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INFODAGEN

Economie, Toegepaste Economie,  > ZATERDAG 14 FEBR.
Handelsingenieur > ZATERDAG 25 APRIL

Burgerlijk ingenieur > ZATERDAG 7 MAART

Logopedie, Audiologie > ZATERDAG 7 MAART

Psychologie > ZATERDAG 7 MAART

  > ZATERDAG 9 MEI

Revalidatiewetenschappen  > ZATERDAG 7 MAART
en kinesitherapie > ZATERDAG 25 APRIL

Rechten > WOENSDAG 11 MAART

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  > WOENSDAG 11 MAART

Bio-ingenieur > ZATERDAG 14 MAART

Geneeskunde > ZATERDAG 14 MAART

  > WOENSDAG 25 MAART

Burgerlijk ingenieur-architect > ZATERDAG 14 MAART

Criminologie > WOENSDAG 18 MAART

Letteren en Wijsbegeerte (talen) > WOENSDAG 18 MAART 

Farmacie > WOENSDAG 18 MAART

Diergeneeskunde > WOENSDAG 25 MAART 

Letteren en Wijsbegeerte (niet-talen) > WOENSDAG 25 MAART 

Wetenschappen > ZATERDAG 28 MAART

Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen,
Sociologie > ZATERDAG 28 MAART

Tandheelkunde > ZATERDAG 28 MAART

Biomedische wetenschappen > ZATERDAG 28 MAART

Pedagogische wetenschappen > ZATERDAG 25 APRIL

  
ouders > 21 februari & 7 maart

Adviescentrum voor Studenten
FOLDERS, INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN:

Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent, T 09 264 70 00
www.opleidingen.UGent.be  > infodagen
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Open de grenzen

De Universiteit Gent gaat de komende jaren voluit voor een actiever 

internationaal beleid. We hebben namelijk enkel te winnen bij open 

grenzen en een intensieve uitwisseling van mensen en knowhow met 

buitenlandse partners. De UGent is traditioneel een sterke speler op 

het vlak van studentenmobiliteit – we werden vorig jaar nog door 

de EU uitgeroepen als een van de 'Erasmus success stories'. Ook op 

het vlak van onderzoek en ontwikkelingssamenwerking hebben diverse 

onderzoeksgroepen een rijke traditie, denk maar aan onze projecten 

rond aquacultuur of gezondheidszorg.

We laten echter nog een pak internationale mogelijkheden onbenut. 

De instroom van buitenlandse onderzoekers, met hun specifieke exper-

tise en eigen inzichten, is bijvoorbeeld nog te beperkt. Een duidelijker 

positionering van de UGent als aantrekkelijke werkplaats en een uitge-

bouwd onthaalbeleid voor deze buitenlandse gasten zijn uitdagingen 

voor de komende jaren. 

Ook onze samenwerking met een aantal speerpuntregio’s moet verder 

geactiveerd worden. Initiatieven als het China Platform en het recent 

opgerichte India Platform (waarover meer in dit nummer) moeten 

de contacten met deze wereldspelers stimuleren.

Een actief en toekomstgericht internationaliseringsbeleid vereist 

een breed gedragen langetermijnvisie en de nodige investeringen. 

Onze pas opgerichte beleidscommissie Internationalisering zorgt hier 

alvast voor de nodige input. Maar de voornaamste inbreng verwachten 

we van allen die op het werkveld, in de verschillende diensten en onder-

zoeksgroepen, dagelijks aan de buitenlandse reputatie van de UGent 

bouwen.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer
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Koeien zijn niet zo heilig 
als we denken p

Moderne piraten: 
professioneel agressief p 
Wie aan piraten denkt, ziet voor zich een zeeman 

met houten been, obligaat ooglapje en liefst ook 

nog een papegaai op de schouder. Maar volgens 

professor  Zeerecht Eduard Somers klopt dat beeld 

al lang niet meer. Niet alleen zijn er verschillende 

haarden van piraten, ze hebben ook hun eigen mo-

dus operandi.  “Piraterij is steeds meer een kwestie 

van goede  organisatie.”
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correct geïnterpreteerd

Milieutechnoloog Jo Dewulf 
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realiseren dat we nog dichter bij 

de bron moesten ingrijpen. Meer 

stroomopwaarts kom je dan bij de 

‘schone technologie’ terecht: tech-

nologie die minder of geen rommel 

maakt. Voorkomen is beter dan 

genezen. Denk daarbij aan onder 

andere niet-fossiele brandstoffen 

die geen CO
2
-uitstoot geven.”

De verdienste van Dewulf – en 

ongetwijfeld ook de hoofdreden 

waarom de Koninklijke Academie 

hem nu wilde eren – is dat hij nog 

een stap verder gaat. “Milieutech-

nologie en schone technologie 

worden te vaak als mooi bekkende 

slogans gebruikt. Het is bon ton 

Onderzoekers zijn mensen met 

drive en passie. Dat is niet an-

ders bij Jo Dewulf. De 39-jarige 

hoofddocent schone technologie 

en milieutechnologie aan de fac-

ulteit Bio-wetenschappen zag in 

december die passie voor weten-

schappen beloond met een van de 

belang rijkste wetenschappelijke 

onder scheidingen in ons land. Op 

13 decem ber kreeg hij van de 

Koninklijke Vlaamse Academie voor 

Wetenschappen en Kunsten de ti-

tel ‘laureaat’ opgespeld in de klasse 

van één van de natuurwetenschap-

pen. Dat is zowat de hoogste onder-

scheiding die een jonge onderzoek-

er (tot 40 jaar) kan verdienen.

Opruimen of voorkomen
Met verve legt hij in zijn bureautje 

op vijf hoog aan de faculteit Bio-

wetenschappen aan de Coupure 

uit hoe zijn onderzoek naar milieu-

technologie en schone technologie 

de jongste jaren geëvolueerd is. 

“In de jaren zeventig zijn we ons 

massaal gaan interesseren voor 

de milieu-impact van wat onze 

industrie opleverde. Ook onze uni-

versiteit surfte mee op die golf en 

ging methodes ontwikkelen om zo’n 

impact te meten. Milieutechnolo-

gie ging zich daardoor toeleggen 

op methodes om de rommel die 

we gecreëerd hadden weer op 

te ruimen. Later zijn we ons gaan 

Lang was het politiek ‘bon ton’ om over milieu-

effecten van energiegebruik te spreken. Maar 

als het aan de Gentse professor Jo Dewulf ligt, 

moeten we veel meer naar de milieu-effecten aan 

de input- dan aan de outputzijde kijken. Jo Dewulf 

combineert in zijn baanbrekend onderzoek wet-

ten van de thermodynamica met beginsels uit 

de milieu kunde. Mét een duidelijke politieke bood-

schap. Meteen goed voor de titel Laureaat van 

de Koninklijke Academie van België. 

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

‘Groene technologie’ ‘Groene technologie’ 
correct geïnterpreteerdcorrect geïnterpreteerd

Milieutechnoloog Jo Dewulf Milieutechnoloog Jo Dewulf 
wint prestigieuze Belgische prijswint prestigieuze Belgische prijs
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geworden om aan een kleinere 

ecologische voetafdruk te werken. 

Bovendien kijken ze allebei vooral 

naar de outputzijde: wat zijn de 

milieugevolgen van wat we ver-

bruiken? Al te makkelijk vergeten 

we daarbij dat ook het maken van 

producten een milieukost heeft. 

Mijn onderzoek legt zich toe op de 

milieudruk bij wat we innemen: wat 

hebben we aan grondstoffen nodig 

om iets te maken?”

Dewulf neemt een blad papier 

tussen zijn vingers. “100 procent 

gerecycleerd? Dat bestaat niet, 

dat is onzin. Om dit papier te 

maken, hebben we wel degelijk 

grondstoffen nodig, waarvan de 

voorraad beperkt is. We moeten 

ons dringend nieuwe vragen gaan 

stellen: wat als bijvoorbeeld de Chi-

nezen plots evenveel koper nodig 

zullen hebben als de Amerikanen? 

Aan de inputzijde van onze pro-

ductie hebben we ertsen, brand-

stoffen, nucleaire grondstoffen 

enzovoort nodig. Eindige materie. 

En dus met een enorme milieu-

kostprijs.”

Constante opvolging
De vraag is alleen: hoe ga je die af-

name meten? Precies op die vraag 

probeert Jo Dewulf in zijn onder-

zoek een antwoord te vinden. “Niet 

makkelijk, want hoe ga je één dag 

zon afwegen tegen pakweg één 

kilogram fossiele brandstof? Essen-

tieel in dit soort afwegingen is de 

combinatie van twee wetenschap-

pelijke disciplines: thermodynamica 

en milieukunde.” 

We herinneren onszelf – zij het 

vaag – de eerste wet uit de lessen 

thermodynamica: de totale hoe-

veelheid energie blijft constant. 

Jo Dewulf: “dus concluderen we 

nogal snel dat we geen energie-

probleem hebben. Wél hebben we 

een exergieprobleem: de totale 

hoeveelheid exergie – de energie 

die we aan de inputzijde gebruiken 

– zakt wel degelijk.”

We springen dus niet nuttig 

om met de beschikbare ener-

gie.  Meteen komen we tot de 

maatschappelijke relevantie van 

Dewulfs onderzoek. Hij vertaalt 

zijn onderzoek naar een duidelijke 

politieke boodschap. “De politiek is 

te sterk gefocust op de outputkant. 

Iedereen is zich bewust van de 

milieu-effecten van pakweg CO
2
-

uitstoot. Daarrond heeft de politiek 

een goed beleid gevoerd. Iedereen 

kent de voordelen van een energie-

neutrale woning. Maar staan we 

stil bij de vraag hoeveel energie het 

kost om zo’n woning te bouwen? 

