motiveert, 
is dat ook ex-patiënten, hun vrienden en familie 
en de behandelende artsen meefietsen. Als 
onderzoeker draag je je steentje bij om kanker 
beter te begrijpen en te behandelen en de 
overlevingskansen beter te voorspellen. Maar de 
patiënten zelf zien wij in ons basisonderzoek 
zelden. Ik kijk er erg naar uit om samen te fiet-
sen en tussen pot en pint te verbroederen. Dat 
de Tour of Hope een sportief project is, maakt 
het helemaal af: gezond bewegen en een gezon-
de levensstijl zijn cruciaal voor kankerpreventie.’
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‘ KANKERONDERZOEK  
IS ERG DUUR.  
ELKE EURO IS WELKOM’

 
De Tour of Hope moet vooral  
ook geld in het laatje brengen?
‘Dat is hard nodig. Het kankeronderzoek wordt 
gefinancierd door de federale en de Vlaamse 
overheid, onder meer via het Nationale Kanker-
plan of via het IWT en het FWO. Dat volstaat he-
laas niet. Daarom zijn we erg blij met de finan-
ciële steun van organisaties zoals de Stichting 
tegen Kanker, de Vlaamse Liga tegen Kanker, het 
Kinderkankerfonds, de Stichting Fournier-Majoie 
en allerlei andere fondsen. We zijn die organi-
saties – en de vele donateurs die ze op de been 
brengen – enorm erkentelijk. Elke euro proberen 
we zo goed mogelijk te benutten.’
 

Waarom is kankeronderzoek zo duur?
‘Voor geavanceerd onderzoek heb je de 
nieuwste techologieën nodig. Elk jaar komt 
er bijvoorbeeld nieuwere en snellere meet-
apparatuur op de markt. Die is na een paar 
jaar alweer voorbijgestreefd, maar als je ze niet 
gebruikt, raak je achterop – en wetenschap 
steunt nu eenmaal op gezonde competitie. Ook 
de reagentia die we in het laboratorium nodig 
hebben, zijn erg duur: de producenten hebben 
er immers veel eigen onderzoeksmiddelen in 
moeten investeren. Om je een idee te geven: 
de werkingsmiddelen voor kankeronderzoek in 
het Centrum voor Medische Genetica bedragen 

‘ Geavanceerd onderzoek 
vraagt om de nieuwste 
technologieën – je mag 
gewoon niet achterop 
raken.’ 



16 DURF DENKEN

Team UGent sponsoren?

De Tour of Hope wordt georganiseerd van 3 tot 5 juli 2014. De 
deelnemers bedwingen één tot zeven cols in de Alpes de Haute 

Provence. Die zeven cols staan symbool voor de zeven Belgische 
universitaire onderzoekscentra die de opbrengst van de Tour zullen 
ontvangen. Elke deelnemer betaalt 200 euro deelname- en organi-
satiekosten en verbindt zich ertoe om zo veel mogelijk bijkomende 

fondsen te verwerven voor de Stichting Tegen Kanker. 
Twee medewerkers van de UGent fietsen in elk geval mee: profes-
sor Jo Vandesompele en Joris Vande Velde. De ambassadeurs van 

hun Research Team Gent zijn professor Gert De Meerleer, professor 
Nicolaas Lumen en professor Tom Van Hoof.

 
Wil je het team sponsoren? Ga dan naar IDONATEFOR.CANCER.BE, 

klik op Tour of Hope en zoek de collectepagina van Research Team 
Gent. Voor giften van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest.

Meer info over de sponsorfietstocht van UGent’ers naar Keulen: 
WWW.C4CC.BE

‘Ons kankeronderzoek is 
zeer succesvol, maar tegelijk 

vordert het enorm traag. 
Dat is frustrerend.’

500.000 euro per jaar – zonder de personeels-
kosten voor de 40 medewerkers.’
 
En levert dat onderzoek ook resultaten op?
‘We publiceren in toptijdschriften, werken 
samen met binnen- en buitenlandse onder-
zoeksgroepen en hebben diverse ontdekkin-
gen gepatenteerd. Academisch gezien is onze 
onderzoeksgroep zeer succesvol. Dat geldt ook 
voor de vele andere onderzoeksgroepen die aan 
de Universiteit Gent en in het UZ Gent aan de 
slag zijn – kankeronderzoek is immers een zeer 
multidisciplinaire onderneming. We boeken dus 
resultaten, maar tegelijk is het pijnlijk om te be-
seffen hoe traag alles gaat. Sommige van onze 
onderzoekslijnen kunnen over vijf tot tien jaar 
misschien patiënten helpen. We vorderen stap 
voor stap – maar een andere weg is er niet.’



milomo Ogbe doet als 
eerste een speciale 
onderzoeksstage 
bij het International 

Centre for Reproductive Health 
(ICRH) van de Universiteit Gent. 
Na zes maanden in België, 
begon deze Nigeriaanse arts 
eind januari aan het tweede 
deel van haar stage, in Kenia. 
Bedoeling is kennis te maken 
met zo veel mogelijk aspecten 
van onderzoek, als voorberei-
ding op een onderzoekscarrière 
op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid.
 
