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PASSIE VOOR 
ZOODIEREN

UGent-alumnus is 
dierenarts in Pairi Daiza
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HET ROME VAN LIEVEN CRUYL

‘EEN ABSOLUUT  
TOPSTUK’
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REACTOR

Professor Bart Verschaffel

Dit 17de-eeuwse gezicht op het Sint-Pieters plein  
in Rome komt uit een album van de Gentenaar 
Lieven Cruyl (1640-1720). Dit abso lute topstuk 
wordt voortaan bewaard in de universiteits-
bibliotheek Gent.
 
Rome-collectie
‘Een New Yorkse antiquair had het album aan de 
universiteitsbibliotheek aangeboden’, vertelt pro-
fessor Bart Verschaffel (vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw). ‘Misschien om dat Cruyl een Gente-
naar was en de UGent al een waardevolle collectie 
prenten van Piranesi bezit – Cruyl wordt als een 
voorloper van Piranesi beschouwd. De Koning 
Boudewijnstichting kocht het album aan en gaf het 
in langdurige bruikleen. Het vormt een fraaie uit-
breiding van de ‘Rome-collectie’ die onze vakgroep 
intensief bestudeert.’
 
Tentoonstelling
‘Lieven Cruyl was priester, tekenaar en architect. 
Zijn licht geïdealiseerde etsen moesten bewonde-
ring wekken voor de grandeur die de pausen aan 
Rome hadden verleend. Onderaan links zie je zelfs 
de werf voor de derde colonnade, die het Sint- 
Pietersplein helemaal moest omsluiten. Die terzo 
braccio had Bernini wel gepland, maar hij werd 
nooit gebouwd …’
 
‘Cruyl tekende onder meer ook 
een panorama op Gent en een 
nooit  uitgevoerd ontwerp voor 
de toren van de Sint-Michielskerk. 
We bereiden een grote ten  t oon-
stelling over hem voor. 
Dit album wordt 
zeker een van de 
 blik vangers.’

FRAAIE AANVULLING
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Ethiek in de sport
‘Een ethische code kan effectief zijn, 

zeker als de trainer bij de opmaak ervan wordt 
betrokken. Trainers spelen een motiverende rol  
en slaan de brug tussen spelers en bestuur.’

Lijfarts van de panda’s
Pairi Daiza is het paradijs voor 

 zoo dierenarts – en UGent-alumnus –    
Tim Bouts. ‘Voor de reuzenpanda’s werd er een 
goed uitgeruste kliniek opgezet en moest er een 
dierenarts in huis zijn.’
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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 het dienstadres mogelijk)

Wil je Durf Denken 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 elke editie van het magazine  
Durf Denken ook online:

 www.UGent.be/durfdenkenmagazine

Personeelsleden en alumni van de UGent krijgen de 
eerste drie edities van dit magazine toegestuurd (edities 
mei, juni/juli en augustus/september 2014). 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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Een feest voor het oog
Het Wonderkabinet: een overweldigende 

tentoonstelling in Het Pand, waarvoor de 
museumcollecties van de UGent alles uit de kast 
hebben gehaald om je verwonderd te maken.
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Staat het beste team op 13 juli met de Wereldbeker te pronken?  

Als alles volgens de regels van de fair play verloopt vermoedelijk wel.  

Maar zijn we daar wel zeker van, in tijden van matchfixing?

e kans dat matchfixers toeslaan, be staat 
zeker. Zelfs op een toptornooi zoals straks 
in Brazilië, waar de hele wereld met argus-
ogen toekijkt.’ Dat zegt Els De Waegeneer 

(onderzoeksbursaal Olympische Leerstoel, vakgroep 
Bewegings- en Sportwetenschappen), die een proef-
schrift voorbereidt over ethiek in de sport. ‘Matchfixing 
is wel degelijk een groot probleem in de sport – groter 
dan doping.’
 
Waarom willen mensen het resultaat of  
het verloop van een wedstrijd vervalsen?
‘Matchfixers proberen sportieve voordelen te be   halen: 
kampioen worden, in de volgende ronde van een tornooi 
een sterkere tegenstander ontlopen. Daarnaast is er ook 
geld mee gemoeid, veel geld: de georganiseerde misdaad 
realiseert mooie winsten door te gokken op wedstrijden 
die ze hebben “gefixt”. Tegelijk kunnen ze zo drugsgeld en 
ander illegaal geld witwassen.’

Hoe groot is het probleem?
‘Dat wedstrijden vervalst werden, komt meestal per 
toe val aan het licht, in de marge van ander misdaad-
onderzoek. Dat is maar de top van de ijsberg. Overigens 
worden niet alleen in het voetbal wedstrijden vervalst – 
geen enkele discipline is veilig. Voor clubs heeft 

matchfixing nefaste gevolgen: spelers worden 
omgekocht of onder druk gezet, de sfeer in en 
om de club raakt verziekt, supporters keren 
zich van de sport af.’
 
Wat valt eraan te doen?
‘Gokkantoren moeten alert blijven voor ver-
dachte trans acties en de overheid moet haar 
juridisch arsenaal verfijnen om die vorm van 
misdaad aan te pakken. Maar ook de sport zelf 
moet iets doen: spelers, bestuurders en scheids-
rechters sensibiliseren, ervoor zorgen dat het 
meldpunt voor wie door matchfixers benaderd 
wordt beter bekend raakt …’
 
Hoe kunnen clubs sensibiliseren voor 
ethische problemen zoals matchfixing en 
agressie op en langs het veld?
‘In mijn doctoraatsonderzoek bekijk ik de 
effecti viteit van één instrument dat vaak wordt 
ingezet: de ethische code. Ik heb meer dan 
550 clubs uit zes sportfederaties bevraagd – 
voetbal, paardrijden, judo, badminton, gymnas-
tiek,  tennis. Meer dan de helft van de clubs be -
schikt over een ethische code, maar de inhoud 
en de vorm ervan kunnen erg verschillen.’

Els De Waegeneer over ethiek in sport

EEN ETHISCHE CODE 
VOOR MEER FAIR PLAY?

D
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Is zo’n ethische code inderdaad effectief?
‘Dat hangt van een aantal factoren af. De motivatie om 
zo’n code op te stellen is belangrijk: dient ze vooral 
als pr-instrument of moet ze de dragende ethische 
waarden van de club belichamen? De code wordt ook 
effectiever als de trainer bij de opmaak ervan wordt 
betrokken. Trainers zijn sleutelfiguren, spelen een 
motiverende rol en slaan de brug tussen spelers en 
bestuur. Ook het bestuur en het management worden 
best bij de code betrokken, zo blijkt. Dat gebeurt nog te 
weinig – de code richt zich vooral naar spelers, trainers 
en ouders.’
 
Moeten codes ook sancties bevatten, als stok 
achter de deur?
‘Sancties in codes blijken niet effectief, anders dan in de 
bedrijfswereld, waar je overtreders professioneel kunt 

treffen in hun portemonnee of hun carrière. 
In de meeste clubs zijn vrijwilligers aan de slag. 
Je kunt van de ethische code beter een preven-
tieve en adviserende leidraad maken. Dat kan 
het best door concrete afspraken te combi-
neren met aanwijzingen die inspireren, die de 
onderliggende morele waarden van de club tot 
leven brengen.
 