‘Zero energy’ is een loze slogan, 

niet onderbouwd. Politici moeten 

de bevolking ook aan deze zijde 

van het spectrum bewust maken 

in plaats van losse maatregelen te 

nemen die alleen op de output een 

effect hebben. Dat komt omdat 

politiek te kort op de bal speelt, 

van verkiezing naar verkiezing, in 

plaats van een coherent en weten-

schappelijk onderbouwd beleid te 

voeren.” Holistisch denken is nodig , 

argumenteert Jo Dewulf nog: 

duurzaamheid loopt over verschil-

lende generaties, niet van politieke 

coalitie naar politieke coalitie.

Dat is evenzeer een fout van de 

academici zelf, geeft Dewulf toe: 

“wij communiceren niet genoeg.” 



 5

input zijde berekenen. Ook in het 

leef milieu moeten we naar die 

universele wetmatigheden op 

zoek gaan. Neem nu de landbouw. 

Ook daar gaat nog heel veel ener-

gie verloren. We halen er maar 

een output van één procent. We 

 moeten haarfijn onderzoeken 

hoe veel energie er precies kruipt 

in bijvoorbeeld het kweken van 

bepaalde gewassen. De perfor-

mantie ligt daar veel te laag.”

En politiek: heeft Jo Dewulf met zijn 

soms boude uitspraken geen am-

bities om zélf aan de zijde van de 

beslissingnemers te gaan staan? 

“Ik wil niet aan kortetermijndenken 

doen. Wel wil ik mijn rol blijven 

spe len als academicus. Want ik 

houd erg veel van de academis-

che vrijheid. Die vrijheid zou ik als 

politicus sowieso niet meer heb-

ben. We  moeten wel werk maken 

van een betere interactie tussen 

universiteit en overheid. Op die 

manier kunnen onze bevindingen 

hun maatschappelijk belang ook 

in de praktijk van het wetgevend 

werk omgezet zien.” Zelfs voor een 

academicus die per definitie aan 

langetermijndenken doet, kan de 

weg soms nog heel lang zijn.

het milieu, ze moeten er zelf econo-

misch ook beter van worden. Ons 

model helpt bedrijven om dit soort 

berekeningen makkelijker te kun-

nen maken.’

Jo Dewulf is niet van plan om na 

zijn erkenning door de Koninklijke 

Academie op zijn academische lau-

weren te gaan rusten. “We hebben 

nu een theoretisch kader ontwik-

keld waarmee je kan berekenen 

wat de echte milieukost van pro-

ductie is. Het is nu tijd om werk te 

maken van de implementatie. Bed-

rijven én overheid moeten de kost 

van ons dagelijks gebeuren pre-

cies berekenen en daar concrete 

stappen door nemen: van theorie 

naar praktijk.” Binnenkort start Jo 

Dewulf een Europees onderzoek-

sproject dat de milieuperformantie 

van nieuwe technologieën in kaart 

gaat brengen. Meteen een mooi 

voorbeeld van hoe theorie de brug 

naar praktijk kan vormen. 

Universele wetmatigheden
Maar er is nog een tweede 

onderzoekslijn die Jo Dewulf in de 

nabije toekomst wil inslaan. “Niet 

alleen de productie van goederen 

moet de milieu-impact aan haar 

Meteen een raad die hij aan zijn 

eigen Alma Mater wil meegeven: 

“we moeten meer werk maken 

van de vermarkting van onze 

onderzoeksresultaten. Wat wij hier 

onderzoeken in ons departement 

is nationaal en zelfs Europees un-

iek, maar we komen er op enkele 

uitzonderingen na nauwelijks mee 

naar buiten.” Die kritiek hangt 

samen met de vaststelling dat een 

academicus te weinig waarde-

ring krijgt voor de derde poot van 

haar opdracht: naast onderzoek 

en onderwijs moet de universiteit 

ook aan maatschappelijke dienst-

verlening doen. “Daar worden 

we te weinig voor erkend. Ik werk 

samen met een instelling als Ovam. 

Ik moet dat als het ware tussen 

al het andere werk geklaard zien 

te krijgen. Het gaat me niet in de 

eerste plaats om een financiële be-

loning, maar om een inhoudelijke.”

Maatschappelijke relevantie
In het geval van de milieukosten 

aan de industriële inputzijde haalt 

Dewulfs onderzoek wel degelijk 

een serieuze maatschappelijke 

relevantie. “Wat wij doen, heeft een 

directe return in de economie.” 

Zo werkt hij samen met bedrijven 

als Umicore en Janssen Pharma-

ceutica. De methodiek die Dewulf 

ontwikkeld heeft, laat die bedrijven 

namelijk haarfijn berekenen wat 

de globale grondstofkost van 

hun producten is. “En zo doen ze 

makkelijker investeringen die niet 

alleen op ecologisch maar ook op 

economisch vlak winst genereren. 

Want uiteindelijk zijn er maar twee 

parameters die hen écht doen bes-

lissen: thermodynamisch moeten 

ze proberen zo weinig mogelijk 

rommel te genereren. Dat is de mi-

lieuzijde. Anderzijds is er de econo-

mische kant: bedrijven moeten niet 

alleen in hernieuwbare energie 

investeren omdat dat beter is voor 
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Prof. Ilse De Bourdeaudhuij: “We 

doen al sinds de jaren negentig on-

derzoek naar de algemene condi-

tie, en vooral naar de mate waarin 

mensen bewegen. Toen al werd 

duidelijk dat er een verband be-

staat tussen lichaamsbeweging en 

gezondheidsklachten zoals diabe-

tes of hart- en vaatziekten. Uit het 

onderzoek bleek ook dat jongeren 

vanaf 16 minder gaan bewegen en 

vooral ook minder sporten. Dit is 

heel typisch en leeftijdsgebonden 

bij meisjes, toch komt het ook voor 

bij jongens. We merken dit ook 

bij onze studenten, die bevroegen 

Is het verschil tussen sporten 

en bewegen belangrijk? 

“Vroeger lag het accent op spor-

ten, dit neemt nu af. Nu beklem-

tonen we meer een actieve leven s-

stijl zoals te voet gaan of fietsen. Er 

zijn internationaal twee gangbare 

normen om dat te meten. De ene 

norm vertrekt vanuit het actief 

sporten: drie keer per week in-

tens twintig minuten sporten. Als 

volwassenen dit volhouden, lopen 

ze minder risico op allerlei gezond-

heidsproblemen. De andere norm 

houdt meer rekening met het feit 

dat veel volwassenen geen zin heb-

ben in sporten. Hier gaat het om 

activiteiten die je in het dagelijks 

leven kunt inbouwen, zoals te voet 

of met de fiets boodschappen 

doen, recreatief zwemmen enzo-

voort. Het doel is hier bewegen aan 

minstens matige intensiteit, dit zou 

iedereen een half uur per dag moe-

ten doen.”

Bij de start van vorig 

academiejaar pleitte de rector 

voor meer lichaamsbeweging in 

het hoger onderwijs. Er is nu 

een nieuw vak over bewegen, 

lokt het veel studenten?
“Het project loopt onder de noe-

mer Sport en beweging: nu en 

later! Dit jaar schreven zich on-

geveer honderd studenten in, dit 

aantal zal de komende jaren nog 

toe nemen. Sommige studenten 

grijpen het aan als stimulans om 

meer te gaan bewegen, anderen 

zijn al heel sportief en willen zich 

meer verdiepen in bijvoorbeeld 

fysiologie of trainingsleer. Omdat 

studenten soms veel werk hebben, 

is het een goede formule om er 

een vak van te maken. Zo zijn ze 

we in het voorjaar van 2008. Veel 

studenten halen aan dat ze te 

weinig tijd hebben om voldoende te 

sporten of te bewegen, in bepaalde 

richtingen zijn er ook bijvoorbeeld 

stages en dat bemoeilijkt een regel-

matige sportactiviteit. Andere stu-

denten waren in hun woonplaats 

wel actief in een sportclub, maar 

door op kot te gaan, kunnen ze 

niet meer naar de trainingen en zo 

haken ze af. Bij hen is het belangrijk 

dat we ze de weg tonen naar de 

sportinfrastructuur in Gent en ook 

dat ze beweging gaan inbouwen in 

hun dagelijks leven.”

Studenten willen Studenten willen 
meer bewegenmeer bewegen

“Ongeveer honderd studenten “Ongeveer honderd studenten 
volgen bewegingsvak”volgen bewegingsvak”

In februari start het project “Sport en 

beweging: nu en later!” Het staat open 

voor de studenten van alle andere 

facul teiten. Uit een rondvraag bleek 

dat een derde van de studenten vindt 

dat ze te weinig bewegen. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto's: Toon Coussement

Info p 
Ilse De Bourdeaudhuij
Vakgroep Bewegings- en 
Sportwetenschappen 
Watersportlaan 2, 9000 Gent 
Tel. 09 264 63 11 
Ilse.Debourdeaudhuij@UGent.be 



Onderzoek Gentse studentenOnderzoek Gentse studenten
Tussen april en juni 2008 kregen alle studenten een online vragenlijst toegestuurd. 

Die vulden 8.127 studenten in, wat heel veel is. Er waren 65 procent vrouwelijke 

respondenten en 35 procent mannelijke. 

- Vind je dat je voldoende beweegt? 31% zegt nee, 31% twijfelt.

- In het middelbaar onderwijs maakten de studenten gemiddeld 4 uur actieve ver-

plaatsingen. Daarvan doet 40% nu meer, 40% minder verplaatsingen. 

- In het middelbaar onderwijs sportten de studenten gemiddeld 4 uur per week. 

Daarvan doet nu 50% minder aan sport, 30% meer.

- Van de ondervraagden is een kwart lid van een sportclub, 12% doet aan compe-

titie. 

- Top vijf van de sporten: lopen/joggen, fi etsen/wielrennen, voetbal, zwemmen, 

dans.