Eerst en vooral: 
hoe is Gent je bevallen?
‘Werken in Gent was een hele 

aangename ervaring, met fijne 
collega’s van wie ik veel geleerd 
heb. En natuurlijk is Gent een 
mooie stad.’

Vind je het belangrijk om in 
verschillende landen ervaring 
op te doen?
‘Zeker. Je maakt kennis met 
verschillende contexten en ma-
nieren van werken en van zijn. 
Je doet kennis en vaardigheden 
op die je anders misschien niet 
had ontwikkeld. Je leert ook 
jezelf kennen, hoe je omgaat 
met nieuwe situaties, uitdagin-
gen, mensen en culturen in een 
onbekende omgeving. Eerder 
werkte ik al in India, Zwitser-
land, het Verenigd Koninkrijk, 
Nigeria en de Filipijnen.’ 

Wat doe je nu precies bij het 
ICRH in Kenia?
‘Ik werk op een project dat 
de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid voor 
vrouwelijke sekswerkers wil 
verbeteren, door de specifieke 
acties naar die doelgroep beter 
te linken met het algemene 
aanbod inzake reproductieve 
gezondheid. Daarnaast werk 
ik ook als onderzoeker mee 
in het Gender Based Violence 
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Recovery Center in Mombasa, 
een kliniek die slachtoffers van 
seksueel geweld opvangt en 
begeleidt.’
 
Wat is het verschil tussen 
werken in Gent en Kenia?
‘Behalve de hitte, bedoel je? 
De werkcultuur is anders en 
de mensen gaan anders met 
elkaar om.’
 
Wat kunnen de Gentenaars 
zoal leren van de Kenianen?
‘Veerkracht. Ik ben altijd enorm 
onder de indruk als ik zie 
hoeveel men hier verwezenlijkt 
met zo weinig middelen, een 
beperkte infrastructuur en 
een gebrek aan overheids- of 
 andere steun. Ook de flexi-
biliteit waarmee men zich 
aanpast aan uitdagingen en 
vertragingen is indrukwekkend.’
 
Is er iets dat je mist uit 
België?
‘Mijn collega’s natuurlijk, maar 
ook de fietscultuur – ik heb 
mijn best gedaan om te leren 
fietsen in Gent. En natuurlijk 
ook het Belgische bier en de 
wafels! Maar ik hoop terug te 
komen later dit jaar om in Gent 
een doctoraat te doen.’
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Vier nieuwe UGent-leden voor de Jonge Academie

ALS IK MINISTER VAN WETEN SCHAPSBELEID WAS …

Sinds maart telt de Jonge Academie tien nieuwe 

toponderzoekers, waarvan vier UGent’ers. Samen denken 

ze na over het wetenschapsbeleid en formuleren ze 

standpunten voor beleidsmakers. Maar wat als ze nu zelf 

minister van Wetenschapsbeleid zouden zijn? 

‘Als ik minister van Wetenschapsbeleid was, zou mijn top-
prioriteit het academische middenkader zijn. Het aantal 
ZAP-leden staat niet meer in verhouding tot het aantal 
doctorandi en studenten: een uitgebouwd middenkader 
van postdocs biedt daarvoor een haalbare oplossing. Ik 
zou postdocs ook meer stimuleren om niet enkel via het 
FWO naar het buitenland te gaan, maar ook een buiten-
landse beurs of aanstelling te ambiëren. Daarvoor zou ik 
de publicatiecriteria per discipline beter afstemmen over 
de grenzen heen. In het buitenland blijft een monografie 
bijvoorbeeld erg belangrijk voor humane wetenschappen. 
Maar het potentieel van postdocs is niet beperkt tot aca-
demische functies. Ervaring met management en fund-
raising is ook nuttig in beleidsfuncties aan de universiteit, 
in de bedrijfswereld of bij de overheid. Toen ik docent was 
in Engeland, viel me op dat de Foreign Office maar ook 
grote Londense advocatenkantoren de brede vorming en 
kritische en innovatieve ideeën van postdocs uit uiteen-
lopende vakgebieden waarderen. Ik zou ook in België de 
meerwaarde van postdocs breder willen promoten.’

