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REACTOR

Daardoor verstrijkt de werkelijkheid zoals de waarheid en onze visie 
op de werkelijkheid dat doen – en zoals de tijd verstrijkt. Onderzoek 
verstrijkt zoals de tijd zelf: wat vandaag nog voor ‘waar’ wordt 
aangenomen, is dat morgen misschien al veel minder. De UGent 
organiseerde de wedstrijd met het Poëziecentrum als partner. Op 
woensdag 15 februari 2017 werden de prijzen uitgereikt. Uit de 
400 inzendingen koos de jury – met onder meer Vlaams minister 
van Cultuur Sven Gatz, Gents burgemeester Daniël Termont en voor-
malig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy – de 
winnaars. Van boven naar beneden lees je de winnende gedichten in 
de vier categorieën:

•  studenten: Floris Goethals  
(master Bestuurskunde en Publiek Management)

•  personeel: Veerle Provoost  
(vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

•  alumni: Pieterjan Lamon  
(master Taal- en Letterkunde Grieks-Latijn, afstudeerjaar 2015)

•  sms-taal: Siebrand Craeynest  
(student, master Moraalwetenschappen)

Sms-poëziewedstrijd ‘200 jaar UGent’

DE WINNAARS
‘Het verstrijken van de werkelijkheid’ – dat was het  thema 
van de sms-poëziewedstrijd die de UGent eind vorig jaar orga-
niseerde. Dat thema sloot meteen ook aan bij ‘200 jaar UGent’. 
Wat hebben onderzoekers en wetenschappers de afgelopen 
twee eeuwen anders gedaan dan ons beeld van wat we ‘waar’ 
en ‘werkelijk’ noemen voortdurend te veranderen?
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Onderzoek voor de samenleving
Gezonde voeding, veilig verkeer 
en zorg voor de kankerpatiënt

Kort
Lezingen over Great Critics, 
het Antropoceen en UGent-geschiedenis

INHOUD
6

18

BEZORG JE GEGEVENS AAN :

Magazine Durf Denken, p/a afdeling Communicatie, 
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent

NAAM:

IK BEN:

° personeelslid aan de UGent

° student aan de UGent

°  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

° schenker aan de UGent

° geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending naar het dienstadres mogelijk)

Je vindt elke editie van het magazine 'Durf Denken' via:

durfdenkenmagazine.ugent.be

NEEM EEN GRATIS 
ABONNEMENT !

DURF DENKEN is het magazine van de Universiteit Gent en verschijnt tien keer per 

jaar |  Redactieadres | afdeling Communicatie UGent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 

9000  Gent, communicatie@UGent.be |  Verantwoordelijke uitgever | Anne De Paepe, 

rector UGent |  Coördinatie| Leen van Remortel |  Redactie &  realisatie| Jansen & Janssen 

Creative Content, www.jaja.be |  Fotografie| Dries Luyten, Alexander Popelier, Hilde 

Christiaens DURF DENKEN wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier vervaardigd uit 

100% gerecycleerde, FSC-gecertificeerde vezels.

ONLINE

24



5

De man achter 
Vlaanderens Mooiste
Alumnus Wim Van Herreweghe

U Denkt?
10 vragen voor  
professor Christel Moons

Beeldhouwen bij -25°C
Sneeuwsculpturen maken  
in China

Volg de gids!
Wandelen door 200 jaar   
UGent-geschiedenis

Van Nairobi naar Gent
Terry Maina studeert  
bodemwetenschap

Daar is De Krook!
Een kenniswinkel met  
een fraaie etalage
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ONDERZOEK
DAT HET VERSCHIL MAAKT
200 jaar UGent en het fonds ‘Zorg voor de Samenleving’

SPELENDERWIJS
Professor Tessa Kerre: 
‘Door de game te 
spelen leer je hoe 
kankerbestrijding werkt.’
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Tijdens het vieringjaar 2017 vergeten we niet wat de UGent drijft: onderzoek waar de samenleving 

beter van wordt. Het fonds ‘Zorg voor de Samenleving’ focust op drie domeinen: zorg voor de kanker-

patiënt, gezonde voeding en verkeersveiligheid. Voor elk domein kiezen we een recent project uit.

KANKERBESTRIJDING, THE GAME

Je kijkt om je heen. Allerlei cellen zoeven voorbij, 

goedaardige en kwaadaardige. Hoe vernietig je de 

kankercellen zonder de andere te raken? Welkom in 

de UGent-game rond immunotherapie!

Toch is immunotherapie ook geen wondermiddel. ‘Ook 
hier kunnen er zware bijwerkingen zijn en de therapie 
is lang niet voor alle kankers geschikt. Het is ook een 
zeer dure therapie. Kortom: het is een grote doorbraak, 
maar zeker niet zaligmakend. Dat is precies wat we met 
de game willen tonen: wat houdt de therapie juist in, 
wat zijn de voordelen en wat zijn de beperkingen. Het is 
niet de bedoeling dat de mensen de game gaan spelen 
en denken: chemo is brol (lacht).’
 
Virtual Reality
De game is nog niet af, maar de krachtlijnen liggen al 
vast. ‘We willen gebruikmaken van Virtual Reality of 
Augmented Reality, zodat je als gamer binnen in een 
lichaam lijkt te zitten en allerlei cellen ziet voorbij-
vliegen. Door ernaar te kijken, kun je ze vernietigen. 
Uitdagend, want als je niet goed oplet, zijn ze weg. 
Tegelijk moet je beslissen welke wapens je inzet: che-
mo, bestraling, immunotherapie? Spelenderwijs kun je 
zo meer leren over hoe kankerbestrijding werkt.’ 

EN OOK NOG ...
Kanker is niet alleen een zware ziekte, maar kan ook een aan-
slag zijn op de financiën en de levenskwaliteit van de patiënten. 
Niet alle behandelingen worden terugbetaald en de revalidatie 
is soms erg moeilijk. Binnen de UGent en het UZ Gent lopen 
verschillende programma’s die (ex)-patiënten steunen bij hun 
revalidatie en re-integratie in de maatschappij, om fertiliteits-
problemen als gevolg van de behandeling op te lossen, of om 
hun studieachterstand als gevolg van hun ziekte op te halen.

Immunotherapie is een absolute doorbraak in de 
kankerbestrijding en de UGent behoort tot de voorlo-
pers, zegt professor Tessa Kerre (vakgroep Inwendige 
Ziekten), stuurgroeplid van het Immuno-Oncologisch 
Netwerk Gent (ION), en het Cancer Research Institute 
Gent (CRIG). ‘Maar het is niet gemakkelijk om patiënten 
immunotherapie uit te leggen. Daarom willen we nu een 
game ontwikkelen. Met die game willen we aan patient 
empowerment doen: we geven hen een actieve rol in hun 
behandeling en nemen meteen ook een stuk angst weg. ’
 
Baanbrekend
Immunotherapie gebruikt het eigen immuunsysteem 
om de kankercellen aan te vallen. ‘Dat is ook de taak van 
ons immuunsysteem, maar kankercellen kunnen zich 
daar op verschillende manieren aan onttrekken. Door 
het immuunsysteem te versterken of ervoor te zorgen 
dat het de kankercellen weer herkent, kan ons eigen 
lichaam de kankercellen doden.’
 