- Studenten kijken gemiddeld 2 uur per weekdag naar een scherm: tv, video, 

games. 

- Liefst 90% van de studenten kent het universitaire sportcomplex GUSB, 60% is 

er ook al geweest. 

- Eten studenten gezond?: 12% vindt van niet, 34% twijfelt. Op weekdagen eet 

70% van de studenten een ontbijt. Ongeveer 50% eet een keer per week een 

snelle hap, zoals een pizza of frieten.
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men het onafhankelijk effect van 

bewegen op bepaalde ziektes aan-

tonen: heel duidelijk was er een 

verband. Bij ons is een dergelijk 

onderzoek nog niet gebeurd.’’

Verandert er ook iets 

bij de sportclubs?

“We streven er naar dat de clubs 

belang hechten aan de recreatieve 

aspecten. Niet alleen de competitie 

is belangrijk, veel jongeren spelen 

immers graag een partijtje vol-

leybal, maar willen niet in het wed-

strijdcircuit stappen. Langzamer-

hand zien we ook hier een evolutie 

en dat is positief.” 

ook scholen reageren heel actief. 

Het is een issue geworden. Het is 

nog moeilijk te zeggen of het aantal 

gezondheidsproblemen is vermin-

derd. Meer bewegen is immers 

een vorm van primaire preventie 

die focust op gedrag dat risico’s 

kan inhouden. Maar zoveel meer 

factoren bepalen of iemand last 

krijgt van suikerziekte, kanker of 

obesitas. Het is dus moeilijk om het 

precieze effect te meten. Ook voe-

ding is bijvoorbeeld cruciaal, daar 

besteden we ook aandacht aan. Er 

zijn studies uit de Verenigde Staten 

waarin mensen dertig tot veertig 

jaar werden gevolgd. Daaruit kon 

toch verplicht een stukje meer te 

bewegen. Voor de groep die niet 

zoveel zin in bewegen heeft, maar 

toch vindt dat het nodig is, bieden 

we laagdrempelige activiteiten aan. 

We bouwen het langzaam op. Ook 

uit andere studies blijkt dat je op 

die manier de meest hardnekkige 

groep kunt stimuleren. Zo lanceer-

den we het project 10.000 stap-

pen: met een pedometer kun je na-

gaan hoeveel stappen je al op een 

dag zette. Dan kun je bijvoorbeeld 

met 5.000 stappen beginnen. Uit 

onderzoek bij bepaalde doelgroe-

pen blijkt dit effectief te helpen.”

Wat kunnen studenten precies 

verwachten van het vak?

"Het is een semestervak, de eerste 

les start begin februari. Er is een 

stuk theorie waar studenten leren 

wat fysieke activiteit is, welke trai-

ningsprincipes er zijn, hoe je sport-

letsels kunt vermijden enzovoort. 

Een ander luik is het sporten zelf. 

De studenten konden kiezen, we 

merken dat zwemmen het meest 

aanslaat. Op de tweede plaats 

komen activiteiten outdoor, zoals 

lopen. Het kan gaan om een Start 

to Run-programma voor wie ja-

renlang niet meer aan sport deed, 

maar ook om een aanbod voor 

meer geoefende lopers. Ook dans 

en badminton zijn vrij populair.” 

Er waren al meerdere 

campagnes om mensen meer 

te laten bewegen, werpen ze 

vruchten af? 

“Langzamerhand dringt de bood-

schap door, de campagnes heb-

ben impact. Als je het vergelijkt 

met jaren geleden, is er zeker een 

kentering. Toen trokken we naar 

bedrijven en scholen, overal wilde 

men wel dat iets zou veranderen, 

maar men wist niet goed hoe. Nu 

nemen bedrijven zelf met ons con-

tact op om projecten op te starten, 

TopsportTopsport
De Gentse universiteit biedt topsporters voldoende faciliteiten om hun studies met 

de trainingen en wedstrijden te combineren via het topsportstatuut. Onder hen 

zijn er ook verschillende wereldsporters. Hanna Mariën haalde afgelopen zomer op 

de Olympische Spelen in Peking een zilveren medaille bij de 4 x 100 meter, oud-

student Tim Maeyens behaalde bij het roeien een vierde plaats. Ook op de Paralym-

pics scoorden de Gentse studenten goed. Sven Decaesstecker was vierde op de 200 

meter wisselslag, Kurt Vanraefelghem werd achtste in de vijfkamp. 

www.UGent.be/nl/voorzieningen/sport/topsport
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Moet het nog gezegd: India ontwik-

kelt razendsnel tot een moderne 

economische en politieke wereld-

macht. “De bedrijfswereld lijkt in 

staat die evolutie op de voet te 

volgen, maar de academische 

kloof blijft groot”, aldus prof. S.N. 

Balagangadhara Rao (Onderzoeks-

centrum Vergelijkende Cultuur-

wetenschap, faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte), directeur van het 

platform. “Nochtans biedt India een 

enorm potentieel om wetenschap-

pelijke expertise uit te wisselen. Dat 

ontging ook het Gentse universi-

teitsbestuur niet dat prompt beslis-

te om India, naast China, tot een 

prioritaire aandachtsregio voor de 

UGent uit te roepen.”

worven kennis in concrete sociale 

en economische toepassingen om 

te zetten.”

Een waardige maar niet te onder-

schatten doelstelling want volgens 

Jakob De Roover heeft Europa zijn 

reputatie tegen. “Indiase instellingen 

werken bij voorkeur samen met 

universiteiten uit de VS,  Australië en 

Groot-Brittannië  – in die volgorde. 

De universiteiten van continentaal 

Europa zijn of onbekend of worden 

grotendeels als irrelevant afge-

schreven. Bovendien stelt India zich 

gereserveerd op naar Europa. Indi-

ers vinden ons statisch, conserva-

tief, vaak racistisch en hautain. Het 

probleem is dat wij, Europeanen, 

die vooroordelen willen ontkrachten 

door Europa positief in beeld te 

brengen. Met een averechts ef-

fect als gevolg, want hoe meer we 

oplopen met onze bijdrage aan de 

ontwikkeling van de mensheid (Ver-

lichting, democratie, mensenrech-

ten, …), hoe ongeloofwaar diger en 

pretentieuzer we over komen. India 

kent onze geschiedenis, ook de duis-

tere kantjes: kolonialisme, fascisme, 

wereldoorlogen, … Aan ons de uit-

daging om Europa  realistisch voor 

te stellen zonder te verbloemen of 

neerbuigend te doen, zodanig dat 

we de juiste fundamenten leggen 

voor een langdurige samenwerking 

met Indiase instituten.”

India mag dan wel een economi-

sche grootmacht in wording zijn, 

intern is de staat territoriaal en 

politiek versplinterd. De recente 

aanslagen in Mumbai, maar ook 

de talrijke sluimerende en aan-

slepende conflicten duiden op het 

belang en de noodzaak van een 

stevig uitgebouwde politiekaca-

demische pijler binnen het India 

Platform. Dat is alvast de mening 

van prof. Koen Vlassenroot (Con-

flict Research Group, faculteit 

Politieke en Sociale Wetenschap-

pen), lid van het kerncomité van 

het platform. “Het platform biedt 

een uitgelezen middel om onze 

wederzijdse expertise over conflict 

en ontwikkeling in India te maxi-

maliseren en de banden tussen 

studenten uit beide landen te ver-

sterken.” 

Vooroordelen en 
cultuurverschillen
“Samengevat: het India Platform, 

opgericht binnen de centrale afde-

ling Internationale Betrekkingen, 

moet een universitair kenniscen-

trum worden, een knooppunt 

van academische samenwerking 

 tussen India en Europa”, aldus 

dr. Jakob De Roover (Onderzoeks-

centrum Vergelijkende Cultuur-

wetenschap), codirecteur van het 

platform. “Daarnaast moet het 

mogelijkheden creëren om de ver-

Koeien zijn niet zo heilig Koeien zijn niet zo heilig 
als we denkenals we denken

India Platform UGent bouwt bruggenIndia Platform UGent bouwt bruggen

In november, een maand na zijn oprich-

ting, sloot het India Platform UGent de 

eerste samenwerkingsakkoorden met 

vijf Indiase universiteiten. Een niet zo 

evidente stap in de uitbreiding van de 

academische grenzen. Want onder 

invloed van culturele verschillen en 

vooroordelen werkten de Indiase instel-

lingen tot nog toe bij voorkeur samen 

met universiteiten in de VS, Australië 

en Groot-Brittannië. 

Auteur: Johan Van Praet 

Foto's: India Platform UGent

“Behalve scheefgetrokken vooroordelen, 
staan ook cultuurverschillen een nauwe 
samenwerking met India in de weg”
Dr. Jakob De Roover
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Gerichte training, 
geen do’s-and-don’ts
“Iedereen moet op zijn manier leren 

omgaan met de lokale gewoonten”, 

zegt Nele De Gersem, coördinator 

van het platform. “Op onze website 

vind je geen adviezen, alleen de 

hoogstnodige praktische informatie 

en links naar informatieve sites over 

reizen naar India. Ook de expertise 

van de reiskliniek van het UZGent 

lijkt ons een uitermate geschikte 

bron. Maar sommige zaken moe-

ten de mensen onvermijdelijk zelf 

want die is onrein in India’, ‘Koeien 

zijn heilig’, en ‘Aan een vrouw mag 

je geen hand geven, maar moet je 

namaste (handen tegen elkaar op 

borsthoogte) doen’ zijn achterhaald. 

Ter plaatse zie je dat Indiërs hun lin-

kerhand wel gebruiken, koeien soms 

vervloeken en slaan en hun vrou-

welijke collega’s zonder schroom 

de hand schudden. Ze lachen zich 

krom als je namaste doet. Indiërs 

beseffen maar al te goed dat wij 

allochtoon zijn en hebben weinig 

problemen met die diversiteit.”