De code mag natuurlijk geen papieren tijger 
blijven. Je hebt een duidelijke procedure 
nodig voor meldingen en klachten. En je moet 
de klokkenluiders beschermen. Leden en sup-
porters voelen zich erg loyaal. Vaak durven ze 
onethisch gedrag in hun club niet aan te kaar-
ten uit angst voor kwade blikken, vergelding 
of uitsluiting.’

‘ Een ethische code  
wordt doeltreffender 
als je er ook de trainers 
bij betrekt.’
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velien Jonckheere (vakgroep Kunst-, 
 Muziek- en Theater wetenschappen) 
schreef er een proefschrift over – 
een uitdieping van haar master   scriptie 

waarvoor ze in 2007 de Vlaamse Scriptie-
prijs ontving. 

Prostituees en zakkenrollers
Variététheater valt enigszins te vergelijken met 
wat wij een bonte avond zouden noemen, 
zegt ze. ‘Het was een afwisseling van sketches, 
liederen, acrobatie en rariteiten. Bijvoorbeeld de 
45 wilde amazones van Dahomey, die in kooien 
van het station naar het Nieuwe Circus werden 

vervoerd om daar krijgsdansen op te voeren. 
Of professeur Papus, die een week lang in een 
doodskist opgesloten zat, en op de variétéavond 
werd bevrijd. Je kon het zo gek niet bedenken of 
het werd gedaan.’
 
Nochtans valt het variététheater niet zomaar 
te klasseren bij de lagere volkscultuur, net zo-
min als de café-concerten, die een gelijkaardige 
mix boden. Sommige café-concerten hadden 
wel een slechte naam. Er kwamen prostituees 
en zakkenrollers op af en ze waren een trefpunt 
voor ‘vreemdelingen’ – waarmee men iedereen 
bedoelde die van buiten de stad kwam.’

E

‘De maatschappelijk opgelegde  
aandachtige houding botste met  
de individuele drang naar verstrooiing.’
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DE WILDE  
AMAZONES  
VAN DAHOMEY
Proefschrift over variété en  
café-concerten in de 19de eeuw

Wij zitten ’s avonds na een drukke dag te zappen of te surfen, 

maar eind 19de eeuw zochten mensen ontspanning in een variété

theater of een caféconcert. Die zorgden voor verstrooiing in een 

nieuwe economie die vooral aandacht en concentratie eiste.

‘Variététheater, daarentegen, werd opgevoerd 
in speciaal daarvoor gebouwde zalen. Het pro-
gramma was niet min: naast rariteiten, dieren-
temmers en jongleurs brachten ze ook artiesten 
met internationale renommee.’
 
Aandacht en discipline
Hoe komt het dat variété en café-concert juist in 
die periode opkwamen? ‘Dat heeft veel te maken 
met de economische omstandigheden’, zegt 
Evelien. ‘Veel meer dan de landbouwmaatschap-
pij vroeg de nieuwe stedelijke industrie voortdu-
rende concentratie en discipline van arbeiders 
en scholieren. Die klemtoon op een aandachtige 

houding werd op alle vlakken ge propageerd. 
Mensen die verstrooid waren of niet stil konden 
zitten, werden omschreven als pathologisch en 
neurasthenisch – de mode ziekte van die tijd.’
 
Ook in de theaterwereld kwamen aandacht en 
discipline op het voorplan. ‘We beseffen het niet, 
maar de manier waarop wij naar toneel  kijken, 
is nog niet zo oud. Aan het begin van de negen-
tiende eeuw bleven de zaallichten tijdens een 
voorstelling gewoon aan, zodat mensen met 
elkaar of met de artiesten konden discussiëren. 
Geen aandachtige maar een  eerder verstrooide 
houding dus.’



10 DURF DENKEN

 
Tegen het eind van de negentiende eeuw was 
dat veranderd. ‘De theaters waren omgevormd 
tot een donkere ruimte waar iedereen naar de 
lichtbak van de scène zat te kijken. Eten en 
drinken tijdens het spektakel was uit den boze. 
En het was voortaan verboden om acteurs uit te 
fluiten of om briefjes op het podium te gooien 
met goedbedoelde raadgevingen.’
 
Interactie
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: 
al snel bleek dat onafgebroken concentratie 
niet vol te houden is en dat mensen ver-
strooiing nodig hebben. Die vonden ze volop 
in de café-concerten die vanaf 1880 in Gent 
op kwamen. ‘Daar kon je wel nog naar harten lust 
keuvelen met medetoeschouwers en mee zingen 
met de artiesten. Je aandacht werd er voortdu-
rend afgeleid en verstrooid.’
 
Tussen die beide uitersten zat het variété-
theater, met veel meer afwisseling dan de 
schouwburg, maar minder drukte dan het 
café-concert.  Sketches waar je aandachtig naar 
kon kijken, werden er afgewisseld met liedjes en 
shows die juist wel interactie aanmoedigden. 

Op die manier weerspiegelde het entertain-
mentlandschap de tweespalt van zijn tijd: een 
botsing tussen de maatschappelijk opgelegde 
aandachtige houding en de individuele drang 
naar verstrooiing.
 
Het doctoraat van Evelien Jonckheere legt voor het 
eerst die tweespalt bloot. ‘Theatergeschiedenis 
gaat meestal over wat er op de scène zelf gebeurt. 
Mijn doctoraat focust op het publiek en de in-
teractie met de acteurs. Dat geeft een heel ander 
perspectief op het entertainment van die tijd.’
 
Vliegende bladen
Hoewel dat entertainment bijzonder populair 
was, is het tot nu toe onderbelicht gebleven, ook 
inter nationaal. ‘Officiële theaters hebben archie-
ven, café-concerten kwamen zelfs in de kranten 
nauwelijks aan bod, onder meer vanwege hun 
bedenkelijke reputatie. Gelukkig heeft de Univer-
siteit Gent een uitgebreide collectie vliegende 
bladen: flyers, affiches en uitnodigingen die 
mensen normaal weg zouden gooien, maar toch 
bewaard zijn gebleven. Een schat aan informatie 
waarmee ik die vergeten cultuur in kaart heb 
kunnen brengen. 

Affiche voor een 

variétéspektakel in 

Eden-Théâtre, 1890 

(coll. universiteits-

bibliotheek).

Evelien Jonckheere
‘In mijn onderzoek heb ik gefocust op het 

publiek en de interactie met de acteurs. 

Dat geeft je een heel ander perspectief.’
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#UGent

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

WAT IS ER GAANDE OP:

Mijn moeder zet de thermoskan koffie 
klaar op mijn bureau. Ze weet dat 

studeren aan de @UGent noeste arbeid is.
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Dat overkwam Mathias Vanooteghem (links op de 
foto) en Jeroen Van Hecke, twee masterstudenten 

Handelswetenschappen (afstudeerrichting Strategisch 
 Management). In maart verkenden ze in Beijing, Shanghai 
en Guangzhou de markt voor het nieuwe Oost-Vlaamse 

bier Crabbelaer.