Het is een baanbrekende techniek met vele voordelen. 
‘Meer dan bij chemotherapie of bestraling is de thera-
pie specifiek gericht op de kankercellen. Sommige pa-
tiënten die uitbehandeld waren, zijn dankzij immuno-
therapie weer kankervrij. Dat betekent nog niet dat ze 
definitief genezen zijn, maar het is wel hoopgevend.’
 



8 DURF DENKEN

EEN FIJNE NEUS VOOR BEDERF
Als je wil weten of voedsel nog eetbaar is, kun je 

eraan ruiken. Maar erg accuraat is die methode niet 

– daarom kijken we naar de houdbaarheidsdatum. 

Zou het niet handig zijn als je gewoon kon meten of 

dat pakje zalm in je koelkast nog eetbaar is? Daar 

zorgt straks CheckPack voor.

Houdbaarheidsdata op voedselverpakkingen zijn een 
conservatieve schatting. Meestal is het voedsel nog een 
stuk langer houdbaar. ‘Daardoor wordt veel voedsel 
weggegooid dat nog perfect in orde is’, zegt profes-
sor Frank Devlieghere (vakgroep Voedselveiligheid en 
Voedselkwaliteit). ‘Onze oplossing, die we samen met 
professor Roel Baets van de UGent Photonics Research 
Group (PRG) hebben ontwikkeld: CheckPack, een chip 
met daarop verschillende laagjes sensoren. Elke sensor 
reageert op een specifieke stof die vrijkomt bij voed-
selbederf. Door er met een scanner over te gaan, kun 
je precies bepalen of het voedsel nog geschikt is voor 
consumptie, of niet.’
 
Verbetering
Op de chip zit ook een sensor die het CO2-gehalte in de 
verpakking registreert. ‘Bijna alle voedsel wordt verpakt 
onder beschermende atmosfeer: de lucht gaat eruit en 
in de plaats wordt een gasmengsel met CO2 gebruikt, 
dat de houdbaarheid bevordert. Maar soms gaat er iets 
mis met de productie, waardoor het CO2- gehalte in 
de verpakking te laag ligt. Tot nu toe kon je dat alleen 
maar meten door de verpakking te openen. Met onze 
chip hoeft dat niet meer, en kun je dus elke verpakking 

controleren zonder ze te hoeven openen – en 
ze nadien te moeten weggooien.’
 
Een hele verbetering dus. ‘Vooral omdat onze 
chip veel verschillende sensoren combineert. 
Er bestaan al gelijkaardige systemen, maar die 
concentreren zich op één stof, waardoor ze 
niet alle bederf kunnen meten. Onze chip meet 
in één leesmoment al die componenten én 
het CO2-gehalte. Zo kun je snel en accuraat alle 
verpakkingen controleren, in alle stadia van 
productie en verkoop.’
 
In de koelkast?
De eerste tests zijn veelbelovend, maar het on-
derzoek is nog niet afgerond. ‘Binnen pakweg 
een jaar willen we een proof of concept hebben 
waarmee we naar bedrijven kunnen stappen. 
Voor consumenten is de techniek nog niet 
geschikt omdat de scanners vrij duur zijn. Maar 
op termijn moet het mogelijk zijn dat je thuis 
je koelkast opentrekt en kunt meten of de vis 
die je een paar dagen geleden hebt gekocht, 
nog eetbaar is of niet.’ 

EN OOK NOG ...
Rond gezonde en duurzame voeding heeft de UGent on-
der meer het REWARD-project, dat onderzoekt hoe kin-
deren en jongeren gezond kunnen leren eten en Yammi, 
een educatief spel over gezonde voeding. Veel onderzoek 
richt zich ook op welvaarts- en andere ziekten. En de 
universiteit kijkt ook in eigen bord, met een duurzaam-
heidsstudie van de maaltijden in de UGent-resto's.
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VERS?
Professor Frank Devlieghere: ‘Straks kun je zelf in 
de koelkast meten of de groente die je een paar 
dagen geleden hebt gekocht nog wel vers is.’
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Ariane Ghekiere (vakgroep Maatschappelijke 
Gezondheidkunde) deed vier jaar onderzoek 
naar wat kinderen tegenhoudt of stimuleert 
om de fiets te nemen. ‘Een belangrijke indi-
cator is de afstand die ouders hen zelfstandig 
durven te laten rijden’, zegt ze. ‘Als ze hun 
kind de vrijheid geven om langere afstanden 
te doen, zullen ze ook meer fietsen. Wat hun 
ouders weer meer vertrouwen geeft in hun 
capaciteiten. En dan ben je vertrokken.’
 
Infrastructuur op 1
Veel is dus een kwestie van vertrouwen. ‘De 
belangrijkste factor daarvoor is veiligheid. Als 
hun kind naar school kan fietsen via een veilige 

VEILIG OP DE FIETS

Fietsen is gezond, maar Vlaamse kinderen fiet-

sen steeds minder. Hoe doorbreek je die vicieu-

ze cirkel? UGent-onderzoekers Ariane Ghekiere 

en Linus Zeuwts reiken oplossingen aan.

route, met een afgescheiden, goed onderhouden fiets-
pad, zijn de ouders geruster. Een goede infrastructuur 
is de basis om kinderen op de fiets te krijgen.’
 
Anticiperen kun je leren
Veiligheid is ook de focus van het onderzoek dat Linus 
Zeuwts (vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen) 
heeft uitgevoerd. Want het klopt dat jonge fietsers 
meer kans hebben om bij een verkeersongeval be-
trokken te raken. En dat komt doordat ze sommige 
gevaren in het verkeer te laat opmerken, zo blijkt uit 
zijn doctoraatsonderzoek.
 
Linus Zeuwts toonde fietsers van 9 jaar oud videobeel-
den van gevaarlijke verkeerssituaties. Terwijl de kinderen 
de beelden bekeken, werden hun oogbewegingen en 
reactiesnelheid gemeten. ‘Duidelijke gevaren, zoals een 
auto die op hen afkomt, herkennen ze. Maar minder dui-
delijke situaties, zoals een remmende auto vóór de auto 
waar ze achter rijden, herkennen ze veel moeilijker’, zegt 
hij. ‘Daardoor kunnen ze ook minder goed anticiperen.’