Behalve scheefgetrokken vooroor-

delen, staan ook cultuurverschillen 

een nauwe samenwerking in de 

weg. Het platform beschouwt het 

als zijn taak om die culturele dam af 

te breken. Jakob De Roover: “We 

moeten leren omgaan met de ver-

schillen. Het onderzoek staat op dat 

vlak jammer genoeg nog in zijn kin-

derschoenen. Uit onze persoonlijke 

ervaringen als student en de verha-

len van zakenlui weten we wel dat 

do’s-and-don’ts averechts werken. 

Tips als ‘Geef nooit je linkerhand 

Info p 
Wil je op de hoogte blijven van 
de activiteiten van het India Platform, 
lid worden of meewerken aan projecten? 
Neem dan contact op met 
Nele De Gersem (indiaplatform@UGent.be). 
Surf naar www.india-platform.be (site in 
opbouw) voor meer info.
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gende vraag naar gekwalificeerde 

werknemers. Nu stelt men niet 

alleen vast dat door die scheeftrek-

king de mens- en sociale weten-

schappen werden verwaarloosd 

maar dat ook sommige natuurwe-

tenschappen zoals de biologie en 

genetica een val maken. Vandaar 

de algemene behoefte in India aan 

een visie op wat men noemt een 

liberal arts education: hoger on-

derwijs vormt de mens in zijn tota-

liteit en verengt hem niet enkel tot 

een money making machine. Om 

die visie waar te maken, zoekt de 

Indiase academische wereld steun 

in het Westen. Een andere factor 

die de toenadering versnelt, is het 

verdwijnen van het monopolie van 

bepaalde Indiase instituten. Intelli-

gente studenten beperken zich niet 

langer tot die enkele heel bekende 

universiteiten met veel contacten 

in het Westen. Ze verruimen hun 

focus naar de bredere waaier van 

regionale universiteiten. Die uni-

versiteiten voelen nu de nood aan 

contacten met de internationale 

Zoek dus op www.india-platform.be 

geen do’s-and-don’ts. Het platform 

heeft wel de ambitie om gerichte 

trainingsmodules te ontwikkelen 

voor bedrijven, internationale politici, 

academici, … “De nood is acuut”, 

zegt Nele De Gersem. “Zo merken 

we dat nogal wat Europese onder-

zoekers de hiërarchie binnen een 

Indiase groep als heel complex en 

onstabiel ervaren en problemen 

hebben met de corruptieve inslag.”

Money making machine
De economische boom van India 

verstoort het evenwicht in de aca-

demische wereld. Ingenieursweten-

schappen – met de klemtoon op 

IT – en managementopleidingen 

ontvangen niet alleen het grootste 

deel van het Indiase overheidsgeld, 

maar trekken ook de meest intel-

ligente en beloftevolle studenten en 

professoren aan. Jakob De Roover 

legt uit waarom: “Toen de Ameri-

kaanse bedrijven (informatica)werk 

delokaliseerden naar India speelde 

het hoger onderwijs in op de stij-

uitzoeken: leren leven zonder toilet-

papier bijvoorbeeld. Dat principe 

geldt in beide richtingen. Indiase 

studenten en wetenschapslui die 

hier werken, kampen geregeld met 

aanpassingsmoeilijkheden op het 

gebied van sociale interactie. Ze 

hebben het bijvoorbeeld moeilijk 

met de duidelijke scheiding tussen 

job en privéleven, bouwen op een 

andere manier aan vriendschappen 

en persoonlijke relaties, en hebben 

afwijkende verwachtingspatronen 

van de werkomgeving. Daardoor 

ontstaat er vaak grote eenzaam-

heid of beperken Indiërs hun sociale 

contacten buiten de werkplek tot 

de eigen landgenoten. Een goed 

onthaalbeleid is dus een must om 

degelijke onderzoekers naar Gent te 

krijgen en daar wil het platform ook 

werk van maken. Bijvoorbeeld door 

nauwer samen te werken met de 

afdeling Internationale Betrekkingen 

en InBAG (Indo-Belgian Association). 

Wie weet betrekken we zelfs de 

studentenrestaurants bij ons plan, 

want veel Indiërs vinden onze keu-

ken smakeloos en flets.”

“Het India Platform UGent bouwt duurzame 
netwerken in welgekozen Indiase regio’s”
Prof. S.N. Balagangadhara Rao

Prof. Shivaramkrishnan, Decaan van 
de Arts Faculty, Bangalore University, 
Bangalore, met rector Paul Van Cauwenberge
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instellingen, waaronder de Euro-

pese universiteiten.”

De UGent op zijn beurt zoekt toe-

nadering op twee domeinen: diep-

gaande, structurele banden met 

bepaalde regio’s en instituten voor 

fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoek enerzijds. Anderzijds 

wil de universiteit samenwerken 

met niet-academische actoren, 

zoals politieke structuren, bedrij-

ven, media , … “De UGent wil zich 

duidelijk profileren”, gaat Jakob De 

Roover verder. “En past daartoe 

de strategie van de concentrische 

cirkels toe: eerst de samenwerking 

met één universiteit uitbouwen, 

daarna met een cluster van meer-

dere instellingen om ten slotte 

met zoveel mogelijk universiteiten 

in de regio banden te smeden (zie 

ook kader). Hetzelfde netwerking-

proces wordt parallel toegepast 

in de bedrijfs- en politieke wereld. 

Die aanpak moet leiden tot een 

groeiende media-aandacht die op 

zijn beurt het penetratie-effect ver-

sterkt. Hoe groter en duurzamer 

het netwerk, hoe meer de UGent 

een rol van betekenis kan spelen in 

bepaalde Indiase regio’s.

Van losse contacten naar duurzame netwerkenVan losse contacten naar duurzame netwerken
Het India Platform UGent streeft naar duurzame netwerken in welgekozen regio’s 

in India. Die moeten de inbedding mogelijk maken van nieuwe onderwijsprogram-

ma’s, van training en uitwisseling van lesgevers, onderzoekers en studenten en van 

gezamenlijke projecten. Momenteel focust het India Platform vooral op de zuide-

lijke deelstaat Karnataka, maar ook andere deelstaten, zoals het noordelijke Assam, 

komen in zicht. Nele De Gersem: “Uiteraard ondersteunt het platform, los van de 

geografi sch georiënteerde netwerken, ook de bestaande vakgebiedgeoriënteerde 

netwerken tussen steden over heel het land zoals New Delhi, Bombay, Chennai , 

Vellore, Coimbatore en Chandigarh. En dat zijn er meer dan we aanvankelijk zelf 

dachten. Zo stelt de vakgroep Oogheelkunde (UZ) via de International Council 

of Ophthalmology Indiase collega’s tewerk op hun dienst. Het Laboratorium van 

Parasi tologie (faculteit Diergeneeskunde) doet aan onderzoek samen met weten-

schappers in Vellore, de Kliniek voor Orthopedie en Traumatologie (UZ) biedt al jaren 

 Indiase orthopedische chirurgen extra opleiding, het laboratorium voor Biochemie 

en Glycobiologie (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) onderhoudt contacten 

met meerdere Indiase onderzoeksgroepen, het departement van Toegepaste Fysica 

(Faculteit Ingenieurswetenschappen) werkt samen met Tamil Nadu en de vakgroep 

Uro-gynaecologie (UZ) speelt zelfs een rol in de toenadering tussen twee overkoe-

pelende organisaties: de Indian Society for Artifi cial Procreation en haar Europese 

tegenhanger, de European Society for Human Reproduction and Embryology. De 

lijst is veel te lang om hier op te sommen. Het India Platform wil deze bestaande en 

groeiende netwerken omzetten in offi ciële, structurele samenwerkingsakkoorden 

tussen de UGent en Indiase universiteiten.” 

Dat lukt al heel aardig. In kielzog van het Belgische koninklijk bezoek aan India vo-

rig jaar sloot de UGent Memoranda of Understanding (MoU) met vijf Indiase uni-

versiteiten. S.N. Balagangadhara: “Die akkoorden kaderen binnen de opbouw van 

een academie voor menswetenschappen en sociale wetenschappen (KASSH) in de 

deelstaat Karnataka. De academie heeft als doel het onderwijs en onderzoek in de 

sociale en menswetenschappen in India nieuw leven in te blazen. Het zal Indiase 

sociale wetenschappers samenbrengen met internationale academici en onderzoek 

weer relevant trachten te maken voor de Indiase maatschappij. De eerste stappen in 

het uitbouwen van de academie zijn in 2006 genomen, toen de UGent een MoU on-

dertekende met Kuvempu University. Met de ondertekening van de vijf akkoorden 

worden de fundamenten gelegd voor het verder uitbouwen van de KASSH en van 

nog meer succesvolle Indo-Belgische initiatieven.”



Info p 
Amit Kumar, faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen
Tel. 09 264 59 48
amit.kumar@UGent.be
www.envoc.UGent.be

ugent
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Hoe lang ben je al aan de 

Gentse universiteit verbonden?

Amit Kumar (28): “Ik studeerde 

voor ingenieur in Delhi, India. Sinds 

2004 ben ik in Gent om er mijn 

doctoraat te behalen, via een uit-

wisselingsprogramma voor studen-

ten. Ik maak deel uit van de onder-

zoeksgroep EnVOC, dat staat voor 

Environmental Organic Chemistry 

and Technology.”

toepassingmogelijkheden van een 

membraan-bioreactor zijn voor 

het zuiveren van afvallucht.” 

Wat zijn de belangrijkste 

conclusies?

De technologie die een MBR biedt, 

maakt het mogelijk om lage con-

centraties aan vluchtige en weinig 

wateroplosbare verbindingen in 

industrieel afvalgas te behandelen. 

De technologie biedt een hoge effi-

c iëntie voor het verwijderen van 

moeilijk oplosbare contaminanten. 

Het waterverbruik is minimaal. 