TIJDENS JE STAGE  
AL METEEN NAAR CHINA?

Vanaf volgend academiejaar kun je een master-
opleiding Gender en Diversiteit volgen. De UGent 

coördineert de nieuwe opleiding, die een ge-
meenschappelijk initiatief is van de vijf Vlaamse 

universiteiten. Daarmee willen ze inspelen op 
de vraag naar gender- en diversiteitsexperts die 

leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfs-
wereld, verenigingen en ngo's.

De opleiding wordt aangeboden als een een-
jarig programma (60 studiepunten). De drie 

verplichte vakken worden in het eerste semester 
georganiseerd, wekelijks op een centrale locatie 

in Brussel. De verdiepingsvakken worden aan 
de verschillende universiteiten aangeboden, 

maar je kunt zo via teleclassing ook aan je eigen 
instelling volgen. Daarnaast zijn er een stage, 

een of meer keuzevakken en een masterproef. 
Inschrijven kan vanaf 1 juli.

www.mastergenderendiversiteit.be

NIEUW: MASTEROPLEIDING 
GENDER EN DIVERSITEIT

DURF DENKEN: WARM ONTHAALD!

Sarah De Tandt 
‘Actuele content 

in een hippe layout’

Felix Tekoubon
‘L’ article sur l’Afrique 

aborde certains 
problèmes importants 
comme le problème de 

l’eau. Merci!’

Grégoire Gulaud 
& Lucile Benintendi
‘Super interessant’

Sacha Thoolen 
‘Grensverleggend  

actueel’ 
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Wiesbaden is al sinds 1969 een van de 
zeven   zustersteden van Gent. Docenten en 

masterstudenten meer talige communicatie Duits 
besloten die stedenband nieuw leven in te blazen. 

Ze nodigden vijftig inwoners van Wiesbaden uit voor 
een driedaagse trip naar Gent, met als hoogtepunt 

een verbroederingsavond in het stadhuis op 
8 mei – de dag waarop het einde van de Tweede 

Wereldoorlog wordt herdacht. De studenten kregen 
de steun van de Stad Gent en het Vredeshuis, 
maar de promotie en de organisatie van het 

evenement namen ze zelf in handen.
Meer foto’s kun je bekijken op 

www.facebook.com/gentloveswiesbaden

BESUCH AUS WIESBADEN!

Ooit van Mizuna gehoord? Dat is een pittige, 
knapperige, karaktervolle bladgroente van  
Japanse oorsprong die ook bij ons wordt 

geteeld. En het is de nieuwe naam van het 
Groente pakketten-project: een ploeg vrijwilligers 

die wekelijks groente- en fruitpakketten aan-
biedt aan studenten en personeel van de UGent. 
De inhoud van de pakketten is biologisch, lokaal 

geproduceerd, vers, gezond en betaalbaar. 
Elke maandag worden zowat 150 pakketten 

afgehaald in de Therminal. Mizuna is ambitieus 
en wil dat aantal graag verdubbelen. De werking 

wordt daarom uitgebreid naar alle studenten 
in Gent en er komt alvast één afhaalpunt bij: de 

campus Schoonmeersen van de Hogeschool 
Gent. Mizuna wil ook nog meer werk maken van 
sensibilisering rond gezonde duurzame voeding, 

met kookavonden, lezingen, films …
Wil je als vrijwilliger meewerken aan Mizuna? 

Dat kan! De nieuwe website www.mizuna.
be staat nog in de steigers, maar meer info 

vind je alvast op 
 

www.facebook.com/mizunabio

MIZUNA OP JOUW BORD?
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AFGESTUDEERD … 
EN NU?
‘Denk vroeg genoeg aan later!’
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Ze zijn niet te benijden, de studenten die afstuderen. 

Tijdens het laatste academiejaar komt erg veel op 

hen af: een scriptie, examens, soms nog een stage 

en vooral de vraag Wat nu?

tudierichtingen zoals tandheelkunde 
loodsen je min of meer rechtstreeks 
naar een bepaalde job’, zegt studie- 
en loopbaanadviseur Karel De  
Middeleir (Adviescentrum voor Stu-
denten). ‘En ingenieurs krijgen soms 
al een aanbod voor ze hun diplo-
ma op zak hebben. Maar veel andere 
studenten twijfelen. Hoe meer opties, 
hoe moeilijker de keuze. We kunnen 

hen wel bijstaan, maar de knoop moeten ze natuurlijk 
zelf doorhakken.’
 
Jonge ondernemers
Grosso modo hebben studenten vijf opties: verder 
studeren, doctoreren, werk zoeken, ondernemen of naar 
het buitenland trekken. Karel De Middeleir: ‘Meer en meer 
jongeren gaan ondernemen. De UGent promoot het 
ondernemerschap met het project Durf ondernemen, dat 
studenten helpt om hun ondernemersskills bij te spijke-
ren. Daarnaast zijn er ook wedstrijden als Start Academy 
en Student Ghentrepreneur. Die inspanningen lonen: 
denk maar aan Sarah Parent, de studente communica-
tiewetenschappen die de Zikini lanceerde, een driedelig 
badpak dat je met twee handige ritsen snel omtovert tot 
een bikini.’
 
88 masters
Wie verder wil studeren, vindt in de studiekiezer op de 
website van de UGent een overzicht van alle opties. 
Wie bijvoorbeeld een masterdiploma Fysica heeft, kan 
kiezen uit 88 mogelijke masteropleidingen. 

S

Claudia  
De Meulemeester,  
master Taal- en Letterkunde  
(Engels en Italiaans)

‘Ik ben geselecteerd voor een master 
 Journalism via het Erasmus Mundus- 
programma. Zo’n buitenlandse 
opleiding op hoog niveau zal zeker 
een meerwaarde zijn.’

Jasper Vervaert,  
master Politieke en Sociale 
Wetenschappen en master 
Bestuurskunde en Publiek 
Management

‘Ik wil snel op eigen benen staan. 
Ik vrees dat ik een job zal moeten 
 aannemen op bachelor niveau, gewoon 
om de huur te kunnen betalen.’

Linda Van Puyvelde,  
master Wiskunde

‘Ik wil graag lesgeven. Iedereen zegt 
me dat er veel vacatures zijn voor 
 leerkrachten wiskunde, maar tot nu 
toe heb ik nog geen geluk gehad.’

Zyncke Lipkens,  
master Diergeneeskunde

‘Vanaf deze zomer ga ik voluit voor 
een IWT-beurs. Voor het onderzoek 
over uier gezondheid bij koeien zal ik 
ook bedrijven bezoeken. Zeker een 
troef  voor later.’
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Ben jij als oud-student ook nog steeds fan van de UGent? Word dan snel lid van onze alumnivereniging. 

Zo blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt, kom je opnieuw in contact met je vroegere studiegenoten 

en ontvang je een uitnodiging voor alle UGent alumni-activiteiten. Als betalend lid kan je bovendien 

rekenen op een alumnikaart die je tal van voordelen biedt.