FIETSPAD GEEFT 
VERTROUWEN

Ariane Ghekiere: ‘Met 
veilige, goed onderhouden 

en afgescheiden fietspaden 
krijg je kinderen op de fiets!’
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Om haar onderzoek in dienst van de maatschappij 
extra impulsen te geven, heeft de UGent het fonds 
Zorg voor de samenleving opgericht. Via dit fonds kan 
iedereen bijdragen aan onderzoeksprojecten rond de 
thema’s die in dit artikel aan bod komen:

·  zorg voor de patiënt: revalidatie, re-integratie 
en ondersteuning van kankerpatiënten

·  zorg voor verkeersveiligheid en -preventie, 
met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

·  zorg voor gezonde en veilige voeding

Iedereen kan aan dit wetenschappelijk onderzoek 
bijdragen door een gift over te maken op rekeningnum-
mer IBAN BE26 3900 9658 0329 met als mededeling 
Zorg voor samenleving. Als je 40 euro of meer schenkt, 
krijg je een fiscaal attest.

www.200.ugent.be/samenleving

OOK JIJ 
KUNT BIJDRAGEN !

 
Training
Het goede nieuws: met een training van am-
per twee uur bleek het anticiperingsvermogen 
van de kinderen er met sprongen op vooruit 
te gaan. ‘We tonen ze dan dezelfde filmpjes, 
peilen hun reacties en leggen achteraf uit 
waar ze op hadden kunnen letten. Na de trai-
ning reageerden de kinderen een stuk sneller 
en beter!’
 
Het is wereldwijd de eerste keer dat verkeers-
educatie op die manier wordt aangepakt, zegt 
Linus Zeuwts. ‘We willen nu de videotraining 
in een game omzetten, zodat we de kinderen 
nog gemakkelijker kunnen bereiken.’ 

EN OOK NOG ...
Dit is lang niet het enige verkeersveiligheidsproject 
van de UGent. Veel projecten richten zich op de zwakke 
weggebruiker, het verstrekken van zorg en hulpver-
lening aan verkeersslachtoffers en nabestaanden, en 
de nood aan bijkomende (juridische) informatie en 
sensibilisering.

SNELLER EN BETER
Linus Zeuwts: ‘Een training 
van twee uur volstaat al om 
kinderen sneller en beter op 
gevaren te leren anticiperen.’
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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 :

With the rector of @ugent in Ecuador! 
Thanks for visiting us and for almost 
2 decades of collaboration with @espol

Cecilia Paredes @cparedesverduga

2 februari 2017
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Met haar 200 jaar is de UGent intussen een grande dame met 

een rijke geschiedenis. Naar aanleiding van het historische 

jubileum zetten de gidsenverenigingen Gandante en 

Gentse Gidsen rondleidingen op touw. Vanuit verschillende 

invalshoeken belichten ze het verleden van de universiteit. 

VOLG 
DE GIDS !

Wandelen door 

de geschiedenis 

van de UGent

HET PAND
Hier bevond zich een calvinistische 
hogeschool – voor Willem I een reden 
om Gent een universiteit te schenken.
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Niemand is beter geplaatst om te vertellen over 
de geschiedenis van de UGent dan professor 
emeritus Eugeen Roegiest. Een halve eeuw 
lang werkte hij fulltime voor de universiteit als 
hoogleraar Romaanse taalwetenschappen en 
directeur van het Universitair Centrum voor 
Talenonderwijs (UCT). Een paar jaar geleden 

ging hij met emeritaat. ‘Ik geef nog altijd wat les en ben 
copromotor van enkele doctorandi. Maar daarnaast wou 
ik eens iets nieuws uitproberen.’

‘Als taalkundige heb ik me ook in geschiedenis verdiept. 
Het leek me dan ook een goed idee om voor stadsgids 
te studeren. Vandaag stel ik wandelingen samen die 
onder meer aangeboden worden via Gandante. In het 
kader van '200 jaar UGent' heb ik een rondleiding uitge-
dokterd over de roots van de UGent. Het is geen toeval 
dat Gent een van de eerste Vlaamse steden met een 
universiteit was. Van Pand tot Baudelo, een wandeling 
met als rode draad boeken, bibliotheken en kenniscen-
tra, legt uit hoe dat kwam.’

Dat Gent uitgroeide tot een universiteitsstad 

is geen toeval, zegt professor Eugeen 

Roegiest. Via een stadswandeling, te boeken 

bij Gandante, legt hij uit hoe hij tot die 

conclusie kwam.

CENTRUM VAN KENNIS
GENT
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(Vrijdagmarkt 24-25, n.v.d.r.), nu nog altijd de zetel van 
het Willemsfonds. Deze vier factoren samen maakten 
dat Gent uitgroeide tot kenniscentrum en zo de ideale 
plek was om een universiteit te laten bloeien.’

De wandeling leidt je voorts ook nog binnen in andere 
historische gebouwen waar je anders niet zo makke-
lijk binnen raakt, zoals de bibliotheek van de Emile 
Braunschool, of de Baudelokapel, het eindpunt van 
de route.

Ode aan boeken deel twee
Intussen bereidt professor Roegiest ook al een vervolg 
voor: Een schrijn voor het geschreven woord. De rond-
leiding zal starten aan het Zuid en eindigen op het 
Sint-Pietersplein. Deze keer ligt de focus op moderne 
bibliotheken.

Tijdens die rondleiding kom je ook meer te weten over De 
Krook. ‘Het pand is zo geplaatst dat je, waar je ook staat, 
nooit het hele gebouw ziet’, zegt professor Roegiest. ‘Op 
die manier drukt het gebouw de wijk niet plat, maar om-
armt het die. Eigenlijk is dat voor mij de kern van gidsen: 
de gebouwen hun eigen verhaal laten vertellen.’

PRAKTISCH

Wat? Stadswandeling Van Pand tot Baudelo waarin 
de roots van de UGent worden belicht
Voor wie? Groepen van 20 à 25 deelnemers  
(vanaf 16 jaar)
Wanneer? 18 maart 2017, van 10.30 tot 12.30 uur
Prijs? 7 euro per persoon.
Inschrijven: info@gandante.be
Meer info: www.gandante.be

Vier bronnen van oorsprong
‘Dat Willem I in de 19de eeuw Gent uitkoos als universi-
teitsstad, boven Brugge, Brussel of Antwerpen bijvoor-
beeld, hangt samen met vier historische feiten. Ten 
eerste bevond zich hier een calvinistische hogeschool, 
waar naast bijbelexegese onder meer ook oude talen, 
ethica, fysica werden onderwezen. Dat viel in goede 
aarde bij Willem I, zelf een calvinist. De rondleiding be-
gint bij Het Pand, waar de hogeschool ooit huisde. We 
bezoeken er onder meer de refter, de kloostertuinen en 
de 19de-eeuwse bibliotheek.’

‘Een tweede factor die meespeelt, is dat Gent in de 19de 
eeuw een belangrijke industriestad was. En de univer-
siteit rekruteerde haar studenten precies onder die 
industriële elite. We bezoeken een van de stadspaleizen 
van de burgerij, het huis van Arnold Vander Haeghen 
(Veldstraat 82, n.v.d.r.).’ 