Voor een succesvolle toepassing 

moet het membraan voldoen aan 

verschillende voorwaarden: een 

redelijke mechanische sterkte, een 

hoge permeabiliteit, selectiviteit en 

daarnaast moet het ook een goede 

drager zijn voor de nodige micro-

organismen. Er zijn echter nog be-

langrijke obstakels om MBR in in-

dustriële processen te integreren. 

De kostprijs van het membraan is 

heel hoog, zeker in vergelijking met 

de conventionele biofiltervullingen. 

De technologie is ook nog niet klaar 

om de variërende concentraties 

aan contaminanten, de vaak grote 

temperatuurverschillen en de 

vochtigheidsgraad aan te kunnen. 

Er is ook nog te weinig onderzoek 

gedaan naar de prestaties van een 

membraanbioreactor op langere 

termijn.”

Hoe zou je de gegevens 

kunnen toepassen? 

“Wanneer we erin slagen aan te 

tonen dat de MBR’s over een lan-

gere tijd stabiel kunnen blijven, zal 

deze technologie belangrijk zijn bij 

het behandelen van gassen die wei-

nig wateroplosbare afvalstoffen of 

gechloreerde koolwaterstoffen be-

vatten. Deze afvalstromen zijn met 

Waarover gaat je doctoraat?

“Ik bestudeer membraanbioreac-

toren (MBR) voor luchtzuivering. 

Ik onderzoek het transport van 

bepaalde uitgekozen verbindingen 

zoals dimethylsulfide, tolueen en 

trichloorethyleen doorheen mem-

branen. Aan één kant van het 

membraan groeit een biofilm en 

daar worden de verbinden afge-

broken. We willen nagaan wat de 

Amit Kumar, geboren in India (New 

Delhi), doctoreert aan de faculteit 

Bio- ingenieurswetenschappen, waar 

hij onderzoek uitvoert naar de werking 

van membraan-bioreactoren. Werken 

in een internationale omgeving vindt hij 

zeer verrijkend.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart

“Op zoek naar “Op zoek naar 
milieuvriendelijke milieuvriendelijke 

technologie”technologie”
Negenproef met Amit Kumar Negenproef met Amit Kumar 



In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.
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Welke ambities heb je nog?

“Ik nam deel aan verschillende 

internationale conferenties en oplei-

dingen, wat me een heel stevige en 

uiteenlopende technische opleiding 

bezorgde. Binnenkort ga ik voor de 

Verenigde Naties werken; de organi-

satie Unesco-IHE is een academisch 

platform waar onderzoekswerk 

gebeurt. Op die manier kan ik op 

termijn bijdragen aan meer gezond-

heidszorg, aan milieubescherming 

en aan duurzame ontwikkeling.”

Hoe belangrijk is 

internationale samenwerking? 

“Ik bracht verschillende korte be-

zoeken aan internationale onder-

zoeksprojecten, wat heel leerrijk 

was. Ook kon ik een tijdje werken 

aan de universiteit van Delft, Mün-

chen, Calgary en Massachusetts. 

Internationale samenwerking biedt 

een platform voor uitwisseling en in-

teractie tussen ontwikkelde landen, 

landen in transitie en ontwikkelings-

landen. Netwerking en samenwer-

ken met nationale en internationale 

partners kunnen leiden tot een 

snelle en doorgedreven groei en tot 

professionele maturiteit.”

Hij leek me onvervangbaar, maar 

in mijn promotor professor Van 

Langenhove  vond ik een evenknie. 

Hij biedt me boeiende inzichten, te-

gelijk laat hij me in alle vrijheid zelf-

standig werken. Van hem leerde 

ik dat kennis ook bescheidenheid, 

geduld en waardering inhoudt. De 

sfeer in onze onderzoeksgroep is 

heel goed, veel collega’s werden 

ook echte vrienden. Ik zal hun steun 

tijdens de periode na een operatie 

die ik had, nooit vergeten. Zij hiel-

pen mij deze moeilijke periode, ver 

weg van mijn familie, te overbrug-

gen. Ons team biedt dus ook een 

degelijke sociale context, een be-

langrijke factor, want zo krijg je de 

beste onderzoeksresultaten.”

Is studeren in België 

anders dan in India?

“Hier is de onderwijsstructuur 

heel degelijk en ook aangenaam. 

Zoals voor de meeste Indiërs was 

België ook voor mij niet de eerste 

plaats waar ik voor mijn buiten-

landse studies aan dacht. De Ver-

enigde Staten , Groot-Brittannië en 

Australië  zijn wel klassieke bestem-

mingen. Maar stilaan evolueert het 

internationale karakter van Europa, 

en de ambitie is om bekwame stu-

denten en wetenschappers aan 

te trekken. Verschillende lidstaten 

hebben betere condities voor bui-

tenlandse studenten gecreëerd, 

ook België. De hoge onderwijsgraad 

geeft studenten niet alleen mooie 

perspectieven op een loopbaan, het 

land is ook een veilige bestemming. 

De levenskwaliteit ligt heel hoog, de 

toegankelijkheid van verschillende 

instituten is prima en de gevoelig-

heid voor culturele diversiteit neemt 

stilaan toe. Ook de positie van de 

Universiteit Gent is stimulerend 

met een sterke groei en de focus 

op internationalisering. De UGent 

opent de deuren voor de hele we-

reld, zoiets is ongelooflijk belangrijk.”

de huidige conventionele methodes 

moeilijk te behandelen. Maar de 

technologie zit nog in een ontwikke-

lingsfase, veel elementaire proble-

men moeten nog worden opgelost. 

Het onderzoek moet zich nu richten 

op het elimineren van een aantal 

problemen, dit zowel op laboschaal 

als in een industrieel proefproject.”

Valt het mee om in Gent te 

werken en te studeren? 

“In het begin was de aanpassing 

moeilijk. Toen kon ik me niet inbeel-

den dat ik enkele jaren in Gent zou 

blijven, nu weet ik dat ik de stad 

zal missen als ik weer wegga. De 

afgelopen jaren verlegde ik mijn 

grenzen, ik leerde alles te appreci-

eren wat op mijn weg kwam. Lang-

zamerhand ontdekte ik het leven in 

Gent en hoe het er aan toegaat. De 

stad biedt een goede uitvalsbasis 

om andere Europese steden te 

bezoeken. Deze jaren zijn onuitwis-

baar, ze veranderden mijn leven. 

Het leren kennen van andere cultu-

ren is het beste dat je kan overko-

men, zo ontwikkel je jezelf en krijg 

je een bredere kijk. Uiteraard is er 

ook de wetenschappelijke voldoe-

ning, het is heel boeiend om in een 

internationaal onderzoekscentrum 

te kunnen werken. Maar zonder de 

mensen die ik ontmoette, zou het 

een eerder lege ervaring zijn.” 

Hoe verloopt het contact 

met de collega’s?

“De integratie in het team van 

 EnVOC verliep soepel. Het gaat 

om een hoog gemotiveerd team 

dat focust op het behalen van re-

sultaten. Mijn onderzoeksproject 

maakt dus deel uit van een ruimer 

kader waarin ook andere experts 

een rol hebben, dit verhoogt de 

waarde van individueel werk. Aan 

de universiteit van Delhi had ik 

een heel goed contact met mijn 

promotor, professor Sreekrishnan. 
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Moderne piraten: Moderne piraten: 
professioneel agressiefprofessioneel agressief

Info p 
Prof. Eduard Somers
Vakgroep Internationaal Publiekrecht
Universiteitsstraat 4, 9000 Gent
Tel. 09 264 68 96
Eduard.Somers@UGent.be
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hoogtepunt de voorbije maanden 

was ongetwijfeld de kaping van 

de supertanker Sirius Star. Dat 

de kaping 450 mijl buiten de kust 

gebeurde, is niet alleen zeer onge-

bruikelijk, maar droeg ook bij tot de 

spektakelwaarde ervan. “Bovendien 

is die tanker volgeladen met olie 

en schat men de waarde van die 

lading op 100 miljoen dollar. Over 

zo’n bedrag kan je al eens onder-

handelen, natuurlijk.”

Geweldloos geweld
Toch is de Afrikaanse oostkust 

geen traditioneel piratengebied. 

Volgens Eduard Somers hangt de 

recente opstoot ervan samen met 

het uiteenvallen van de Somalische 

staat. Waar vroeger een aantal 

islamitische milities de piraterij bin-

nen de perken hielden, is de macht 

vandaag hoofdzakelijk in handen 

van krijgsheren die de zeeroverij 

ten volle uitbuiten. Zij werven de 

piraten, vaak goede zeemannen, 

leveren hen wapens en eisen na 

een kaping een deel van de buit 

op om zo hun machtspositie bin-

nen de Somalische samenleving 

te versterken. “Dat die krijgsheren 

hun werkterrein naar zee verleg-

gen, is louter een gevolg van het 

feit dat er op het land niets meer 

te rapen valt. Bovendien is de 

piraterij ook een vrij gemakkelijke 

job: koopvaardijschepen zijn maar 

zelden bewapend en in de meeste 

gevallen zal de bemanning zich niet 

verzetten. Sterker nog, van de re-

derij krijgt die meestal de opdracht 

zich zonder al te veel verzet over 

te geven.” Dat de bemanning die 

orders opvolgt, is niet zo verwon-

derlijk. Verzetten opvarenden zich, 

dan lopen ze immers het risico 

om dat met hun leven te bekopen. 

Jaarlijks vallen op die manier nog 

steeds zo’n tien à twintig doden. 

Ondernemen ze geen actie, dan 

nemen de piraten hen in het slecht-

koopvaardijschepen en kiezen ze 

hun prooien uit. “Maar in die regio 

zijn er gemiddeld 16.000 scheeps-

bewegingen per jaar, dus veel 

moeite hoeven ze daar niet voor te 

doen”, schetst de piratenkenner. 