‘Als ik minister van Wetenschapsbeleid was, zou mijn 
topprioriteit het evenwicht zijn tussen het funda-
mentele en het toegepaste onderzoek. Ik zou beide 
soorten onderzoek financieren, want zowel funda-
menteel wetenschappelijke inzichten als econo-
misch rendabele toepassingen zijn nodig. Vandaag 
verschuift de focus steeds meer naar het toegepaste 
onderzoek. Zelfs wie een fundamenteel project 
indient, moet meteen al kunnen aantonen dat het 
ook economisch rendabel is. Zo’n strikt economisch 
perspectief verengt het onderzoek. Je moet durven 
investeren in fundamenteel en innovatief, soms risi-
covol onderzoek. Ik zou ook meer budget uittrekken 
voor onderzoek uitgevoerd binnen de universitaire 
ziekenhuizen. Dat is bij uitstek de plaats waar jonge 
mensen interdisciplinair, translationeel, toegepast 
en fundamenteel onderzoek kunnen verrichten. Het 
is cruciaal dat dat onderzoek ook gefinancierd wordt 
door onafhankelijke fondsen en niet alleen door de 
farmaceutische industrie.’

Veerle De Herdt
postdoctoraal onderzoeker, vakgroep Inwendige Ziekten  
en staflid, dienst Neurologie UZ Gent

Lieve Van Hoof
postdoctoraal onderzoeker,  vakgroep Geschiedenis

‘ TOEGEPAST ÉN  
FUNDAMENTEEL ONDERZOEK’

‘ PERSPECTIEVEN 
VOOR POSTDOCS’
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ALS IK MINISTER VAN WETEN SCHAPSBELEID WAS …

‘Als ik minister van Wetenschapsbeleid was, zou 
mijn topprioriteit zijn om de academische loop-
baan te hertekenen in nauw overleg met jonge 
onderzoekers. Een van de grootste uitdagingen is 
het huidige evaluatiesysteem en vooral de focus 
op kwantiteit van onderzoeksoutput. Het is logisch 
dat academici geëvalueerd worden, maar vandaag 
lijkt het aantal publicaties belangrijker dan het 
onderzoek zelf. Kwaliteit riskeert van secundair 
belang te worden en highrisk-onderzoek wordt ook 
echt risicovol – voor de carrière van de onderzoe-
ker, welteverstaan. Die evaluatiecultuur treft in de 
eerste plaats de jonge onderzoekers. Zij hebben 
zelden echt inspraak in het beleid en de criteria 
worden vaak bepaald door beleidsmakers die zelf 
niet altijd aan die eisen lijken te voldoen. De acade-
mici van morgen kunnen helpen om het systeem 
bij te sturen en te verfijnen waar nodig. Als minister 
zou ik hen actief in het beleid betrekken door hen 
een reële stem te geven in organisaties zoals het 
FWO. Zo brengen we meer balans in de criteria en 
meteen ook in de academische loopbaan.’

‘Als ik minister van Wetenschapsbeleid was, zou ik voor-
al investeren in een rechtvaardige en duurzame ont-
wikkeling van menselijk potentieel. Om de uitdagingen 
van de 21e eeuw aan te kunnen, moet de wetenschap 
inclusief denken en handelen, en onderzoeken hoe de 
maatschappij beter kan omgaan met intrinsieke men-
selijke diversiteit. In mijn beleid zou ik elke beslissing 
daaraan toetsen. De laatste tijd is er wel meer aandacht 
voor diversiteit, maar toch kan het nog beter. De groep 
van onderzoekers met een handicap is bijvoorbeeld 
bijzonder klein in Vlaanderen en dat geldt ook voor 
onderzoekers uit andere kansengroepen. Het is toch 
normaal dat mensen met een diversiteitsachtergrond 
hun werk kunnen doen als onderzoeker en dat ze ook 
vertegenwoordigd zijn in het beleid? Een zichtbare 
diversiteit onder onderzoekers zal kinderen, jongeren 
en studenten inspireren voor de toekomst, ook in de 
wetenschap. Daarnaast zou ik ook meer ruimte cre-
eren voor creatief onderzoek en innovatie op langere 
termijn. Wetenschap is een vak: je moet mensen tijd 
gunnen om zich te bekwamen, soms risico’s te nemen 
en te excelleren.’ 

Ben Dhooghe
postdoctoraal onderzoeker, vakgroep Talen en Culturen, 
afdeling Slavistiek en Oost-Europakunde

Goedele De Clerck
postdoctoraal onderzoeker, vakgroep Politieke Wetenschappen

‘ KWALITEIT,  
NIET KWANTITEIT’

‘ OOG VOOR  
MENSELIJK POTENTIEEL’

Van links naar rechts:
Veerle De Herdt, Lieve Van Hoof,

Ben Dhooghe, Goedele De Clerck

WWW.JONGEACADEMIE.BE
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‘DE KIEZER 
SCHUDT NOG ALTIJD 

DE KAARTEN’
Drie politieke clichés genuanceerd

Niet iedereen loopt warm voor de verkiezingen op 25 mei. Flink wat mensen 

laat de politiek ijskoud – en daar hebben ze, denken ze, goede redenen voor. 