‘Ook de Vlaamse beweging vindt zijn oorsprong in Gent, 
onder invloed van Jan Frans Willems. Uit die beweging 
vloeit de KANTL voort, de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde (Koningstraat 18, 
n.v.d.r.). Die vestigt zich niet zoals de meeste academies 
in Brussel, maar blijft in de Arteveldestad, de bakermat 
van de Vlaamse beweging. We passeren voorbij het 
standbeeld van Willems en het prachtige gebouw in 
rococostijl waar de KANTL zetelt.’

‘Tot slot liggen ook de kiemen van de verzuiling in 
Gent. In 1851 werd er een vereniging opgericht om het 
Nederlands te promoten, het Willemsfonds. Na verloop 
van tijd vaart dat fonds een antiklerikale koers. Jean 
Baptiste David stapt uit de vereniging en als reactie 
ontstaat het katholieke Davidsfonds. De twee fondsen 
bouwen allebei hun eigen bibliotheek uit. Op de rond-
leiding houden we even halt bij het Lakenmetershuis 

RODE DRAAD
Professor Eugeen Roegiest in de Baudelokapel, ooit een 
bibliotheek en het eindpunt van de stadswandeling: ‘Boeken, 
bibliotheken en kenniscentra vormen de rode draad.’
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Speciaal voor het jubileumjaar van de UGent stelden de 
Gentse Gidsen wandelingen samen waarbij je allerlei we-
tenswaardigheden opsteekt over de universiteit. ‘Als er 
iets belangrijk gebeurt in Gent, dan pikken we daar graag 
op in’, zegt voorzitter Claudine De Mulder. ‘De 200ste 
verjaardag van de UGent wilden we niet zomaar voorbij 

Wie was Plateau? Hoe ziet de mysterieuze Aula er 

vanbinnen uit? Hoe leefden de studenten in de 19de 

eeuw? Via de themawandelingen van de Gentse Gidsen 

kom je het allemaal te weten.

DE UGENT IN ZEVEN RONDLEIDINGEN

VAN DE

laten gaan. De universiteit had en heeft nog altijd een 
grote impact op het leven in onze stad.’

‘Elke wandeling draait rond een thema. Pioniers, proffen 
en politici bijvoorbeeld, vertelt over de sterkhouders in 
de geschiedenis van de UGent. Een van mijn favoriete 
wandelingen is Over koten, kroegen en katers. Zelf stu-
deerde ik geschiedenis aan de UGent, en soms denk ik 
nog met heimwee terug aan de lessen, en aan de can-
tussen en T-dansants – zoals fuiven toen heetten – op 
de Kuiperskaai. Interessant ook om het studentenleven 
van toen en nu met elkaar te vergelijken.’ 

  BEELDEN,  
 BOEKEN, GEBOUWEN 

Stap mee vanaf het Ufo tot 
aan de Jozef Plateaustraat 
en bewonder onderweg 
de muurschildering op het 
economiegebouw, die figuren 
als Adam Smith, Milton 
Friedman en John Keynes 
afbeeldt. Als toetje krijg je 
het verhaal van Jozef Plateau, 
de professor natuurkunde 
die aan de basis lag van de 
cinematografie.

   KENNIS  
 DIE GENEEST 

In de 13de eeuw schonk 
gravin Johanna de Bijloke-
meersen om er een hospitaal 
te stichten. Toen de studenten 
geneeskunde hier kwamen 
oefenen, werd het ziekenhuis 
uitgebreid door stads-
architect en UGent-professor 
Adolphe  Pauli. Het architectu-
rale concept zou model staan 
voor de bouw van andere 
ziekenhuizen in heel Europa.

  PIONIERS, PROFFEN  
 EN POLITICI 

Onder de alumni van de 
UGent bevinden zich tal 
van luisterrijke figuren die 
hun stempel op de stad 
hebben gedrukt. Sommigen 
ervan werden geëerd met 
straatnamen of beelden. 
Je hoort verhalen over Emile 
Braun, Jan Frans Willems, 
Maurice Maeterlinck, 
 Hippolyte Metdepenningen 
en vele  anderen.

  DURVEN,  
 DENKEN, DOEN 

Sinds haar ontstaan in 1817 
liet de universiteit heel wat 
sporen na in Gent. Je komt 
onder meer voorbij de (resten 
van de) eerste vier faculteits-
gebouwen: het pakhuis op de 
Korenmarkt (Geneeskunde), het 
jezuïetenklooster (Letteren en 
Wijsbegeerte), de Baudelo-
bibliotheek (Rechten) en de 
Sint-Elooiskapel (Wetenschap-
pen en Anatomie).

1

AULA
TOT HET

UFO

2 3 4
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PRAKTISCH
 

Wat?  
Themawandelingen 
van telkens 2 uur

Voor wie?  
Groepen  
van max. 25 
deelnemers  
(vanaf 16 jaar)

Prijs? 
80 euro

Inschrijven:  
www.gentsegidsen.be

  ROELANDT MET  
 RECHT EN REDE 

Als stadsarchitect bepaalde 
Louis Roelandt grotendeels het 
gezicht van Gent. De wandeling 
neemt je mee naar de Aula, 
een ontwerp van zijn hand, 
met aansluitend de Emile 
Braunschool. Niet te missen 
zijn de indrukwekkende fresco’s 
en de rotonde met prachti-
ge koepel in de Aula, en de 
17de-eeuwse binnenplaats in 
de  Braunschool.

 WERELDWIJDSE  
  WETENSCHAPPEN 

Kom alles te weten over de 
evolutie van de wetenschap-
pen via een rondleiding in 
het Technicum, waar de geest 
van wetenschappers als Leo 
Baekeland en Gustaaf Magnel 
— pionier op het vlak van be-
tononderzoek — rondwaart. 
Je bezoekt ook het voorma-
lige lab van Magnel waar je 
nog de enorme machines kunt 
bewonderen.

 OVER KOTEN,  
 KROEGEN EN KATERS  

Stappend van het Graven-
steen via de Kuiperskaai, 
het legendarische studen-
tenkwartier van weleer, tot 
aan de Overpoort hoor je 
verhalen over het  leven van 
‘les monsieurs’, zoals de 
eerste studenten werden 
genoemd. Onderweg proef je 
zelf ook van het studen-
tenleven in een van de vele 
 studentencafés.