Lid worden is trouwens eenvoudig:
je surft naar www.UGent.be/alumni en vult je gegevens in.
Doen: dan zit die voordelenkaart binnenkort in je brievenbus.

AD_UGent_Fan_A4_DEF.indd   1 22/10/12   16:56

Ben jij een van de 4.000 studenten die straks afstuderen aan de 
UGent? Dan krijg je automatisch een profiel in de alumnidatabank. 
Zo kun je je contactgegevens en jobinformatie up-to-date houden 
en blijf je op de hoogte van nieuws en activiteiten. Dat is gratis. 
Daarnaast kun je natuurlijk ook betalend lid worden van een van de 
27 facultaire of vakgroepgebonden verenigingen.
 
Voordelenkaart
Je kunt ook de alumnuskaart aanvragen. Een greep uit de voordelen:
 Korting in de UGent-restaurants en in Club Het Pand
 Toegang tot de sportaccommodaties en -lessen van de UGent 
 Korting bij uitgeverij Lannoo
 Korting voor voorstellingen van Music Hall
 Korting op een abonnement bij Sanoma Media
 
Betalende leden van een opleidingsgebonden alumnivereniging 
 krijgen de kaart via hun vereniging. Bestaat er geen vereniging voor 
jouw afstudeerrichting? Maak jezelf lid van de centrale alumniwerking 
via de alumnidatabank. Dan krijg je de voordelenkaart toegestuurd. 
 
Meer info:
www.UGent.be/alumnus

De UGent ziet je graag … nog eens terug

Karel De Middeleir: ‘Soms kun je op 
relatief korte tijd een extra master-
diploma halen. Met een voorberei-
dend programma van 30 studie-
punten en een masterprogramma 
van één jaar word je master of 
science in de  Alge mene Economie. 
Soms duurt het langer: voor een 
masterdiploma Rechten moet je een 
verkorte bachelor opleiding volgen van 
twee jaar, plus een tweejarige master.’ 
‘Een bijkomende opleiding verhoogt 
vaak je kansen op de arbeidsmarkt. 
Denk maar aan een master Meertalige 
Bedrijfscommunicatie voor studenten 
Taal- en Letterkunde, of een  master 
waarmee je aan de slag kunt als 
 milieu coördinator.’
 
Brede blik
Welke tips zou Karel De Middeleir 
 studenten geven? ‘Eén: denk vroeg 
genoeg aan later. Je hoeft geen studie-
richting te kiezen voor de werkzeker-
heid alleen: om te slagen zijn interesse 
en motivatie cruciaal. Maar stel het 
keuze moment niet te lang uit. Blader 
eens door de functieprofielen op de 
site van de VDAB en bekijk wat jou 
aanspreekt. Twee: hou je blik breed. 
Leg niet alle eieren in één mand. Ga 
voluit voor een baan, maar hou een 
plan B achter de hand. En drie: haal 
zo veel mogelijk uit je opleiding. Volg 
een arbeidsgerichte minor of stage als 
die in het curriculum zit.’

‘ Tip: haal zo veel mogelijk 
uit je opleiding. Volg een 
arbeidsgerichte minor 
of stage als die in het 
curriculum zit.’



choonmaak- en verhuisactiviteiten, 
 auditoriumbeheer, operationele veiligheid, ma-
gazijnen, interne post: never a dull moment bij de 
afdeling Facilitair Bureau. Spanning en afwisseling, 

daar kickt afdelingshoofd Dominique Van Acker op.
 
Hoe ben je bij de UGent terechtgekomen?
'Nog tijdens mijn studies criminologie was ik als werk-
student voltijds aan de slag bij Dirk Mangeleer, de vorige 
logistiek beheerder. Dirk vroeg me een veiligheidsplan uit te 
werken. Daaruit is het permanentiecentrum gegroeid, met 
het interne noodnummer 88. Dat centrum beschouw ik 
echt als een kindje van me.'
 
Waarom is zo’n permanentiecentrum nodig?
'De UGent is fors gegroeid en wordt alsmaar complexer – 
zij slaapt nooit. Iemand moet blijven waken. Een professor 
die we uit zijn bed bellen omdat de vriezer in zijn labo 

S

‘ STRESS HOUDT 
ME SCHERP’

UNIVERSE

Dominique Van Acker,
afdelingshoofd Facilitair Bureau
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defect is en de onderzoeks stalen dreigen te ontdooien, is 
ons daar ongelooflijk dankbaar voor. Maar net zo goed kan 
iemand een waterlek opmerken of zichzelf per ongeluk 
hebben opgesloten.’
 
Hoe werkt het permanentiecentrum?
'Incidenten en problemen kun je melden via het  interne 
noodnummer 88. De operatoren weten wat ze  moeten 
doen: de huisbewaarder of een bewakingsagent waar-
schuwen, de mensen voor elektriciteit of sanitair 
 oproepen … Bij ernstige incidenten bellen ze de wacht-
dienst: Benny Vandenberghe, Geert Van de Merckt of ikzelf. 
Om de beurt zijn we een week van wacht.’
 
Is dat nooit lastig?
'Daar wen je aan. Je eens lekker laten gaan op een barbe-
cue, dat is er niet bij. En als je opgeroepen wordt voor een 
ongeval met een student grijpt je dat natuurlijk erg aan – 
ik heb zelf ook kinderen. Je probeert alles zo professioneel, 
sereen en correct mogelijk af te handelen, maar het houdt 
je wel bezig. Dan komen Benny en Geert wel eens spon-
taan even babbelen. We weten wat we aan elkaar hebben.'
 
Nooit aan een andere job gedacht?
'Zeg nooit nooit, maar de universiteit vind ik uniek. Het is 
zoals met je kinderen: zelf foeter je er wel eens op, maar 
je wilt er geen kwaad woord over horen. Ik heb geweldige 
medewerkers – gedreven, enthousiast, zeer zelfstandig. 
Daar hou ik van. Zelf heb ik heb een job nodig met veel 
afwisseling. Stress houdt me scherp. In een routinejob 
zou ik indommelen, vrees ik.'
 
Daar bestaat nog geen gevaar voor?
'Eind dit jaar, begin volgend jaar staan heel wat span-
nende verhuisoperaties op stapel. En we denken mee na 
over de technische aspecten van ‘anders werken’ – weer 
iets nieuws. Laat maar komen!'
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‘HET WORDT  
EEN FEEST  

VOOR HET OOG’

Tentoonstelling Het Wonderkabinet in Het Pand

Je kijkt je ogen uit, in de dominicaner bibliotheek van Het Pand.  

Een overweldigende tentoonstelling roept de sfeer op van de 

curiositeitenkabinetten uit de 16de en 17de eeuw. Alles hebben de 

museumcollecties van de UGent uit de kast gehaald om je verwonderd en 

nieuwsgierig te maken – want is verwondering niet de bron van alle kennis?

oit een curiositeitenkabinet of 
een Wunderkammer gezien? In 
de 16de en 17de eeuw brachten 
vorsten, rijkelui en geleerden 
in speciaal daarvoor ingerichte 
kamers of kabinetkasten allerlei 
curiosa bijeen. 