We houden er drie tegen het licht, samen met doctor Hilde Van Liefferinge en 

doctor Nicolas Bouteca van de vakgroep Politieke Wetenschappen.

Hilde Van Liefferinge: 
‘Hoewel dat niet nieuw is, 
waren er de jongste jaren 

inderdaad opvallend veel kinderen van politici 
die snel carrière hebben gemaakt: Freya Van 
den Bossche, Alexander De Croo, Jean-Jacques 
De Gucht enzovoort. Dat is maar de top van 
een ijsberg. Ik heb de Vlaamse kandidaten-
lijsten voor de federale verkiezingen van 2003 
en 2007 onderzocht. Van die kandidaten had 
1 op 2 minstens één ouder met een partij-
lidkaart, 1 op 3 een ouder die actief was in 

de partij, 1 op 4 een ouder die ooit kandidaat 
was geweest en 1 op 5 een ouder die ooit een 
politiek mandaat heeft gehad.’
 
‘Die familiepolitisering kun je perfect verklaren. 
Als je in een politiek gezin opgroeit, krijg je 
de politiek ingelepeld en kun je je ook sneller 
identificeren met de politieke rol van je vader of 
moeder. Kiezen voor de politiek wordt dan een 
kwestie van overtuiging en kan tegelijk ook heel 
rationeel zijn: je hebt politiek kapitaal geërfd – 
netwerken, naambekendheid enz. – en je kunt 

‘DE POLITIEK LIJKT WEL EEN FAMILIEBEDRIJF!’

1
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dat volop laten renderen. De mediatisering van 
de politiek heeft van naambekendheid een 
nog belangrijkere troef gemaakt. Jonge politici 
moeten daar zwaar in investeren, maar als zoon 
of dochter heb je die bekende naam al voor 
je begonnen bent. Bovendien blijkt de kiezer 
loyaal aan familienamen: wie op de vader heeft 
gestemd, stemt vaak ook op de zoon.
 
‘Hoewel kiezers die dynastieën dus mee cre-
eren, staan ze er wel sceptisch tegenover: de 
politiek lijkt een afgeschermde klasse, zoals 

in het ancien régime. Toch gebeurt het niet 
zo vaak dat zonen of dochters op een postje 
worden “geparachuteerd”. Die perceptie ontstaat 
vooral als de betrokkene zich geen voornaam 
weet te maken. Doorgaans is het zo dat wie in 
een politieke familie wordt geboren zich op 
jongere leeftijd een partijlidkaart aanschaft, 
jonger militeert en kandideert. De familienaam 
geeft hen een rugzakje mee met politiek en 
electoraal kapitaal, een serieuze voorsprong te-
genover andere nieuwkomers. Daardoor kunnen 
ze een vliegende start nemen.’

Verkiezingskoorts 
Op zondag 25 mei vinden tegelijk de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. 

‘ Bij veel mensen 
wringt die familie-
politisering. 
De politiek lijkt 
een  afgeschermde 
klasse, zoals in 
het  ancien régime.’
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‘ Hoe radicaler het 
programma, hoe groter 
de kloof wordt met de 
compromissen die je moet 
slikken.’

Nicolas Bouteca: ‘Dat hoor je wel vaker, maar 
het klopt niet. Of juister: het schommelt. Sinds 
de jaren 1960 worden de verschillen tussen de 
traditionele partijen nu eens kleiner, dan weer 
groter. Ik heb de partijprogramma’s onderzocht 
en vastgesteld dat de ideologische afstand sinds 
2003 weer sterk toeneemt: SP.A profileert zich 
linkser, Open VLD rechtser. Waar die schomme-
lingen mee te maken hebben? Sommige we-
tenschappers vermoeden een verband met de 
economische conjunctuur. In economisch zwaar 
weer zoeken partijen op de sociaaleconomische 
breuklijn de extremen op.’
 
‘Toch blijven veel mensen denken dat partijen 
op elkaar lijken. Dat ligt niet aan de partij-
programma’s, maar aan ons politieke sys-
teem. Als een partij aan een regeringscoalitie 
deelneemt, moet ze veel water bij de wijn doen 

2
‘ WAAROM NOG STEMMEN? 
DE PARTIJEN ZEGGEN TOCH 
ALLEMAAL HETZELFDE.’

en grijze compromissen sluiten. Met forse 
programmapunten kun je kiezers verleiden – 
zeker in een tijd als de onze, met veel zwevende 
kiezers. Ook de media houden van polarisering. 
Maar het mes snijdt aan twee kanten. Als je na 
de verkiezingen aan de macht wilt deelnemen, 
zul je je forse programma moeten afzwakken. 
Hoe radicaler het programma, hoe groter de 
kloof wordt met de compromissen die je moet 
slikken. Vier of vijf jaar grijs zeggen terwijl je 
regeert en dan in de campagne twee maanden 
zwart of wit verdedigen, werkt blijkbaar niet. Je 
zou dat misschien kunnen vermijden door van 
ons kiessysteem een meerderheidsstelsel te 
maken, zoals in het Verenigd Koninkrijk. In een 
meerderheidssysteem krijg je meestal een-
partijenregeringen en hoeven partijen minder 
compromissen te sluiten. Maar zo’n hervorming 
wil vooralsnog niemand.’
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‘Door de nieuwe 
kieswetgeving hebben 

voorkeurstemmen meer 
gewicht gekregen.’