5 6 7

ICONISCHE GEBOUWEN
Binnenaanzicht van de Aula (links), een ontwerp van stadsarchitect 
Louis Roelandt, het Ufo (rechtsboven) en het Technicum (rechtsonder).
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LEZING: HOE DE UGENT IS ONTSTAAN
Wat als koning Willem I in 1816 
het advies had gevolgd om 
in Brugge een universiteit te 
stichten en niet in Gent? Beide 
steden hadden zich beslist an-
ders ontwikkeld. In de aanloop 
naar de feestelijk heden rond 
200 jaar UGent vertelt profes-
sor Gita Deneckere (vakgroep 
Geschiedenis) het stichtings-
verhaal van de universiteit, 
met speciale aandacht voor 

Willem I, maar ook voor de ma-
nier waarop de stad Gent haar 
universiteit heeft gekoesterd 
en gesteund.

De lezing vindt plaats op 
16 maart 2017 om 12.15 in de zaal 
Rector Vermeylen van Het Pand. De 
toegang is vrij voor alle ingeschre-
ven leden van de Faculteitenclub. 
www.ugent.be/het-pand/nl/
faculteitenclub

LEZING: THE ANTHROPOCENE BIOSPHERE
In Durf Denken van december 
2016 kon je lezen over het 
Antropoceen, volgens veel 
geologen een nieuw tijdvak dat 
na 11.700 jaar een eind maakt 
aan het Holoceen. Is de impact 
van de mens op de planeet zo 
groot dat we van een nieuw 
tijdvak kunnen spreken? En 
wat zijn de gevolgen voor de 
biosfeer en voor fauna en 
flora? Daarover gaat de lezing 
The Anthropocene biosphere - 
Humans as agents of funda-
mental change die professor 

Mark Williams (University of 
Leicester) aan de UGent komt 
geven, op uitnodiging van  de 
vakgroep Geologie. De lezing 
(in het Engels) is bedoeld voor 
een breed publiek: studen-
ten, alumni, journalisten, 
leerkrachten en leerlingen 
secundair onderwijs.

Afspraak op 17 maart 2017 om 
19 uur in de Aula. Vooraf (gratis) 
inschrijven via:
webapps.ugent.be/eventManager/
events/geologieinthepicture

©
 Rijksm

useum
 Am

sterdam

GREAT CRITICS
Laten zien hoe klassiekers uit de 
wereldliteratuur worden gelezen 
door de bril van gerenommeerde 
literatuurcritici: dat is het doel van de 
lezingenreeks Great Critics. Experts van 
de vakgroep Letterkunde belichten de 
visie van 12 beroemde critici: Martha 
Nussbaum over Seneca, Karel van het 

Reve over Dostojevski, Sandra Gilbert 
over Charlotte Brontë enz. 

De 12 lezingen zijn vrij toegankelijk en lopen 
nog tot 23 mei 2017, telkens op dinsdagavond. 

www.taalenletterkunde.ugent.be/
permanentevorming
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UNIVERSE

VAN NAIROBI NAAR GENT
De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen mocht 

dit jaar ruim 300 internationale masterstudenten 

verwelkomen. Teresia ‘Terry’ Maina uit Kenia is maar 

wat blij dat ze aan de UGent haar kennis in Soil Science 

(bodemwetenschap) verder kan uitdiepen.

‘Nadat ik aan de Universiteit van Nairobi een bachelor in milieustu-
dies had gehaald, leek het me een hele verrijking om een vervolgop-
leiding in het buitenland te kunnen volgen. Mijn mentor raadde me 
aan om voor de UGent te kiezen. Hij heeft hier zelf nog gestudeerd 
en denkt daar nog altijd met veel enthousiasme aan terug. Ik moest 
wel eerst bewijzen dat ik aan alle toelatingsvoorwaarden voldeed 
en vervolgens in een motivatiebrief argumenteren waarom ik het 
verdiende om naar Gent te komen. Er waren namelijk meer dan 
4.000 kandidaten voor hooguit 300 plaatsen.’

‘Eind augustus 2016 werd ik samen met vijf andere geselecteerden 
op de luchthaven verwelkomd door een Keniaanse student van de 
vorige lichting. Diezelfde week nog startte een voorbereidings-
cursus van drie weken. Naast een introductie tot de hoofdvakken 

leerden we een mondje Nederlands en kregen 
we algemene informatie over het leven in België. 
Zo waren we bij de start van het academiejaar al 
goed geacclimatiseerd.’

‘Ik schreef me in voor de Engelstalige Master of 
Science in Physical Land Resources, specialisa-
tie Soil Science. Ik heb intussen al mijn eerste 
examens achter de rug. Tot nu toe valt mijn keuze 
voor België in alle opzichten heel erg mee. De 
komende zomer keer ik wel even terug naar Kenia 
om er mee te werken aan een UGent-project rond 
landdegradatie. Ook mijn thesis zal daarover 
gaan. Na mijn tweede master jaar kan ik hopelijk 
in Nairobi aan de slag als docent of onderzoeker. 
In grote delen van mijn land brengt de bodem in 
het droge seizoen amper iets voort. Ik wil helpen 
om daar oplossingen voor uit te werken. Maar 
mocht ik de kans krijgen om te doctoreren en dus 
nog wat langer in Gent te blijven, zal ik die met 
beide handen grijpen.’ 
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KENNISWINKEL 
MET MOOIE ETALAGE
Op 10 maart 2017 wordt De Krook, het nieuwe cultuur- en 

mediacentrum tussen de Gentse Lammerstraat en de Platteberg, 

feestelijk geopend. De UGent blaast De Krook mee leven in.

bibliotheek onvermijdelijk uitgedaagd door de 
toenemende digitalisering. De UGent wil mee 
nadenken over de veranderende rol van de 
bibliotheek in tijden waarin zoveel informatie 
en cultuur voorhanden is.’

Professor Lieven De Marez (Imec – mict): 
‘De mensen zullen zich nog altijd in een bi-
bliotheek voelen, maar tegelijk zal de bib haar 
werking openbreken. Vergelijk het met een 
krant: als die alleen nog op papier inzet, is ze 
tegen 2020 dood. De kern blijft, maar je moet 
er andere lagen bovenop leggen. De biblio-
theek wil dat ook doen, in samenwerking met 
partners zoals de UGent.’

Kris Rutten: ‘Een interessant en recent 
voorbeeld is de bibliotheek Dokk1 in het 
Deense Aarhus. De bibliotheek is daar verveld 
tot gemeenschapscentrum, in die mate dat 
sommige mensen zich gaan afvragen waar de 
boeken naartoe zijn. Aan de andere kant heb 
je ook de bibliotheek Alexis de Tocqueville in 
Caen (Bretagne): een indrukwekkend gebouw 

e Krook wordt ontwikkeld als een 
centrum voor onderzoek en dienst-
verlening rond media, informatie, 
kunst en cultuur. Veruit het groot-
ste deel wordt ingenomen door de 
Gentse stadsbibliotheek, maar ook 
de UGent bezet verschillende verdie-

pingen. De vakgroep Onderwijskunde, de vakgroep 
Communicatiewetenschappen (Imec – mict - media, 
innovatie en communicatietechnologie), het IPEM 
(Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische 
Muziek) en imec - IDLab (Internet and Data Lab) bou-
wen er een werking uit. Ook Urgent.fm, de radiozender 
van de Universiteit Gent, verhuist naar De Krook.