Daardoor kunnen piraten schepen 

uitzoeken waar bijna zo goed als 

zeker iets te rapen valt. De top 

drie van meest overvallen schepen 

bestaat uit containerschepen, 

bulk carriers en general cargo-

schepen. Op de eerste en laatste 

is immers altijd iets waardevols te 

vinden. Bulk carriers zijn dan weer 

zeer logge schepen, die niet snel 

kunnen manoeuvreren en dus niet 

kunnen vluchten voor de speed-

boten van de piraten. Bovendien 

zijn op die schepen vaak ook grote 

sommen geld aanwezig. Maar ook 

tankers, sleepboten en vissers-

boten vallen bij moderne piraten in 

de smaak.

Grote buit
Hoewel piraten vroeger in eerste 

instantie op een snelle buit uit 

waren, komt het tegenwoordig 

steeds meer voor dat ze het hele 

schip, bemanning incluis, op sleep-

touw nemen. Die trachten ze dan 

te ruilen voor losgeld. Absolute 

Piraterij is niet alleen een tot de 

verbeelding sprekende activiteit, 

Somalische piraten bewijzen ook 

hoe lucratief het kan zijn. “Maar 

niet alle piraten zijn zo goed geor-

ganiseerd als zij”, vertelt Eduard 

Somers. “Hoewel de Indonesische 

archipel en de Zuid-Chinese Zee, 

net zoals de westkust van Afrika, 

van oudsher een broeihaard van 

piraterij zijn, pakten ze het daar 

heel lang nogal amateuristisch 

aan. De piraten waren vooral 

arme mensen die wat geld wilden 

bijverdienen door schepen te 

overvallen. Van een echte organi-

satie was dan ook geen sprake en 

meestal gingen die aanvallen ook 

niet gepaard met extreem geweld. 

Maar sinds een jaar of vijf pro-

beert de georganiseerde misdaad 

voet aan wal te krijgen in de pira-

terij en neemt de professionaliteit 

van de piraten toe.” 

De goed georganiseerde piraterij 

aan de oostkust van Afrika, vooral 

ter hoogte van Somalië, staat 

daarmee in schril contrast. Vol-

gens Eduard Somers werken de 

piraten er meestal vanop een soort 

moederschip dat een heel eind uit 

de kust ligt. Met moderne appara-

tuur lokaliseren zij voorbijvarende 

Wie aan piraten denkt, ziet voor zich een zeeman met 

houten been, obligaat ooglapje en liefst ook nog een 

papegaai op de schouder. Maar volgens professor  

Zeerecht Eduard Somers klopt dat beeld al lang niet 

meer. Niet alleen zijn er verschillende haarden van 

piraten, ze hebben ook hun eigen modus operandi. 

“Piraterij is steeds meer een kwestie van goede 

 organisatie.”

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: Toon Coussement
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Een veelgebruikte truc volgens 

Somers  is elektrische bedrading 

rond de reling van een schip 

hangen. “Als de piraten dan naar 

boven klimmen en die draad vast-

nemen, liggen ze zeer snel terug 

in het water”, lacht hij. Daarnaast 

plaatst men ook vaak dummy’s op 

het dek om de illusie te wekken 

dat er veel meer volk aan boord is 

dan in feite het geval is. Volgens 

Somers  zullen er in de toekomst 

nog meer van die maatregelen 

volgen onder druk van de verzeke-

ringsmaatschappijen. “Zij zijn niet 

blij met het stijgende aantal vergoe-

dingen die zij moeten uitbetalen als 

gevolg van de golf piratenaanvallen. 

Daarom zullen zij bepaalde regio’s 

bestempelen als risicogebieden en 

hogere premies aanrekenen. Wil jij 

als rederij door dat gebied blijven 

varen, dan zit er niets anders op 

dan maatregelen te nemen om 

aanvallen tegen te gaan. Enkel zo 

kunnen zij die premies weer laten 

zakken.” 

In de NAVO-schepen die door het 

gebied patrouilleren en zo de pira-

terij proberen tegen te gaan, ziet 

tie. Zij hebben veel minder te ver-

liezen en willen nadat ze het geld in 

handen hebben, het schip zo snel 

mogelijk verlaten. Bij hen gebeurt 

het vaker dat een weerspannig 

bemanningslid dat met zijn leven 

moet bekopen.” 

Winstgevende bezigheid
Dat piraterij loont, bewijzen de cij-

fers. Want niet alleen ontvingen de 

piraten ondertussen al tientallen 

miljoenen dollar losgeld, ze hebben 

ook al tussen de 500 miljoen en 

ettelijke miljarden dollar schade 

toegebracht aan de economie. Con-

crete cijfers daarover bestaan niet, 

omdat rederijen er geen belang 

bij hebben die openbaar te maken. 

Hun schepen vervoeren immers 

niet hun eigen goederen, maar die 

van hun klanten. Die laatste zijn er 

dan weer niet happig op om bekend 

te maken hoe groot het verlies is 

dat zij geleden hebben. Zelfs tijdens 

een piratenactie halen commer-

ciële belangen dus de bovenhand. 

Toch nemen de meeste rederijen 

een aantal praktische maatregelen 

om aanvallen af te wenden. 

ste geval mee als onderhandelings-

waar. Maar de bemanning weet 

dat hun rederij dan bijna altijd het 

losgeld zal betalen. Ook dat is een 

verschil tussen de professionele, 

Afrikaanse piraten en hun meer 

traditionele Aziatische collega’s: de 

Somalische soldaten stellen zich, 

ondanks hun grote wapenarsenaal, 

vrij geweldloos op. “De mate waarin 

piraten geweld gebruiken is zeer 

onvoorspelbaar”, vertelt Eduard 

Somers. “Begin 21e eeuw gebruik-

ten piraten vrij weinig geweld, maar 

plots stelden zij zich wel geweld-

dadig op. Waarom dat agressieve 

gedrag plots piekte, weet niemand. 

Dat valt niet te verklaren. Nu is 

dat geweld opnieuw teruggevallen 

en blijft het relatief beperkt. Bij de 

Somalische piraten is dat logisch 

omdat zij er vooral op uit zijn om 

het schip, de lading en de beman-

ning als onderhandelingswaar te 

gebruiken. Sparen zij die niet, dan 

slachten ze eigenlijk de kip met de 

gouden eieren. De meer amateu-

ristische piraten uit bijvoorbeeld 

Indonesië maken nog gebruik van 

messen in plaats van oorlogsmuni-
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een universele rechtsbevoegdheid 

vastgelegd voor piraterij, maar 

werden ook criteria opgelegd 

om een misdaad als dusdanig te 

benoemen. “Er is pas sprake van 

piraterij als er een gewelddadige, 

illegale actie op volle zee heeft 

plaatsgevonden, waarbij ten min-

ste twee schepen betrokken zijn 

en de daders een persoonlijk doel 

voor ogen hebben. Die definitie is 

zo strikt dat heel wat misdrijven 

door de mazen van het piratennet 

glippen. Ik wil niet beweren dat er 

daardoor een soort straffeloosheid 

ontstaat, maar wel dat de piraten 

niet echt een groot risico lopen 

om bestraft te worden. Bovendien 

hangt die straf ook nog eens af van 

het land dat hen berecht. Komen 

de piraten in West-Europa terecht, 

dan komen ze er meestal vanaf 

met een gevangenisstraf. Maar in 

China zijn er nog elk jaar piraten 

die hun daden met hun leven beko-

pen”, besluit hij. 

Niet uit te roeien
Eduard Somers gelooft eigenlijk 

niet dat de piraterij volledig uit te 

roeien is. “Zeker in Zuidoost-Azië 

en de westkust van Afrika, ter 

hoogte van Nigeria, zal dat een 

probleem blijven. Daar proberen 

mensen al eeuwenlang op die ma-

nier te overleven en tracht men 

er al eeuwenlang iets aan te doen. 

In het ene geval lukt dat al beter 

dan in het andere, maar in echt 

uitroeien geloof ik niet.” In Somalië 

ziet hij de situatie wel veranderen 

omdat die regio nu volop in de kij-

ker loopt. Maar wil men het risico 

vermijden dat de piraten zich ge-

woon verplaatsen, dan moet in de 

eerste plaats de situatie in Somalië 

zodanig verbeteren, dat er geen 

nood meer is om zulke acties te 

ondernemen. “Dat is uiteraard een 

werk van lange adem en zal alleen 

effect hebben als er ook acties op 

lange termijn komen.”

Tenslotte wijst Eduard Somers er 

nog op dat de grootste moeilijkheid 

ligt in het bestraffen van de piraten. 

In het Internationale Zeerechtver-

drag van 1982 werd immers wel 

Somers geen graten. Hij wijst erop 

dat hun aantal in vergelijking met 

het aantal scheepsbewegingen en 

de oppervlakte van het te controle-

ren gebied, zodanig klein is dat zij 

nooit efficiënt kunnen controleren. 

Een oplossing daarvoor bestaat 

erin zones af te bakenen en de 

schepen te verplichten die zones 

te gebruiken. Op die manier beperk 

je het gebied dat je veilig moet 

houden, maar de bereidheid van 

de rederijen daartoe is volgens So-

mers zo goed als nihil. “De meeste 

rederijen denken nog altijd dat 

piraterij een ver-van-hun-bedshow 

is en dat hen dat toch niet zal over-

komen. Maar ze vergeten dat als je 

veel door een risicogebied vaart, de 

kans op een kaping toeneemt.” Een 

andere mogelijkheid om piraterij 

tegen te gaan is een geconcer-

teerd militair optreden, maar ook 

dat blijkt niet zo evident. Want hoe-

wel de thuishaven van de piraten 

bekend is, kan die niet zomaar ge-

bombardeerd worden omdat ook 

de gekaapte schepen – sommigen 

ervan gevuld met olie – daar op 

hun vrijlating liggen te wachten.