Hilde Van Liefferinge: ‘België is een pacifica-
tiedemocratie. Dat betekent dat de partijen 
– vooral vroeger – een belangrijke rol speelden 
in het pacificeren van de grote conflicten in dit 
verdeelde land. Dat gebeurde onder meer via 
topoverleg op het hoogste partijniveau. Meestal 
zet de partijtop de lijnen uit en moeten de 
verkozenen die volgen. Dat maakt de partij-
tucht zeer sterk. Al zijn er uitzonderingen, zoals 
je soms ziet als over ethische kwesties moet 
worden gestemd. Toch is “partijsoldaat” te sterk 
uitgedrukt . De nieuwe kieswetgeving heeft 
het belang van de lijststem gehalveerd, zodat 
voorkeurstemmen meer gewicht hebben. Via 
de media kunnen politici zich individueel ook 
sterker profileren. Dat komt niet alleen henzelf 
ten goede maar ook hun partij, die electoraal 
belang heeft bij mediagenieke politici. Zolang ze 
maar niet gaan dwarsliggen.’

 
Nicolas Bouteca: ‘Politici opereren nu eenmaal in de 
context van een partijensysteem. De regeerakkoorden 
worden ook steeds gedetailleerder: partijen spreken 
vooraf nauwgezet af wat ze in de regeerperiode zullen 
doen. Het parlement wordt dan een stemmachine en 
krijgt vooral een controlerende taak – de rest bedisselen 
de partijbonzen onder elkaar. Ook op de lijstvorming 
drukt de partij een zware stempel. Als ze je op een 
onverkiesbare plaats zet, mag je het vergeten. Je kunt 
dat jammer vinden, maar de partijen weten meestal zelf 
heel goed welk talent ze in huis hebben. Ze gebruiken 
de kieslijsten om ook jongeren en minder mediagenieke 
dossiervreters naar het parlement te loodsen.’
 
Hilde Van Liefferinge: ‘Welke mensen ze naar het 
parlement wil sturen, beslist de partij grotendeels zelf. 
Maar hoeveel zetels ze effectief krijgt, dat wordt nog 
altijd bepaald door de kiezer. Die schudt op 25 mei 
de kaarten.’

3
‘WE KIEZEN GEEN 

VERTEGENWOORDIGERS, 
MAAR PARTIJSOLDATEN’
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MADE 
@UGent

UGent-pedagoge in kruitvat Zuid-Soedan

In 2010 studeerde Sien Knapen aan de UGent af als pedagoge. 

Nog geen vier jaar later zien we haar in het VRT-journaal Rudi 

Vranckx rondleiden in een vluchtelingenkamp in Juba, hoofdstad 

van Zuid-Soedan. Watskeburt?

Sien Knapen
°1987

Master in de 
Pedagogische 

Wetenschappen 
(UGent, 2010)

‘VOOR ONZE OGEN 
ZAL HET LEGER NIET SNEL 

AANVALLEN’
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oe komt een jonge, 
Vlaamse pedagoge 
zo snel in een 
conflictgebied als 
Zuid-Soedan terecht?
‘Al tijdens mijn studies 
ben ik naar Oeganda 
getrokken, voor een 
stage bij een organi-
satie die werkt met 

straatkinderen. Werken in Afrika beviel mij 
wel, en ook het werk in conflictgebieden trok 
mij aan. Mijn thesis ging over het belang van 
zuiveringsprocessen bij de reïntegratie van 
ex-kindsoldaten in Noord-Oeganda. Ik heb 
toen ook Els De Temmerman ontmoet. Na mijn 
studies nam zij contact met me op, of ik wilde 
helpen een rehabilitatiecentrum op te zetten 
voor ex-kindsoldaten in Noordoost-Congo. Ik 
vond dat een unieke kans. Ik zou een jaar in 
Congo werken en dan terugkeren naar België, 

maar toen mijn vriend een opdracht kreeg in Zuid-Soedan, ben ik 
meegegaan. Dat was midden 2012.’
 