In het openingsweekend zal ook de nieuwe 
stadsbibliotheek in de kijker staan. De bedoeling 
is dat ze zich ontwikkelt tot ‘bibliotheek van de 
toekomst’.  Daar is ook de UGent bij betrokken?
Professor Kris Rutten (vakgroep Onderwijskunde): 
‘Het is niet de bedoeling om alles meteen om te gooi-
en. De traditionele bibliotheekbezoekers, en dat zijn er 
nog altijd meer dan 2.000 per dag, zullen er nog steeds 
gewoon een boek kunnen ontlenen. Tegelijk wordt de 

Ontdek de UGent in De Krook

D
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van Rem Koolhaas, maar onlangs 
in De Standaard nog bekritiseerd 
vanwege een te sterke focus op het 
traditionele boek. De Krook wil een 
evenwicht vinden tussen de twee: 
duidelijk een bibliotheek maar ook 
een nieuwe ontmoetingsplaats in de 
stad, met stadsdiensten, bedrijven uit 
de creatieve industrie, kunstenaars en 
onderzoekscentra die bezig zijn met 
nieuwe technologieën.’

Het wordt een centrum voor kruis
bestuiving, wordt wel eens gezegd.
Lieven De Marez: ‘Het buzzword van 
de laatste jaren is de term ‘smart 
cities’. De theorie is dat je vier krachten 
moet samenbrengen om de uitdagin-
gen voor de toekomstige stad aan te 
gaan. Dat zijn de stedelijke diensten, 
de bedrijven, de kennisinstellingen en 
de burger.’

‘Veel steden starten met de techno-
logie en de bedrijven, en in laatste 
instantie wordt de burger betrokken 
bij een projectje hier of daar. Met De 
Krook pakt Gent het totaal anders aan. 
De eerste en enige zekerheid die we 
dankzij de integratie met de biblio-
theek hebben, zijn de burgers die hier 
voortdurend passeren: bibliotheek-
bezoekers, studenten, mensen die op 
het plein of aan de kaaimuur zitten – 
dit wordt de nieuwe Graslei! De UGent 
is hier ook aanwezig, maar op een heel 
intelligente en weinig intrusieve ma-
nier. We tonen onze technologie, nodi-
gen mensen uit om daar hun mening 
over te geven of deel te nemen aan 
een onderzoek, maar als je zin hebt 
om er voorbij te lopen, doe je dat.’

ONTDEK DE UGENT 
IN DE KROOK!
 
De Krook verwelkomt je tijdens een bruisend openings-
weekend, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 maart 2017. 
Ook de UGent doet mee: in het aanbod zitten virtual reality, 
rondleidingen, demo’s en zelfs speeddates. 

Verken virtual reality
In De Krook zullen imec en de UGent onder meer werken rond 
virtual reality. Tijdens het openingsweekend laten ze alvast 
enkele unieke VR-ervaringen op je los. Neem een 360° kijkje in 
het Gentse Wintercircus, ontdek met Captain Einstein de relati-
viteitstheorie of haal de graffitikunstenaar in je naar boven en 
teken een 3D-kunstwerk met de HTC Vive. 
 
Lab Tour
In De Krook deelt de UGent innoverend wetenschappelijk 
onderzoek met het brede publiek. Meld je aan voor de Lab Tour: 
onderzoekers leiden je rond in de labs en de smart en immersive 
spaces waarin de UGent en imec onderzoek doen. 
 
Speeddates
De Krook is een trefpunt voor technologie en cultuur, maar 
vooral ook voor mensen. Met De Krook Academy schuif je aan 
tafel met verschillende experts voor een 10 minuten durende in-
spirerende speeddatesessie. Je spreekt er met bibliothecarissen, 
onderzoekers, professoren en zelfs de architect van De Krook! 
 
Demo’s UGent-onderzoek
Ontdek doorheen het hele gebouw demo’s en prototypes ge-
maakt door IPEM, IDLab, Cultuur & educatie en MICT.

Muziek!
Radiostation Urgent.fm, dat ook zijn intrek neemt in De Krook, 
zorgt tijdens het openingsweekend voor een radiocafé met 
straffe live concerten, debatprogramma’s en dj-sets.
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‘Je kunt de UGent zien als een kenniswinkel met heel 
veel vestigingen verspreid over de stad. De Krook is een 
extra vestiging in een winkelcentrum, maar wel de win-
kel met de mooiste etalage en de meeste passanten. 
Dankzij De Krook krijgt de UGent een nieuw venster op 
de wereld, en omgekeerd.’

Wat betekent dat concreet?
Lieven De Marez: ‘De UGent heeft hier onder meer een 
open prototyping-laboratorium, een soort groot aqua-
rium waar ingenieurs dingen maken. We hebben een 
immersive en een smart space waar we bijvoorbeeld met 
Virtual Reality-brillen allerlei sferen kunnen nabootsen: 
concerten, verkeerssituaties, noem maar op. En wie het 
atrium binnenwandelt, passeert langs een gigantische 
data wall waarop we allerlei vragen kunnen projecteren: 
geef je mening over x, of doe mee aan onderzoek y. Het 
gros van de mensen zal daar voorbij lopen, maar elke 
dag zullen er misschien vijf of zes mensen op ingaan. 
En de onderzoeksresultaten die daaruit voortkomen, 
kunnen we dan weer op die wall projecteren.’

Kris Rutten: ‘Waar ik ook naar uitkijk, is hoe die 
nieuwe technologieën en kennisinstituten de 
confrontatie zullen aangaan met de meer traditionele 
kunstinstituten die hier aanwezig zijn. Binnen 
enkele jaren is het Wintercircus hopelijk een nieuwe 
cultuurpool. Je hebt hier ook de Vooruit, de Minard, 
vinylzaken, traditionele boekhandels, en dan De Krook. 
Het spanningsveld en de kruisbestuiving die dat geeft, 
worden bijzonder boeiend.’ 

www.dekrook.ugent.be
www.dekrook.be

 De Krook geeft de UGent 
een nieuw venster op 
de wereld, en omgekeerd 
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Met de Omloop Het Nieuwsblad trekt het 

Belgische wielerseizoen zich weer op gang. 

Organisator en UGent-alumnus Wim Van 

Herreweghe over de veelzijdigheid van 

zijn studies, het respect voor tradities en 

wielerwedstrijden als economisch vliegwiel.