Fossielen, antieke beelden, monsterlijke foetussen 
op sterk water, koralen, schilderijen, amuletten, fiolen 
met drakenbloed, heidense cultusobjecten, exotische 
vogels en andere gebalsemde dieren, schelpen, doden-
maskers, een krokodillenembryo, klokken, zeldzame 
manuscripten, een wereldbol. In een curiositeiten-
kabinet werd alles verzameld wat je verwondering en 
nieuwsgierigheid wekte, alles wat vreemd, bizar en 
ongehoord was.
 
Het was de tijd van de grote ontdekkingen, van de eerste 
intensieve contacten met andere culturen. De wereld 
werd alsmaar groter, leek het. De  Wunderkammer 
stond symbool voor de droom de hele wereld, in al zijn 
diversiteit en wonderbaarlijke vreemdheid, nog eens in 
één microkosmos samen te vatten.

O
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Alleen aan de UGent
De tentoonstelling Het Wonderkabinet probeert 
de geest van zo’n curiositeitenkabinet op te 
roepen. ‘Het gaat inderdaad om een evocatie’, 
zegt curator Frank Herreman, ‘niet om een 
recon structie. Daarom toont ons wonderkabinet 
ook moderne wetenschappelijke instrumenten. 
En net zoals je in een 17de-eeuwse Wunder-
kammer naast archeologische objecten ook 
contemporaine kunst kon zien, tonen wij ook 
hedendaagse kunstwerken, van kunstenaars 
die zich laten inspireren door verwondering en 
bewondering.’
 
Het idee voor de tentoonstelling komt van kun-
stenaar Tom Liekens. ‘Zulke Wunderkammern 
hebben me altijd gefascineerd’, vertelt hij. 

‘Mijn vader had zelf een soort curiositeitenkabinet, met 
opgezette dieren, vlinderkasten, stenen en schelpen. Het 
was mijn droom om ooit een echte Wunderkammer te 
kunnen realiseren.’
 
Tom Liekens klopte met zijn idee aan bij Frank 
 Herreman. Al snel beseften beiden dat ze zo’n evocatie 
van een curiosi teitenkabinet alleen konden realiseren 
met de museumcollecties van de UGent – alleen die 
zijn rijk, gevarieerd en wonderlijk genoeg.

‘Wetenschap komt  
voort uit betovering.  

Dat willen we laten zien.’

Tom Liekens,  
Wunderkammer, 2013,  

houtsnede en prints op doek.
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Verborgen schatten
Daar kijkt dr. Pauline van der Zee, curator van 
de Etnografische Verzamelingen van de UGent, 
niet echt van op. ‘Onze museumcollecties 
zitten boordevol schatten die haast niemand 
kent’, zegt ze. ‘Erfgoed is hot, maar het acade-
mische erfgoed werd heel lang verwaarloosd. 
Toen de opleiding Etnografie aan de UGent 
wegviel, wilde ik vermijden dat de etnografi-
sche collectie – de oudste in Vlaanderen! – in 
de vergeethoek zou belanden. Toen ik met 
beheerders van andere universitaire collecties 
ging praten, zaten die met dezelfde zorgen. 
Tegelijk toonde een inventaris van de Vlaamse 
overheid aan dat het leeuwendeel van het aca-
demische erfgoed in Vlaanderen zich binnen 
de UGent bevindt.’

 
De collectiebeheerders van de UGent besloten 
de handen in elkaar te slaan. Dat mondde alvast 
uit in de oprichting van het officiële samenwer-
kingsverband Gentse Universitaire Musea (GUM). 
En in 2017 zal een overkoepelend universi-
teitsmuseum delen van de diverse collecties 
ontsluiten voor een breed publiek. ‘Eigenlijk is 
Het Wonderkabinet daar al een voorafspiegeling 
van’, zegt Pauline van der Zee. ‘We willen de rijk-
dom tonen die we in huis hebben en nieuwsgie-
righeid wekken naar ons academisch erfgoed.’
 
Overweldigende overdaad
In de 17de-eeuwse dominicaner bibliotheek 
van Het Pand maakt een deel van de boeken 
plaats voor ruim vierhonderd objecten. ‘Dat is 
veel, maar dat was ook de bedoeling’, zegt Tom 

Frank Herreman (links), Pauline van der Zee en Tom Liekens  
met enkele van de 400 objecten, in de fraaie dominicaner bibliotheek van Het Pand.
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Liekens. ‘In de collecties van de UGent zijn we 
gaan speuren naar voorwerpen die verrassen en 
verbluffen. De bezoekers moeten zich overwel-
digd voelen door de overdaad en de diversiteit.’
 
Er zijn zonnekijkers, landmeetkundige instru-
menten en andere wetenschappelijke toestel-
len te zien, herbaria, fossielen, objecten uit de 
Gallo-Romeinse tijd, mineralen, een varken met 
twee koppen, vier ogen en twee oren, skeletten 
en afgietsels van dieren, plastinaten van de 
ingewanden en het bloedvatenstelsel, schedel-
boren en andere geneeskundige instrumenten, 
plantmodellen, pseudo-Romeinse beelden uit 
de 19de eeuw, embryoschedels, een geitje met 
een kop als een ballon, een olifantenschedel, 
een inktvis op sterk water enzovoort.

‘ De geest van een 
curiositeitenkabinet  
oproepen – dat kon alleen  
met de museumcollecties  
van de UGent.’

Het Wonderkabinet is een 
gezamenlijke tentoon-
stelling van de Gentse uni-
versitaire collecties. In het 
samenwerkingsverband 
Gentse Universitaire Musea 
bereiden ze een overkoepe-
lend universiteitsmuseum 
voor. Dat zou onderdak 
vinden in de westelijke 
vleugel van de campus 
Ledeganck. De opening 
van het nieuwe museum is 
gepland voor 2017, bij de 
tweehonderdste verjaardag 
van de  Universiteit Gent.
 
De Gentse universitaire collecties zijn: de Etnografische Verzame-
lingen, de Plantentuin, het Archeologisch Museum, het Museum 
Morfologie, het Museum voor de Geschiedenis van de Genees-
kunde, het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 
het Museum voor Dierkunde, het Universiteitsarchief.

DE GENTSE  
UNIVERSITAIRE 
MUSEA
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Zoekplaat
Tussen de honderden objecten staan ook een veertigtal 
kunstwerken. ‘Extra aandacht krijgen ze niet’, zegt Tom 
Liekens. ‘Het zal niet altijd meteen duidelijk zijn dat je 
een kunstwerk ziet. Dat hoeft ook niet. Soms moet je 
mensen op het verkeerde been zetten om ze nieuws-
gierig te maken. Als ze niet precies weten wat ze zien, 
kijken ze extra goed. Het Wonderkabinet moet een feest 
voor het oog worden.’

Van Ruben Bellings is Trophy te zien, een video van een 
rendierkop aan een muur die bij nader inzien blijkt te 
ademen. Caroline Coolen maakte beelden die geïn-
spireerd zijn op het beroemde hondje van Pompeii. 
Fia  Cielen toont sculpturen met woekerende kristallen. 
Nick Ervinck maakt fascinerende, elkaar spiegelende 
structuren in polyester op die op organen of koralen 
 lijken. Tom Liekens zelf toont een collage van de imagi-
naire werkkamer van Darwin. ‘Ik heb alles wat Darwin be-
zat in die kamer gepropt. Het resultaat is een zoekplaat 
als een Wunderkammer.’