Toen was het nog rustig in Zuid-Soedan?
‘Ja, al is dat relatief. Net als nu werkte ik voor de ngo Nonviolent 
Peaceforce, die in conflictgebieden het geweld probeert in te 
perken. Concreet probeerde ik kinderen en ouders die van elkaar 
gescheiden waren geraakt, te herenigen. Heel wat Zuid-Soeda-
nezen zijn na de onafhankelijkheid uit de Soedanese hoofdstad 
Khartoum verjaagd. Daarbij raakten families opgesplitst. Nadien 
heb ik acht maanden gewerkt in een opvangcentrum voor meis-
jes uit de sloppenwijken van Juba.’
 
Hoe ben je dan in het vluchtelingenkamp Tomping 
terechtgekomen?
‘Toen het conflict uitbrak in december, zijn we naar Kenia geëva-
cueerd door ECHO, het Directoraat-generaal Humanitaire hulp 
en civiele bescherming van de Europese Commissie, waarvoor 

H
Vluchtelingen in Tomping
De humanitaire noden in de vluchtelingenkampen in 

Zuid-Soedan zijn enorm. Ngo’s proberen samen met 

de VN de ergste noden te lenigen.
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mijn partner werkt. De gevechten waren 
te hevig. Mijn vriend kreeg na een dag 
echter al de vraag om terug te keren. 
Tegelijk was Nonviolent Peaceforce 
dringend op zoek naar mensen voor 
het vluchtelingenkamp. Ik vond het echt 
belangrijk om daar hulp te bieden, want 
de crisissituatie was enorm. Het kamp 
heeft zich gevormd binnen de basis van 
de VN-vredesmacht in Juba. De situatie 
is erg schrijnend en overweldigend. 
25.000 mensen op een heel kleine op-
pervlakte, zonder de minste basisfacili-
teiten zoals tenten of toiletten.’
 
Hoe zijn de mensen eraan toe?
‘Ze zijn wanhopig en vreselijk bang. Hoe 
erg de situatie in het kamp ook is, ze 
weigeren terug te keren naar hun huis 
omdat ze letterlijk voor hun leven vre-
zen. En terecht, want het is buiten de 
kampen gewoon absoluut niet veilig.’
 
Ook in het kamp is de situatie 
erg gespannen?
‘Ja, mensen hebben gemiddeld 
1 vierkante meter per persoon. 

Zuid-Soedan
Na een burgeroorlog van 
40 jaar scheurde Zuid-Soedan 
zich in juli 2011 af van Soedan. 
De regio blijft echter een van 
de minst ontwikkelde ter we-
reld. In december 2013 laai-
den interne stammentwisten 
en strijd tussen de politieke 
leiders – ex-rebellenleiders – 
echter opnieuw op, met 
duizenden doden tot gevolg. 
Sinds december zijn meer 
dan 1 miljoen mensen op de 
vlucht geslagen.

Spanningen lopen daardoor hoog 
op. Ook in de stad is de sfeer erg 
gespannen en dat maakt de mensen 
bang en gestresseerd. Deze week 
nog waren er veel schietpartijen, ook 
rond het kamp. Niemand weet hoe de 
situatie gaat evolueren.’
 
Wat doet Nonviolent Peaceforce 
precies?
‘Wij zorgen voor bescherming, door 
aanwezig te zijn op het terrein en door 
de veiligheid van de mensen te moni-
toren. Als we onrustwekkende trends 
zien, lobbyen we bij de VN om veilig-
heidsmaatregelen. We registreren ook 
mensenrechtenschendingen. In Tom-
ping zijn er voor Nonviolent Peaceforce 
6 expats en 25 Zuid-Soedanezen actief.’
 
Hoe proberen jullie het geweld 
binnen het kamp te verminderen?
‘We werken nauw samen met de 
community leaders in het kamp. We 
zijn aanwezig bij voedselbedelingen, 
proberen de hulp bij de meest kwets-
bare mensen te krijgen, bemiddelen bij 

Door aanwezig te zijn bij voedsel- en water-

bedelingen probeert Nonviolent Peaceforce 

conflicten tussen de vluchtelingen te voorkomen.
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Geertrui Hofman,  
vakgroep Taalkunde, via facebook:

Hebben jullie nog hulp nodig? Welk type? Welke 
netwerken worden daarvoor aangesproken?

Sien Knapen: ‘Zelfs aan basisbehoeften als voedsel en onderdak 
is er een gebrek. Er zijn in de kampen heel wat ngo’s actief, maar 
de noden blijven enorm. Daardoor moeten de mensen hun leven 
riskeren door buiten het VN-kamp op zoek te gaan naar voedsel. 
Ook het gevaar voor ziekten is erg groot.’

geschillen … Deze week was er bijvoor-
beeld een gewelddadig conflict tussen 
twee families. Een vrouw zou de baby 
van een andere familie behekst hebben. 
Met de hulp van VN-veiligheidsperso-
neel hebben we de families uit elkaar 
gehaald en er de traditionele leiders bij 
betrokken. En we zijn bij de bedreigde 
vrouw gebleven om haar veiligheid te 
garanderen. Elke dag is anders. We doen 
ook erg praktische zaken zoals mensen 
met schotwonden naar het ziekenhuis 
brengen. We registeren ook nog elke dag 
kinderen die hun ouders verloren zijn, 
of omgekeerd. Het is momenteel wel 
erg moeilijk om families op te sporen, 
door de onveilige situatie.’
 