Beelden uit een EEN-programma over piraterij
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Almaar vaker maken consumen-

ten bewust gezonde keuzes als 

het om hun voeding gaat. Maar 

wat is gezonde voeding eigenlijk? 

En waar om zouden we überhaupt 

gezond eten? Prof. John Van 

Camp: “Eenduidig is het begrip 

‘gezonde voeding’ allerminst. Elk 

voedingsmiddel kan gezond zijn, zo-

lang je er verstandig mee omgaat. 

De uitdaging is om verschillende 

voedingsmiddelen te combineren 

tot een evenwichtig eetpatroon. De 

onderlinge verhoudingen zijn dus 

cruciaal. In dat opzicht is de actieve 

voedingsdriehoek (zie kader) de 

perfecte leidraad. Dertig jaar gele-

den bestond er nog twijfel over het 

verband tussen voeding en gezond-

heid. Vandaag weten we dat een 

optimaal eetpatroon erg belangrijk 

is. Intussen zijn er duidelijke aanwij-

zingen dat gezonde voedingsmidde-

groep vijftigplussers is gezondheid 

steeds vaker een heet hangijzer. 

Sommige factoren hebben ze zelf 

in de hand: lichaamsbeweging, 

rookgedrag, … maar zeker ook voe-

ding. Vandaar de toegenomen aan-

dacht voor gezond eten.” De kritiek 

dat gezonde producten duurder 

zijn en een langere bereidingstijd 

vergen, vindt John Van Camp maar 

deels terecht. “Consumenten 

moeten beseffen hoeveel moeite 

het soms vergt om een voedings-

middel op hun bord te krijgen. Die 

inspanningen hebben natuurlijk hun 

prijs. Hoe dan ook, als consument 

beslis je zelf of je tijd vrijmaakt voor 

gezonde voeding.” Ook het soort 

product speelt een rol. “Het is 

vooral  een kwestie van prioriteiten. 

Wil je elke dag een kiwi? Prima, 

maar die moet een lange weg 

afleggen en kost dus behoorlijk 

len de negatieve effecten van hart- 

en vaatziekten en bepaalde vormen 

van kanker helpen te bestrijden. 

Die aandoeningen behoren tot de 

top wat doodsoorzaken betreft in 

de westerse wereld. De bewijzen 

liggen op tafel; het is aan de consu-

ment om ze te negeren of niet.”

Kiwi of kool? 
Volgens John Van Camp moeten 

we de verklaring voor de gezond-

heidstrend in twee hoeken zoeken. 

“Enerzijds besefte men in de jaren 

negentig dat voeding en gezond-

heid onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Daarom werden 

steeds meer middelen gepompt in 

onderzoek naar nieuwe voedings-

middelen. Die belangstelling slaat 

vanzelf over op de consument.” 

Ook de vergrijzing van de bevolking 

speelt een rol. “Voor de groeiende 

Gezond en evenwichtig eten draagt bij tot een langer 

en waardevoller leven, dat is intussen duidelijk. Niet 

verwonderlijk dat steeds meer mensen aandacht be-

steden aan hun eetpatroon. Waar komt dit fenomeen 

vandaan? 

En hoe spelen de overheid en de UGent hierop in? 

 Vragen waarop prof. John Van Camp (vakgroep Voed-

selveiligheid en Voedselkwaliteit) het antwoord weet.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto’s: Caroline Vincart

Gezonde voeding, Gezonde voeding, 
gezond verstandgezond verstand
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Gezonde driehoeksverhoudingGezonde driehoeksverhouding
“De actieve voedingsdriehoek bestaat uit acht groepen en leert je hoeveel 

je elke dag uit elke voedingsgroep moet consumeren voor een gezonde 

levensstijl”, legt John Van Camp uit. “Hoe dichter bij de basis, hoe meer 

je van de voedingsmiddelen kunt consumeren. Variëren en combineren is 

een must, want vooralsnog bestaat er geen wonderpil met je dagelijkse 

dosis essentiële voedingsstoffen. Bovendien geeft dit schema je een idee 

van hoeveel je per dag moet bewegen. Het heet dan ook de ‘actieve’ voe-

dingsdriehoek!”

Meer info op www.vig.be.

wat. Seizoensgroenten van bij ons 

zijn een logischere keuze: gezond, 

lekker én betaalbaar.” 

Universiteit als katalysator
Het is duidelijk dat een evenwichtig 

eetpatroon in grote mate de ver-

antwoordelijkheid is van de consu-

ment. Maar ook onze overheden 

moeten hun steentje bijdragen. 

“Ze doen hun best, zowel op het 

vlak van beleid als bewustmaking. 

Onze ingewikkelde staatsstructuur 

met verschillende beleidsniveaus 

maakt beslissingen nemen echter 

niet eenvoudig. Daarom gaan we 

iets trager vooruit dan bijvoorbeeld 

Nederland, dat een voortrekkersrol 

speelt.” En wat met ons onderwijs? 

Krijgen voeding en gezondheid vol-

doende aandacht? “Er is heel wat 

in beweging. Een goede zaak, want 

je kunt pas een doordachte keuze 

maken over voeding als je weet 

waar het om gaat. Vandaag leren 

kinderen al op de lagere school 

spelenderwijs over de actieve 

voedingsdriehoek en voedingscate-

gorieën. En op het universitaire 

 niveau neemt het aantal opleidin-

gen rond voeding alleen maar toe.” 

Dat de UGent een voorbeeldrol 

moet spelen, is volgens John Van 

Camp vanzelfsprekend. “De univer-

siteit telt ruim 30.000 studenten 

in de leeftijdscategorie 18 tot 25 

jaar. Kun je hen in die erg belang-

rijke levensfase doen nadenken 

over hun levensstijl, dan schep je 

moge lijkheden voor de toekomst. 

Daarom  moeten we ook onze 

 wetenschappelijke expertise op 

dit gebied extra in de verf zetten . 
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Sterren op het menuSterren op het menu
Welke concrete inspanningen levert de UGent om haar studenten en personeel aan te zetten tot een 

gezonder eetgedrag? Paul Speeckaert (afdelingshoofd Maaltijdvoorzieningen): “Al twee jaar voeren we in 

de universiteitsrestaurants een actief gezondheidsbeleid. Met leuke campagnes proberen we de studenten 

en het universiteitspersoneel bewust te maken van de voordelen van gezonde voeding. Die campagnes 

komen trouwens tot stand in nauw overleg met de studenten.” Die aanpak leverde al enkele boeiende ini-

tiatieven op. “In september 2007 hebben we ons prijsbeleid grondig aangepakt. Gezonde voeding aantrek-

kelijker maken en de prijs van ongezonde producten optrekken: daar draait het om. Elke maand selecteren 

we tien gezonde maaltijden die een korting van 0,5 euro verdienen. Daardoor worden die snel 15 tot 20% 

goedkoper. Ook voor soep en fruit betaal je minder dan vroeger. Kies je voor frieten of kroketten? Dan tel je 

20 eurocent extra neer.” Het effect van deze maatregel was al snel zichtbaar. “De soep- en fruitverkoop gin-

gen elk zo’n 15% vooruit. En het friet- en kroketverbruik daalde, weliswaar met maar 4%.” Meten is weten, 

zegt men. Daarom ontdek je de calorische waarde van de verschillende ingrediënten bij de voorbeeldborden 

aan de ingang van elk restaurant. “Zo weet je hoeveel calorieën je op je bord krijgt. Want juiste informa-

tie is belangrijk om een doordachte keuze te kunnen maken. Daarom ook toverden we onze restaurants 

tijdens de vorige campagne in oktober-november 2008 om in heuse sterrenrestaurants. Elke hoofdcompo-

nent – vlees, vis, vegetarisch – van een maaltijd kreeg 1 tot 3 sterren. Hoe hoger score, hoe gezonder en 

evenwichtiger de maaltijd. Een leuke folder op elke tafel deed het systeem overzichtelijk uit de doeken. In 

de toekomst volgen beslist soortgelijke initiatieven. Want we zijn zonder twijfel op de goede weg.”

Want met het interfacultaire 

onderzoeksplatform Food2Know 

hebben we een waardevol instru-

ment in handen. Studenten doen 

zo broodnodige ervaring op en 

verwerven nieuwe inzichten. Binnen 

enkele jaren maken zij als experts 

mee het verschil in het bedrijfsle-

ven, bij de overheid, in de sociale 

sector of het onderwijs. Bovendien 

moet de universiteit zo veel mo-

gelijk faciliteiten ter beschikking 

stellen om het personeel en de 

studenten zo gezond mogelijk te 

laten functioneren. Op dat gebied 

gebeurt al heel wat, onder meer 

in de universiteitsrestaurants (zie 

kader).” De slotsom? Gezond eten 

is vooral een kwestie van gezond 

verstand. John Van Camp: “Zoek 

geen extremen op, maar kies de 

gulden middenweg. En weet wat je 

eet!”

j Meer info bij het Vlaams Instituut 

voor Gezondheidspromotie 

(www.vig.be) en Food2Know 

(www.food2know.be).
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kortkort
p HENDRIK VOS EN ROB HEIRBAUT 

WINNEN WABLIEFTPRIJS
Professor Hendrik Vos, Europaspecialist aan de Uni-

versiteit Gent, en VRT-journalist Rob Heirbaut krijgen 

de Wablieftprijs voor hun boek Hoe Europa ons leven 

beïnvloedt. In het boek leggen ze uit hoe groot de in-

vloed van de Europese Unie op ons leven is geworden. 

De redactie van Wablieft, een dagblad in eenvoudig 

Nederlands, wil met de prijs het gebruik van duidelijke, 

klare taal promoten. Vos en Heirbaut krijgen de prijs 

omdat ze in hun boek “zo weinig mogelijk jargon ge-

bruiken en woorden vermijden die verwarring kunnen 

stichten”. “De voorbeelden in het boek zijn herkenbaar. 