Daarnaast is er werk te zien van Panamarenko, Wim 
 Hermans, Jan Fabre, Fred Bervoets, Ysbrant, Nadia 
 Naveau, Guy Rombouts, Guillaume Bijl, Stephan Bailleux, 
Anton Cotteleer, Marilou Van Lierop, Bart Van Dijck, 
 Alexandra Verhaest en Roger Van Akelijen, naast etsen 
van James Ensor en Francisco Goya.

 
Associatieve verbanden
Een educatieve tentoonstelling is Het Wonderkabinet 
doelbewust niet. De toelichting is minimaal. Tekstpane-
len zijn er niet, wel kunnen bezoekers een gidsje krijgen 
waarin alle objecten staan opgelijst. Bezoekers die meer 
willen weten over wat ze hebben gezien, kunnen terecht 
op een website. ‘We zetten in op beleving, fascinatie, 
verwondering’, zegt Frank Herreman. ‘Daarom tonen we 
de voorwerpen in associatieve verbanden. De histo-
rische toelichting, de wetenschappelijke ontsluiting, de 
contextualisering – dat is voor later, voor het nieuwe 
universiteitsmuseum.’
 
‘Als objecten wetenschappelijk gepresenteerd worden, 
zie je alleen hun functionaliteit’, zegt Tom Liekens. ‘Je 
staat niet stil bij hun hun esthetische kracht. Wij lieten 
ons net fascineren door kleuren, vormen, contouren, 
texturen. Een instrument kan visueel erg sterk zijn, ook 
al weet je niet precies waar het voor dient.’
 
Bezoekers zullen zelf eigen associaties leggen en eigen 
verhalen bedenken, hoopt Pauline van der Zee. ‘Ook als 
je niet weet wat je ziet, zul je de tentoonstelling geweldig 
vinden. Maar als je hier als bioloog of archeoloog of his-
toricus komt, zul je versteld staan. Er zijn echt wel heel 
bijzondere en heel zeldzame stukken te zien.’
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Waar? 
In de dominicaner bibliotheek van 
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Wanneer?
Elke dag tijdens de Gentse Feesten  
(van 16 tot en met 27 juli) en in 
de weekends van 2-3 augustus, 
9-10  augustus, 15-16-17 augustus.  
Openingsuren: van 11 tot 18 uur.

Toegang? 
Voor volwassenen 5 euro, gratis voor 
kinderen tot 12 jaar. Op vertoon van 
studenten- of personeelskaart is de 
toegang gratis voor studenten en me-
dewerkers van de UGent. UGent- alumni 
en studenten, medewerkers en alumni 
van de AUGent krijgen 2 euro korting op 
vertoon van hun kaart. De gids van de 
tentoonstelling kost 1 euro.

Randprogramma.
Tijdens de Gentse Feesten worden 
lezingen georganiseerd die het verleden 
van wetenschappelijke disciplines con-
fronteren met hedendaags onderzoek 
en die vreemde ontdekkingen en curiosa 
in de wetenschap belichtten. Er is ook 
een zoektocht voor kinderen.
 
Meer informatie? 
www.wonderkabinet.UGent.be

PRAKTISCH

 
Betovering
Het Wonderkabinet gaat op zoek naar de wortels van de verzameldrift en 
de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Frank Herreman: ‘Ook natuurhis-
torische, etnografische en wetenschappelijke musea komen voort uit de 
Wunderkammern. Eerst was er de verwondering, de wilde, nog ongetemde, 
ongedisciplineerde nieuwsgierigheid. Daarna probeerden wetenschappe-
lijke disciplines het wonderbaarlijke te verklaren en te ontraadselen.’
 
Het is belangrijk om die wortels te tonen, zegt Pauline van der Zee. ‘Men-
sen beseffen vaak niet dat wetenschappen een geschiedenis hebben, dat 
ze wortelen in verhalen. De wetenschappen, zegt men wel eens, hebben 
onze wereld onttoverd. Wij willen laten zien dat ze zelf ook zijn voortge-
komen uit betovering.’

Dr. Pauline van der Zee, 
curator van de Etnografische 
Verzamelingen van de UGent:
‘We zetten in op beleving,  

fascinatie, verwondering.’



24 DURF DENKEN

Haohao en Xinhui heten ze, de reuzenpanda’s die in februari 

als vip’s onthaald werden in ons land. In één klap was ook hun 

dierenarts Tim Bouts niet uit het nieuws te branden.  

Een UGentalumnus in het paradijselijke Pairi Daiza.

a zijn studies aan de UGent trok 
Tim Bouts naar Londen om 
er een master in Wild Animal 
Health te doen. Hij keerde 
nadien nog een jaar terug naar 
de UGent om zich verder toe 
te leggen op de anesthesie van 
grote huisdieren. De volgende 
stop was Newquay in Cornwall 
waar hij werkte voor de zoo, 

een roofvogelcentrum en een aquarium. Vervolgens 
werd hij hoofddierenarts in de privézoo van de president 
van de Verenigde Arabische Emiraten – met maar liefst 
37.000 dieren. Nadien werkte hij ruim vijf jaar in de zoo 
van Whipsnade in Engeland met olifanten en andere 
reuzen. Daarna ging het opnieuw richting Midden- 
Oosten: in Qatar werd Bouts directeur van Al Wabra 
Wildlife  Preservation, dat onder meer de blauwe Spix ara 
– bekend van de Rio-tekenfilms – opnieuw in het wild 
wil introduceren.

OOG IN OOG  
MET DE 

REUZENPANDA’S

N

‘Ik ben bevoorrecht’
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Je loopbaan leest bijna als een reis rond de wereld. 
Vanwaar al die omzwervingen?
‘Zoodierenarts worden in België is gewoon heel moeilijk. 
Als ik mijn droom wilde volgen, moest ik wel naar het 
buitenland. Al van mijn achtste wilde ik dierenarts 
worden. Ik heb nooit iets anders overwogen. Tijdens mijn 
studies groeide mijn interesse voor zoodieren, maar in 
de opleiding kwam dat niet aan bod. Ik besefte dat ik 
twee dingen nodig had: kennis en anesthesie – want 
zoodieren behandel je vaak onder verdoving. De kennis 
over zoodieren heb ik verworven tijdens mijn master in 
Londen, als eerste Belg. De anesthesie heb ik geleerd bij 
Frank Gasthuys aan de UGent. Nadien heb ik stap voor 
stap geprobeerd om door te groeien in mijn werk.’

Hoe ben je dan in Pairi Daiza terechtgekomen?
‘Zoveel dierentuinen zijn er niet in België. Ik had mijn 
interesse vroeger al laten merken, maar natuurlijk heeft 
de komst van de reuzenpanda’s de doorslag gegeven. 
Tot nu toe werkte Pairi Daiza met een externe dierenarts. 
Voor de panda’s moest er een dierenarts in huis zijn en 
werd er een goed uitgeruste kliniek opgezet.’