‘ DE WIELERSPORT 

Wim Van Herreweghe, de man achter Vlaanderens Mooiste

n 1985 haalde je je diploma Lichamelijke 
Opvoeding. Dacht je toen al aan een carrière 
in de wielersport?
‘Niet echt. Na het middelbaar was ik eerst naar de 

Hogere Zeevaartschool Antwerpen getrokken. Maar na 
welgeteld één lange omvaart had ik mijn buik vol van 
de zee. Omdat ik eigenlijk nog wel een academische 
opleiding wou volgen en van jongs af sportminded was 
geweest, koos ik voor Lichamelijke Opvoeding. Na mijn 
legerdienst kon ik bij de krant Het Volk aan de slag, op 
het departement Sponsoring. Eén jaar later, in 1989, 
was ik al eindverantwoordelijke van de Omloop Het 
Volk. Toen de krant overgenomen werd door de uitgever 
van Het Nieuwsblad verhuisde ik gewoon mee. En vanaf 
1997 kreeg ik er dan de organisatie van de Ronde van 
Vlaanderen bij.’
 

Intussen heb je zeven Vlaamse 
wielerklassiekers onder je hoede …
‘Omdat de opdracht te zwaar werd voor een 
media groep richtte Wouter Vandenhaute in 2010 
Flanders Classics op. Wij organiseren de Omloop 
Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en 
de Brussels Cycling Classic. Daarnaast brengen 
we 14 wedstrijden voor recreanten samen onder 
de koepel van de Proximus Cycling Classics en 
stellen we onze expertise ter beschikking van 
de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. We 
behartigen ook de commerciële belangen van 
de voorjaarsklassiekers Dwars door Vlaanderen, 
Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de Brabantse 
Pijl. Sinds we onze krachten bundelen, staan 
we een pak sterker tegenover de buitenlandse 
concurrenten. Iedereen probeert nu eenmaal de 
best mogelijke plaats op de wielerkalender te 
veroveren. Wil je standhouden, dan moet je je 
event naar een nog hoger niveau probe-
ren te tillen. Zo denken we eraan om 
de openingsklassieker, de Omloop 
Het Nieuwsblad, aan te vullen 
met wat nevenactiviteiten 
om er ook de Gentse 
studenten populatie bij 
te betrekken.’

MOET PROFESSIONELER’

I
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VLIEGWIEL
‘Je mag de kracht van de 
wielersport als economisch 
vliegwiel niet onderschatten,’ 
zegt Wim Van Herreweghe.
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Ruim dertig jaar geleden studeerde je zelf 
aan de UGent. Hoe kijk je daarop terug?
‘Voor mij is Lichamelijke Opvoeding nog altijd de 
mooiste en meest gevarieerde opleiding die er bestaat. 
Ik heb vooral goede herinneringen aan de enorme drive 
en uitstraling van professor Willy Laporte, de toenma-
lige vakgroepvoorzitter. Hij hamerde heel hard op het 
belang van attitude en ethiek in de sport. Dat heb ik 
altijd goed in het achterhoofd gehouden. Neem nu de 
Ronde van Vlaanderen: aanpassen mag en moet ook 
als je relevant wil blijven, maar je mag nooit de ziel van 
de wedstrijd verloochenen.’

Je kunt nergens voor wielerorganisator studeren. Welke 
eigenschappen moet een goede organisator hebben?
‘Mijn takenpakket is heel breed. Ik moet vooral veel aan-
sturen en erover waken dat alles “top” blijft: de wedstrijd 
zelf, maar ook de communicatie en het commerciële 
aspect. In elk geval moet je goed kunnen plannen en 

deadlines kunnen respecteren. Je moet stressbestendig 
en erg weerbaar zijn. Je moet met heel verschillende 
groepen mensen kunnen omgaan en altijd flexibel blij-
ven. Stuk voor stuk zijn dat competenties die ik tijdens 
mijn studies heb kunnen aanscherpen.’

Over naar de koers: hoe beleef je zelf 
zo’n Ronde van Vlaanderen?
‘Ik rijd de hele tijd voor de wedstrijd uit, met oud- 
winnaar Peter Van Petegem als mijn chauffeur – 
 vroeger was dat Eddy Merckx. Ik sta constant in verbin-
ding met een aantal medewerkers die elk hun deeltje 
van het totaalplaatje bewaken. Op de achterbank heb 
ik altijd twee eregasten mee, mensen zoals Jacques 
Rogge, Europees commissaris Frans Timmermans of 
Geert Bourgeois. Dat is voor hen een buitenkans om te 
zien hoe sterk de koers in Vlaanderen leeft. De dag van 
de Ronde is voor iedereen een feestdag, ook voor wie 
het wielrennen niet echt volgt.’
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Sinds vorig jaar is de terreurdreiging in ons 
land helaas opgetrokken naar niveau 3. 
Hoe ga je daarmee om?
'We kunnen een parcours van 260 km onmoge-
lijk hermetisch afsluiten, maar toch investeren 
we zwaar in extra security. Veiligheid is per 
slot van rekening het allerbelangrijkste. De dag 
is pas echt geslaagd als iedereen ‘s avonds 
gezond en wel naar huis kan.’

Voor het eerst in zes jaar passeert de 
Ronde straks ook weer over de mythische 
Muur van Geraardsbergen.
‘Toen we destijds de aankomst naar 
Oudenaarde verplaatsten en de Muur links 
lieten liggen, kregen we serieus de wind van 
voren. Ik begrijp natuurlijk wel dat zulke beslis-
singen hevige emoties kunnen losweken. Maar 
je mag niet vergeten dat we geen inkomsten uit 
ticketverkoop halen: alles moet van sponsoring 
en tv-geld komen. Wil de wielersport rendabel 
blijven, dan moeten we blijven professionali-
seren. Dit jaar hebben we met Antwerpen een 
nieuwe startplaats. Daardoor konden we weer 
een ommetje langs Geraardsbergen maken. We 
zijn daar uiteraard heel blij mee.’

Je gaf het zelf al aan: wielerwedstrijden 
worden steeds meer een economisch 
gegeven. Kunnen en willen jullie daar nog 
verder in groeien?
‘We sleutelen constant aan onze  programma’s, 

vooral om onze klassiekers nog aantrekkelijker te 
maken voor buitenlandse bezoekers. Steeds meer 
wielerfans komen niet alleen naar Vlaanderen om 
koersen te bekijken, maar ook om zelf mee te fietsen in 
de wedstrijden voor wielertoeristen. Je mag de kracht 
van de wielersport als economisch vliegwiel niet onder-
schatten. Voor steden en gemeenten is de koers een 
uitgelezen kans om wereldwijd aandacht te krijgen. En 
de combinatie van kasseien en heuvels, die vind je al-
leen maar bij ons. Wat city- en regiomarketing betreft, 
hebben de Vlaamse  Ardennen hun plafond absoluut 
nog niet bereikt.’

Ben je zelf eigenlijk een fietser?
‘Louter recreatief: samen met mijn vrouw, drie uur lang 
tegen een gemiddelde van 27 km per uur, dat lukt nog 
wel. Ik mis helaas de discipline om ‘s avonds na het 
werk nog op de fiets te springen en wat bij te trainen.’