Ondanks de spanningen zijn jullie 
toch buiten het kamp actief?
‘De mensen uit het kamp moeten voor 
voedsel naar de markt in Juba. Maar 
daar worden ze bedreigd door soldaten 
van het regeringsleger, die tot een 
andere stam behoren. Wij proberen 
door onze aanwezigheid de dreiging 
te verminderen. Het leger zal niet snel 
voor onze ogen mensen aanvallen.’
 
Voor iemand die hier in België zit, 
klinkt dat allemaal heel heftig. Jij 
kan daar toch ook niet onbewogen bij 
blijven?

‘Er is hier zo veel werk te doen dat je weinig stilstaat bij jezelf. 
Ons werk houdt natuurlijk een risico in, maar anderzijds is het 
ook uiterst belangrijk. Het maakt een wezenlijk verschil voor de 
mensen hier.’
 
Hoe zie je je toekomst?
‘Ik blijf hier tot juni. Daarna ga ik in Brussel wonen. Voorlopig is drie 
jaar in de noodhulp voldoende. We zien wel wat de toekomst brengt!’
 
Hoe zie je de toekomst voor de mensen in het kamp?
‘Niet erg rooskleurig. Volgens mij zullen ze niet snel naar huis 
terug kunnen, en in het regenseizoen zal de situatie in het kamp 
alleen nog schrijnender worden. Het zal heel wat inspanningen 
vragen om de twee partijen te verzoenen. Ik vrees dat deze gene-
ratie opnieuw een oorlogsgeneratie wordt.‘

Sien Knapen in het gezelschap van journalist Rudi Vranckx,  

die in januari voor de VRT-nieuwsdienst verslag uitbracht over de situatie in Zuid-Soedan.

VRAAG VAN EEN UGENT’ER
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IS NEDERLANDS 
EEN  MOEILIJKE 

TAAL VOOR 
ANDERS TALIGEN?

Professor 
Mara Santi

vakgroep 
Letterkunde, 

afdeling Italiaans

‘Ja en nee. Ik vond Duits leren moeilijker, 
Engels leren dan weer makkelijker. Toen ik 
zes jaar geleden aankwam in Gent, heb ik 
intensief les gevolgd in het UCT. De gramma-
tica is eigenlijk niet zo moeilijk, maar over 
sommige dingen blijf ik twijfelen – voor-
zetsels bijvoorbeeld. Voorts worden in de 
Vlaamse universitaire wereld veel afkortingen 
en letterwoorden gebruikt die voor buiten-
landers onmogelijk te begrijpen zijn. En het 
Nederlands heeft ook 1001 uitdrukkingen: 
de kat uit de boom kijken, met je mond vol 
tanden staan … 
 
Ik vind het vooral moeilijk om verder te 
komen dan het basisniveau en mijn taal-
vaardigheid op een academisch en weten-

schappelijk niveau te brengen. Mijn lessen 
geef ik in het Italiaans. Alleen met collega’s 
en tijdens vergaderingen gebruik ik Neder-
lands. Op straat schakelen mensen heel snel 
over op dialect als ze horen dat je Neder-
lands spreekt. En voor intensieve taaltraining 
heb ik geen tijd. Als anderstalige moet je 
bijna kiezen tussen evolueren in je carrière 
of evolueren in je Nederlands. Anderzijds 
is de taal ook een barrière. Mijn linguïsti-
sche onzekerheid verhindert mij vaak mijn 
mening te uiten of actievere rollen op mij te 
nemen binnen de universiteit. Ik denk dat de 
universiteit meer inspanningen zou moeten 
doen voor een betere linguïstische integratie 
van niet-Nederlandstaligen. Nu blijft ons 
potentieel onderbenut.’