Heb je ervaring met reuzenpanda’s?
‘Nee, buiten China zijn er ook maar 18 dierentuinen 
met reuzenpanda’s. Natuurlijk heb ik wel al met beren 

MADE 
@UGent

Tim Bouts
°1976, Dierenarts  
(UGent, 2000)

Tim Bouts, 
‘Zodra er een bepaalde waarde 

wordt toegekend aan een dier, 

kan dat inderdaad voor stress 

zorgen. Als dierenarts moet je dat 

echter kunnen vergeten.’
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 gewerkt. Zoodierenartsen zijn de grootste 
generalisten van allemaal – in Pairi Daiza zitten 
500 soorten. Al lijken ze ruw geschetst altijd wel 
op katten, honden, paarden of koeien.’

Met bedreigde diersoorten had je   
wel ervaring?
‘Ja, vandaag hebben heel wat zoos de leiding in 
reïntroductieprogramma’s. Het beste voor-

‘Een brede samenwerking’

‘De samenwerking met Pairi Daiza is 
een win-winsituatie. Op het vlak van 
onderzoek wordt de bestaande samen-
werking uitgebreid. Er was bijvoorbeeld 
al samenwerking rond dierenvoeding van 
grote carnivoren. Die breiden we nu uit, 
met onder meer de panda’s. Wij zullen 
ook gespecialiseerde hulp bieden aan 
Pairi Daiza, via onze labo’s en onze speci-
alisten zoals cardiologen, oftalmologen … 
Een cataractoperatie bijvoorbeeld is 
specialistenwerk. Zelf heb ik met Tim de 
afgelopen jaren al een heel aantal com-
plexe anesthesieën gedaan, van giraffen 
onder meer. Het wordt een heel brede 
samenwerking, zowel op klinisch vlak als 
voor onderzoek, publicaties en opleiding. 
Natuurlijk is het voor onze studenten en 
medewerkers heel interessant om bij te 
leren over zoodieren. Sinds de wetgeving 
verstrengd is, komen we dergelijke 
dieren minder en minder tegen.’

Professor 
Frank Gasthuys
decaan faculteit 

Diergeneeskunde

beeld is Al Wabra in Qatar. Om de Spix ara terug in het wild te 
kunnen introduceren, heeft Al Wabra 2000 hectare land gekocht 
in Brazilië. Samen met de lokale bevolking wordt de habitat van 
de Spix ara er hersteld. Ook de reuzenpanda is op dat vlak een 
heel mooie diersoort. Het geld dat buitenlandse zoos betalen 
voor de panda’s, wordt gebruikt om het ecosysteem van de 
bamboe wouden te conserveren. Daarmee help je honderden 
andere soorten, vogels, de rode panda, de takin, wolven, sneeuw-
luipaarden, de gouden aap … De panda staat symbool voor 
natuurbehoud op veel bredere schaal.’

Geeft het geen stress om dergelijke  
uitzonderlijke dieren te verzorgen?
‘Zodra er een bepaalde waarde wordt toegekend aan een dier, 
kan dat inderdaad stress geven. Als dierenarts moet je dat echter 
opzij zetten. Van de Spix ara zijn er op heel de wereld maar 
80 meer, maar dat mag geen invloed hebben op je  beslissingen. 
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Stel je vraag aan Sylvie!

In het volgende nummer van Durf Denken interviewen we in deze 
rubriek Sylvie Dhaene. Sylvie werd in 1998 directeur van het Huis van 
Alijn – toen nog het Museum voor Volkskunde – en zette dat op de 
kaart als een Gentse trekpleister die de cultuur van alledag op een 
prettige en verrassende manier tot leven wekt. Het museum viel 
diverse keren in de prijzen en Sylvie werd in 2010 cultuurmanager 
van het jaar. Op 1 september wordt ze directeur van Stichting Lezen, 
de organisatie voor leesbevordering die onder meer de Jeugdboeken-
week organiseert. Sylvie studeerde aan de UGent Klinische Psychologie 
en Kunstwetenschappen.

Bij de panda’s komt dan ook nog het hele 
 diplomatieke verhaal van de relaties tussen 
China en België … Gelukkig zijn panda’s geen 
moeilijke dieren: zolang ze voldoende bamboe 
hebben, zijn ze tevreden.’

Was u voorbereid op de hele mediastorm?
‘We wisten dat de komst van de panda’s een en 
ander ging losmaken, maar de communautaire 
rel hadden we niet zien aankomen. Zelf heb ik 
van de media-aandacht niet zoveel gemerkt, 
aangezien ik vooraf in China zat, bij de panda’s. 
Tot ik van mijn vrouw hoorde dat de pers zelfs 
mijn kinderen op school was gaan interviewen.’

Pairi Daiza gaat nu ook intensiever 
 samenwerken met de UGent?
‘Ja, residents die zich specialiseren aan de UGent 
kunnen hier cases met zoodieren komen doen. 
Voor ons is het dan weer interessant om samen 
te werken met specialisten van de UGent. Als ik 
een zeeleeuw heb met een hartprobleem, heb 
ik iemand nodig die gewend is echografieën van 
harten te maken. Daarnaast doen we samen 
ook onderzoek rond dierenvoeding, met name 
de verteerbaarheid van bamboesoorten, ge-
dragsonderzoek van verschillende diersoorten, 
onderzoek rond voortplanting van giraffen, zee-
honden … En natuurlijk kunnen er ook heel wat 
artikels en thesissen geschreven worden. Ik heb 
zelf heel graag aan de UGent gewerkt. Aan de 
collega’s op heelkunde heb ik alleen maar goeie 
herinneringen.’

Tot slot, wat is uw drijfveer als zoodierenarts?
‘Ik doe al tien jaar mijn hobby – het zaligste werk dat er is. Ik weet 
nooit wat mij te wachten staat. Gisteren moest ik een colobusaap 
in slaap doen die met een poot was vastgeraakt in een touw. 
Morgen moet ik twee luipaarden verdoven. Vrijdag komen er vier 
rendieren aan. Deze week laten we de takins voor het eerst bui-
ten, en die zijn nogal nerveus. En er is een manke kudu gesigna-
leerd. Ik ben bevoorrecht en ik besef dat heel goed, al heb ik er de 
afgelopen tien jaar, net als mijn vrouw, ook veel voor opgegeven.’

VRAAG VAN EEN UGENT’ER
Hou de facebookpagina van de UGent (www.facebook.com/UGent) 
goed in het oog want binnenkort vind je daar een oproep om jouw 
vraag te stellen aan Sylvie Dhaene!
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VOETBALGEKTE: 
VERBINDT ZE

OF  
VERBLINDT ZE?