Tot slot: wie zie je dit jaar in jouw 
klassiekers schitteren?
‘De koers maakt altijd weer nieuwe vedetten. Nu 
toppers als Cancellara en Boonen de fiets aan de haak 
hangen, wordt het tijd voor een generatiewissel. De 
komende jaren verwacht ik veel van jonge streekgeno-
ten als UGent’er Tiesj Benoot, Edward Theuns en Oliver 
Naesen. Ze hoeven daarvoor niet meteen de Ronde 
te winnen. Als ze een ander wedstrijd van Flanders 
Classics op hun naam schrijven, is dat al een heel 
straffe prestatie.’ 

www.flandersclassics.be

MADE@UGENT

Wim Van Herreweghe 
° 1959 
Master in de Lichamelijke 
Opvoeding (1985)
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U DENKT?

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 

10 vragen voor, een mix van 

persoonlijke vragen en vragen 

over zijn of haar vakgebied.

‘ HET GEDRAG VAN MIJN 
KATTEN INTRIGEERT ME 
MATELOOS’ Professor Christel Moons  

(vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie) is de allereerste 
voorzitter van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn.
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  1    Naast dierenwelzijn doceert u ook ethologie  
– wat is dat eigenlijk?

Ethologie of gedragsbiologie is de systematische 
studie van het gedrag van dieren, op basis van 
nauwkeurige en objectieve observaties.

  2   Uw voorkeur: hond of kat?

Ik kan niet kiezen. Oorspronkelijk was ik vooral een 
hondenmens, maar sinds een tiental jaren fascine-
ren katten me minstens evenveel  – thuis hebben we 
twee katten: een hond erbij zou vooral de kater te veel 
stress bezorgen.

  3    Stel: u krijgt een onbeperkte kredietlijn: 
welk onderzoek start u op?

Een belangrijke factor voor dierenwelzijn blijft de 
attitude van mensen. Waarom stuiten voorlichting 
en sensibilisering op grenzen? Hoe kunnen we 
vermijden dat mensen blijven vasthouden aan gedrag 
en aan keuzes die het welzijn van dieren niet ten 
goede komen? Daar zou ik graag een interdisciplinair 
onderzoek over opzetten, samen met sociologen, 
gedragseconomen enz.

  4    Waarover zullen we ons over 50 jaar  
het meest schamen?

Dat we er – op verschillende gebieden – nog altijd 
niet in slagen om andere mensen te behandelen 
zoals we zelf behandeld willen worden.

  5   Uw favoriete boek over dieren?

Helping Minds Meet van Helen Zulch en Daniel Mills is 
tegelijk wetenschappelijk verantwoord én toeganke-
lijk. Wie meer wil weten over de interactie met zijn of 
haar hond en misverstanden wil vermijden moet het 
zeker lezen.

  6    Stel: u wordt minister van Dierenwelzijn.  
Uw twee topprioriteiten?

Minimumnormen opleggen voor het houden van 
huisdieren, ook voor de huisvesting van konijnen en 
knaagdieren, en toezien op de handhaving ervan, zodat 
dierenwinkels geen producten meer kunnen aanbieden 
die ongeschikt zijn. En daarnaast: het welzijn en de 
levensomstandigheden van kippen en andere produc-
tiedieren in de landbouw ingrijpender verbeteren.

  7   Wat zou elke katteneigenaar zeker moeten weten?

Vaak denken mensen dat hun kat zich eenzaam voelt en 
nemen ze er daarom – met de beste bedoelingen – een 
tweede kat bij. Dat gaat zelden goed. In het beste geval 
tolereren ze elkaar, maar dat broze evenwicht kan snel 
omslaan in conflicten, zeker als ze elkaar niet kunnen 
ontwijken en ze hetzelfde kattenmateriaal moeten 
gebruiken. Wie wil weten of zijn of haar katten écht 
overeenkomen: kijk eens of ze bijvoorbeeld spontaan 
tegen elkaar aan slapen, elkaar kopjes geven en wassen.

  8   Welk voorwerp is u het dierbaarst?

Twee balpennen die ik cadeau kreeg: de ene van 
mijn ouders, toen ik 25 jaar studeerde (kleuterklas 
inbegrepen), de andere van mijn zus, toen ik docent 
tenure track werd.

  9   Welke uitvinding was er beter nooit gekomen?

Veel waardevolle uitvindingen worden verkeerd 
gebruikt. Ik stel me soms vragen bij de ruimtevaart, 
zeker bij de commerciële variant. Gaan we de rest van 
het heelal ook vervuilen?

  10   Hebt u last van digibesitas?

Nog niet. Met de sociale media ga ik spaarzaam om. 
Met e-mail ben ik wel veel bezig – te veel misschien.
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QUOTE

Professor Lieven De Marez kijkt enthousiast uit 
naar de opening van De Krook. Lees meer op pagina 20.

VEEL PASSANTEN , 
MENSEN OP HET PLEIN 
OF OP DE KAAIMUUR –  
DE KROOK WORDT 
DE NIEUWE GRASLEI !
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‘Harbin is een miljoenenstad in Mantsjoerije, in het 
noordoosten van China. Elk jaar organiseert de Harbin 
Engineering University (HEU) een sneeuwsculpturenfestival 
voor universiteiten uit de hele wereld. Dankzij de contacten 
van professor Luc Taerwe kon de UGent er voor de tweede 
keer aan deelnemen. Ingenieursstudenten Bouwkunde Goele 
De Meyere, Wouter Deneweth, Sven Snauwaert en Pieter 
Vande Walle trokken begin januari naar Harbin, gecoacht 

door Bram Vervisch (vakgroep Elektrische energie, Systemen 
en Automatisering) en mezelf. Bram en ik namen achteraf 
nog deel aan een seminarie aan de HEU over geavanceerde 
data-analyse en intelligente systeemcontrole.

Elk team begon met een kubus sneeuw met een ribbe 
van 3 meter. De studenten hadden vooraf een digitaal en 
een schaalmodel gemaakt van Sailing with Knowledge, 
een gevouwen bootje dat zich een weg baant door boeken. 
Ook een stappenplan hadden ze: eerst loodrechte prisma-
tische snedes, daarna de nodige vlakken afschuinen. Maar 
niemand van ons had ooit sneeuw bewerkt – en werken in 
thermische kledij bij zulke temperaturen is geen sinecure. 
We pakten het voorzichtig aan, leerden al doende, kerfden 
de geplande sculptuur foutloos uit de kubus en kregen 
een Recognition Award!’

DIE DURVEN DENKEN

In temperaturen tot -25°C een sneeuwsculptuur 

uit een kubus tevoorschijn toveren – voor zes 

UGent’ers was dat een prima manier om het nieu-

we jaar in te zetten. Robin De Schryver (vakgroep 

Bouwkundige Constructies) doet het verhaal. 

BEELDHOUWEN IN SNEEUW
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