‘Verder geraken is moeilijk’

U
DENKT?
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Tom De Moor
team coördinator 

Germaanse Talen, 
Universitair   

Centrum voor 
 Talenonderwijs 

(UCT)

‘Of Nederlands moeilijk is, hangt vooral af 
van de moedertaal waaruit je vertrekt en 
eventuele andere talen die je al kent. Iemand 
die Duits spreekt, zal makkelijker Nederlands 
leren dan iemand uit het Verre Oosten. Die 
laatste wordt immers geconfronteerd met 
een totaal andere uitspraak, taalstructuur 
en cultuur. Een tweede belangrijke factor is 
hoe vaak je in contact komt met de taal. Op 
dat vlak is het Nederlands in het nadeel. In 
andere taalgebieden komt de standaardtaal 
ook dominant terug in films, in populaire 
muziek enzovoort. Dat heb je bij ons veel 
minder. Hier wordt Engels steeds dominanter, 
zeker bij jongeren. En natuurlijk wordt onze 
universiteit ook steeds internationaler, zodat 
ook steeds vaker wordt teruggegrepen naar 
het Engels als lingua franca. Ook dialecten 
spelen een grote rol; in Gent hoor je ontel-
bare accenten door elkaar. Al die factoren 
zorgen ervoor dat veel van onze cursisten op 

een bepaald moment even een saturatiepunt 
bereiken. Wij moedigen hen dan aan om zo 
veel mogelijk Nederlands te blijven spreken. 
Zeker in contacten met Nederlandstaligen 
zou dat de stelregel moeten zijn.

Op zich is de Nederlandse taal zeker niet 
moeilijker leerbaar dan een andere taal. Het 
is immers een sterk grammaticale taal. Engels 
bijvoorbeeld is veel intuïtiever en intuïtie 
is veel moeilijker aan te leren dan regels. 
Natuurlijk is het nooit eenvoudig. Iemand uit 
Oost-Europa of Turkije zal problemen hebben 
met de lidwoorden in het Nederlands. Iemand 
uit het Verre Oosten met de uitspraak. Een 
Duitser zal moeite hebben met het onder-
scheid tussen doen en maken. Zo heeft ieder-
een wel aspecten die moeilijker zijn, maar de 
basis van de taal is best goed definieerbaar.’

WWW.UCT.UGENT.BE

‘Nederlands is goed leerbaar’

Daniel Ferreira de Córdova 
From my experience, dutch is easier than german. But 
then again, nothing is harder than german. 

27 maart om 14:57

Mathijs Debaene 
I think that a lot depends on the native language of the 
Dutch learner. I can imagine that Dutch spelling could be 

challenging to some, but having difficulties with correct spelling does 
not necessarily imply that you are bad at other (considerably more 
important) aspects of language.
27 maart om 14:51 

Indy Mortier 
I'm on Erasmus Exchange 
for the moment, so I meet 

a lot of people from different foreign 
countries. I can tell honoustly, that I 
haven't found yet somebody who can 
pronounce perfeclty some easy Dutch 
words, even after multiple times of 
trying. Learning a language doesn't only 
consist learning grammar,... pronouncia-
tion is also very important!
27 maart om 14:55

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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VRAAG

IS VAN DEN BOSSCHE  
OF DE GUCHT HETEN 
GENOEG OM HET TE MAKEN  
IN DE POLITIEK?

Lees meer over dit en andere politieke clichés op p. 20



ZENTRICK 
BLAAST 
BEDRIJVEN 
VAN HUN 
SOKKEN

‘ Wees niet bang om te mislukken!’

DIE DURVEN DENKEN

Frederik: ‘Zentrick verrijkt de gebruikerservaring: als je in een 
video een interactief element aanklikt, krijg je bijvoorbeeld meer 
informatie over een product, kun je een game spelen of ingrijpen 
in het scenario. Dat helpt bedrijven om geld te verdienen met 
goeie content. Ons product blaast grote ondernemingen in de 
VS en Europa van hun sokken. Eigenlijk waren we begonnen met 
een heel ander idee. Maar als starter ben je wendbaar en kun je 
dingen uitproberen.’
 
Pieter: ‘Ik heb Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschap-
pen – Software Engineering gestudeerd. Ik had toen al een 
 onderneming opgericht, samen met Pieter Delbeke, de derde 
oprichter van Zentrick. De UGent heeft me enorm geïnspireerd: 
ik leerde met innovatieve technologie “spelen”, ontmoette 
getalenteerde mensen en had proffen die me bredere inzich-
ten bijbrachten.’

 
Frederik: ‘Ik deed Toegepaste Econo-
mische Wetenschappen, specialisatie 
Marketing. De klik kwam toen ik een 
businessplan moest schrijven. Dat ging 
me uitstekend af. Later, aan de Vlerick 
Business School, heb ik samen met 
 Pieter nog een businessplan geschre-
ven. Zo ging de bal aan het rollen.’
 
Pieter: ‘Aan de UGent kun je veel sti-
mulansen vinden, maar als je niet om 
je heen kijkt, kun je veel missen. Het 
allerbelangrijkste: volg je passie, wees 
niet bang om te mislukken en vergeet 
niet: durf doen is even belangrijk als durf 
denken.’

Alumni Pieter Mees en Frederik Neus hebben samen 

het succesvolle softwarebedrijf Zentrick opgericht. 

WWW.ZENTRICK.COM
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maar het geeft je wel  
een serieuze voorsprong…

NEE ,

Blader terug voor de vraag...

ANTWOORD

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
00043