Professor  
Arne Roets

vakgroep 
Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- 
en Sociale 

Psychologie

Je zelfwaardering als individu ontleen je aan 
je persoonlijke identiteit en persoonlijke 
successen, maar ook aan je sociale identiteit. 
Die tweede pijler mag je niet veronachtzamen. 
Als je je associeert met een groep die het 
goed doet – op het voetbalveld bijvoorbeeld – 
straalt dat succes ook op jou af.  Basking in 
reflected glory, noemt men dat in de sociale 
psychologie. ‘We hebben gewonnen’, juich je. 
Maar als je ploeg verloren heeft, zeg je: ‘Ze 
hebben weer verloren’. Je accentueert dan net 
de afstand tussen jou en de verliezers: cutting 
off reflected failure, heet dat dan.
 
Je kunt aan een groep ook zelfwaardering 
ontlenen doordat je samen andere groepen 
naar beneden haalt – zo ontstaan vooroor-
delen en discriminatie. Bij voetbalsupporters 

gaat dat meestal niet zo ver. Boutades zoals 
Voetbal is oorlog zijn nogal overdreven, zeker 
als het om landencompetities gaat. Veel 
Belgen vinden het zeker niet erg als Oranje 
verliest, maar het blijft bij goedmoedige spot. 
Natuurlijk exploiteren en versterken media en 
commercie die behoefte aan een groeps-
identiteit. Maar op zichzelf kan het wij-gevoel 
positieve effecten hebben: als je supportert 
voor de Rode Duivels, dan identificeer je je 
met een groep die vermoedelijk veel diverser 
en inclusiever is dan de groep waarin je 
gewoonlijk verkeert. Het Franse team dat in 
1998 de Wereldbeker won, was uitermate 
multi-etnisch: supporters identificeerden 
zich met die succesvolle groep en dat hielp 
om de Franse identiteit diverser in te vullen – 
al bleek dat effect wel niet erg duurzaam.

‘Wij-gevoel kan positief zijn’

U
DENKT?
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Sacha Dierckx
doctoraatsstudent 
vakgroep Politieke 

Wetenschappen

Toen ik vorig jaar in São Paulo verbleef, 
was het land onrustig. Protesten tegen het 
duurdere openbaar vervoer en de bouw van 
dure stadions werden met geweld neerge-
slagen, waarop de onrust zich uitbreidde en 
heterogener werd. De lagere sociale klasse 
eist investeringen in ziekenhuizen, onderwijs 
en collectieve voorzieningen in plaats van 
in dure voetbalstadions, de hogere midden-
klasse neemt het de regerende Arbeiders-
partij kwalijk dat ze haar privileges heeft 
aangetast. Zo is het door de verhoging van 
de minimumlonen veel duurder geworden 
om een dienstmeid in the huren … De onrust 
lijkt wat geluwd, maar hij sluimert voort.
 
Brazilianen blijven natuurlijk gek van futebol. 
Het blijft een democratische sport: veel 

sterren speelden ooit blootsvoets op straat 
of op het strand. De voetbalkoorts zorgt 
voor nationale trots en verbindt sociale 
klassen – al zul je de lagere klassen straks 
wel niet in de stadions zien. Veel Brazilianen 
volgen het WK op de tv die ze zich sinds 
kort kunnen veroorloven, zij het op krediet … 
Het enthousiasme voor het nationale team, 
de seleção, kan de sociale tegenstellingen 
zeker ook versluieren. 

Anderzijds is de voetballiefde niet blind. In 
2008 was nog 80 procent blij dat Brazilië 
het WK mocht organiseren, intussen is dat 
gezakt tot 50 procent. En toen ex- voetbalster 
Ronaldo vorig jaar tegen  betogers zei dat je in 
ziekenhuizen nu  eenmaal geen Wereldbeker 
kunt spelen, was de verontwaardiging groot.

‘Het enthousiasme is niet blind’

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

Bjorn Gens 
Ik ben vooral benieuwd naar de 

mannelijke scores in deze examenperiode. Kan 
er niemand eind juni een analyse maken van de 
slaagpercentages van de afgelopen 8 semesters 
en dat in een grafiekje gieten? 
8 mei om 3:52

David De Bock
Mijn kritische blik zegt ‘een zoet-
houder’, mijn sociale ik en mijn 

dorst gevoel zeggen ‘en dan?’ World cup!
En, aangezien afgestudeerd, ZONDER examens 
aan mijn been. Yes!
8 mei om 7:42

Sara Van Daele 
Ik kan niet meegaan in de voetbalgekte want ik 
zal al vol op in de hockeygekte zitten … Er zit daar 

namelijk ook een WK aan te komen.
8 mei om 4:34 

Farsad Esteki 
“jou toch vooral opgeklopte hysterie – of soms 
zelfs een zoethoudertje om maatschappelijke 

onrust te sussen” Negatiever en grijzer dan dit kun je het niet 
bekijken! Wat wil je? Dat  zelfs dit ook al afgeschaft wordt? 
Uiteindelijk is dat toch iets dat om de 4 jaar plaats vindt, heel 
veel mensen kijken er naar uit, voor sommigen is dat echt 
een “feest”. Bovendien is niemand verplicht om dit te volgen. 
Enige nadeel is dat het tijdens de examens is … dat wel.
8 mei om 04:08

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

TIM BOUTS WIST AL  
HEEL VROEG DAT HIJ  
DIERENARTS WILDE WORDEN.  
HOE JONG WAS HIJ?

Lees meer over Tim Bouts op p. 24



INVASIEVE  
SOORTEN  
OP JE BORD?

‘Verdelgen? Zie ze als een verrijking!’

DIE DURFT DENKEN

‘Invasieve dier- en plantensoorten bedreigen de lokale 
biodiversiteit. Overheden besteden geld om ze te 
bestrijden. Maar waarom moet je ze per se verdelgen? 
Waarom zou je ze niet als een verrijking zien? Samen 
met  Timelab – een experimenteel stads labo – begonnen 
we te experimenteren: een recept van Canadese gans, 
taartjes met duizendknoop, een cocktail van bottelroos.
 
Dit jaar gaan we verder, met het project Eet de stad in 
balans. We willen vooral sensibiliseren: hoe kun je het 
ecosysteem van de stad versterken door andere eetge-
woonten aan te kweken? Natuurlijk kan niet alles: rode 
riverkreeftjes uit de Theems kun je eten en de wolhand-
krab is een lekkernij in China, maar het Kanaal Gent- 
Terneuzen is mogelijk nog te vervuild. En er zijn sceptici: 

als we invasieve soorten op het menu zetten, 
is dat dan geen prikkel om ze te kweken en te 
importeren? Zulke discussies gaan we niet uit 
de weg – we willen ze juist stimuleren. We willen 
diverse visies integreren en zelfs uitproberen.
 
The proof of the pudding is in the eating. We 
willen daarom een maaltijd bereiden met 
invasieve soorten die we in de stad vangen, 
plukken en oogsten. Daarnaast maken we een 
doe-boek waarin we de potenties van invasieve 
soorten verkennen en de controverse eromheen 
uitspitten. Fotografen, amateurkoks, biologen, 
kunstenaars, enthousiaste lingen: iedereen 
kan meewerken!’

Professor Peter Goethals 
(vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie) 

zet mee de schouders onder het project  

Eet de stad in balans. Ook meedoen? 

www.atelierdestadgent.be
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Lees meer over Tim Bouts op p. 24
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Blader terug voor de vraag …
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