Ze gaan over thema’s uit ons dagelijks leven en maken 

Europa heel concreet”, meent de Wablieft-redactie.

Toch kunnen de twee taalvirtuozen ook bijzonder goed 

omspringen met moeilijke woorden. Van alle promi-

nente Vlamingen die deelnamen aan het Groot Dictee 

schreven Heirbaut en Vos het minste aantal fouten. 

De derde plaats in het Groot Dictee ging trouwens 

naar professor mensenrechten Eva Brems.

Hendrik.Vos@UGent.be

p NIEUWE CONCLUSIES OVER 
HET CONCEPT RIFTING

Midden december werd in het wetenschappelijk week-

blad Nature een opmerkelijk artikel gepubliceerd waar-

in een aantal nieuwe inzichten in de processen van 

continentale rifting werden voorgesteld. De hypothese 

die de 14 auteurs van het artikel voorleggen, is dat de 

seismische crisis van juli 2007 in Tanzania overeen-

stemt met een grondige magma-intrusie die te maken 

heeft met de uitbreiding van de Oost-Afrikaanse Rift. 

Ze lanceren nieuwe conclusies over het concept rifting 

(uitbreidingsbeweging tussen twee tektonische platen). 

Dr. Athanas Simon Macheyeki, die op 19 septem-

ber 2008 doctoreerde over dit onderwerp aan de 

vakgroep Geologie en Bodemkunde van de UGent is 

coauteur van dit artikel, dat het resultaat is van een 

nauwe samenwerking tussen Amerikaanse, Franse, 

Luxemburgse, Nederlandse en verschillende Belgische 

partners, waaronder de UGent en het Koninklijk Mu-

seum voor Midden-Afrika.

www.africamuseum.be/news/article-Nature-dec08 

en www.nature.com

p JAN DE MAESENEER KRIJGT 
EREDOCTORAAT IN COCHABAMBA 

Op 15 december ontving de Gentse gewoon hoogle-

raar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheids-

zorg, prof. Jan De Maeseneer, een eredoctoraat aan 

de Facultad de Medicina van de Universidad Mayor 

de San Simon in Cochabamba-Bolivia. De Maeseneer 

kreeg de onderscheiding uit “erkenning voor het 

belangrijk werk dat hij heeft gerealiseerd in de Univer-

sidad Mayor de San Simon als huisarts, als opleider 

en als onderzoeker en omwille van zijn bijdrage tot de 

ontwikkeling van de gezondheidszorg in Cochabamba”.

Sinds 1997 werkt de Universiteit Gent samen met 

de faculteit Geneeskunde in Cochabamba rond uit-

wisseling van studenten: elk jaar doen Boliviaanse 

studenten stage in Gent en Gentse studenten in 

 Cochabamba, waarbij bijzonder veel aandacht wordt 

geschonken aan de opleiding tot huisarts en de 

eerste lijnsgezondheidszorg.

Jan.DeMaeseneer@UGent.be

p DE AUGENT GAAT HELEMAAL ECO
Ecocampus is een project van de Vlaamse overheid 

dat milieuzorg in het hoger onderwijs wil stimuleren. 

Met dit project slaan de Vlaamse overheid en de 

Associatie Universiteit Gent de handen in elkaar. 

De Asso ciatie telt ongeveer 59.000 studenten en 

10.000 mede werkers verspreid over Oost- en West-

Vlaanderen. Al deze mensen werken of studeren en 

leven op de campus. Ze eten en drinken, gebruiken en 

verbruiken materialen, energie en water, verplaatsen 

zich en produceren afval. Al deze activiteiten hebben 

onvermijdelijk een impact op het milieu. 

Hierop speelt het project Ecocampus in. Dit milieu-

zorgproject van de Vlaamse overheid, op maat van 

het hoger onderwijs, wil werk maken van een duur-

zame campus. Twee Ecocampus-begeleiders zullen 

de milieu-initiatieven van de associatie en haar instel-

lingen verder ondersteunen en hen stimuleren om 

nieuwe activiteiten rond milieuzorg op te zetten.

Webstek van Ecocampus: http://ecocampus.lne.be

E-mailadres van Ecocampus-begeleiders:

- els.vanbruystegem@lne.vlaanderen.be

- sarah.verhaeghen@lne.vlaanderen.be



Info p 
Riet Van de Velde
Afdelingshoofd Milieu - 
milieucoördinator UGent 
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
Tel. 09 264 79 24 
Riet.VanDeVelde@UGent.be
www.UGent.be/milieu
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Hoe wordt de functie mobiliteit 

bij UGent concreet ingevuld? 

Riet Van de Velde: “De UGent 

heeft al heel wat inspanningen 

geleverd op het vlak van mobiliteit. 

Zo keert men sinds het kalender-

jaar 1999 fietsvergoedingen uit, 

betaalt men sinds 2001 openbaar 

vervoerabonnementen integraal 

terug, worden fietsenstallingen 

geplaatst, … In 2003 volgde de 

goedkeuring van de mobiliteitsmis-

sie door het Bestuurscollege van 

Op welke manier komt een 

UGent’er elke dag naar het 

werk? Dat en vele andere 

vragen maakten in septem-

ber deel uit van de rondvraag 

woon-werkverkeer. Doel was 

om een beeld te krijgen van 

het verplaatsingsgedrag van 

het personeel aan de UGent. 

Om mobiliteit een volwaar-

dige plaats te geven, is sinds 

kort de werkgroep Mobiel 

UGent opnieuw actief. Afde-

lingshoofd Milieu Riet Van de 

Velde bundelde de resultaten 

en schetst een beeld van de 

 mobiele UGent-medewerker.

Auteur: Bavo Van Landeghem

Foto’s: Mobiel UGent, Roger LauteMobiel UGent Mobiel UGent 
opnieuw actiefopnieuw actief

62% komt 62% komt 
nog steeds met de wagennog steeds met de wagen
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Wat zijn de voornaamste 

verzuchtingen van 

de automobilisten?

Riet Van de Velde: “De meeste 

automobilisten zijn tevreden tot 

zeer tevreden. Een groot voor-

deel is ongetwijfeld de gratis en 

voorbehouden parkeerplaats 

dichtbij hun werkplaats. Ze erge-

ren zich het meest aan de files en 

de kosten van het wagen- en/of 

motor gebruik. Suggesties voor het 

verbeteren van het auto- en motor-

verkeer zijn het verhogen van de 

parkeergelegenheid voornamelijk 

in de centrumsites of een verplaat-

singsvergoeding voor hun woon-

werkverplaatsing.

Een zeer beperkt percentage  

(0,4%) maakt gebruik van car-

pooling . Om dat te stimuleren 

noteerden we suggesties zoals 

speciale parkeerplaatsen voor car-

poolers op de verschillende sites 

en het creëren van een interne 

carpooldatabank. Zij die toch car-

poolen zitten met twee in de wagen 

en rijden mee met een collega van 

de universiteit. Opvallend is ook hoe 

weinig de carpooldatabank gebruikt 

wordt; 95% van de carpoolers 

geeft aan hier geen gebruik van te 

maken. De voornaamste redenen 

werkelijke aandeel van de verschil-

lende vervoerswijzen berekend aan 

de hand van de terugbetaalde ver-

voersabonnementen voor de gebrui-

kers van het openbaar vervoer en 

de uitgekeerde fietsvergoedingen.”

Komt het merendeel van 

de personeelsleden nog met 

de wagen naar het werk?

Riet Van de Velde: “Zeker. Uit de 

gegevens afgeleid uit de terugbeta-

ling van fietsvergoedingen en abon-

nementen blijkt dat 62% met de 

wagen naar het werk komt. Slechts 

12% komt met de fiets. Het open-

baar vervoer scoort goed met 

22,5%. Verder komt ook 3,5% van 

de personeelsleden te voet.

Opmerkelijk is dat bijna 60% van 

de personeelsleden in het arron-

dissement Gent woont waarvan 

37% in de stad Gent en zijn deelge-

meenten. Iets meer dan 25% van 

de automobilisten of motorrijders 

woont op minder dan 10 km van 

de woonplaats. Het openbaar ver-

voer wordt pas echt populair vanaf 

grotere afstanden. Zo woont 70% 

van de gebruikers van het open-

baar vervoer op meer dan 25 km 

van de werkplaats.” 

de UGent en werd in 2004, na een 

tweejarig project door het Instituut 

voor Duurzame Mobiliteit van de 

UGent, een bedrijfsvervoerplan 

opgesteld. 

Toch heeft UGent nood aan een 

geïntegreerde aanpak van het 

thema mobiliteit. Een aanpak die 

verder gaat dan afzonderlijke ac-

ties van diverse directies of losse 

maatregelen uitgevoerd naar aan-

leiding van aanvragen van bepaalde 

vakgroepen. De afdeling Milieu 

creëerde een informatie- en coördi-

natiepunt rond mobiliteit waar ver-

schillende directies en het Instituut 

voor Duurzame Mobiliteit in verte-

genwoordigd zijn. De werkgroep 

Mobiel UGent was herboren. De 

mobiliteitsenquête woon-werkver-

keer ging van start in september 

en ging gepaard met een geper-

sonaliseerde affichagecampagne 

op de verschillende campussen. 

Bij de Vlaamse overheid werd een 

Pendelfondsdossier ingediend dat 

zopas is goedgekeurd (zie kader-

stukje).”

Hoe was de rondvraag 

georganiseerd?

Riet Van de Velde: “In totaal werden 

vier verschillende enquêtes gericht 

naar automobilisten, gebruikers van 

openbaar vervoer, fietsers of voet-

gangers. Alle 7.400 personeels-

leden werden elektronisch aange-

schreven waarvan 1.589 antwoor-

den bruikbaar waren voor analyse. 

Dat komt neer op een response 

rate van 20%. Toch moeten we hier 

volledigheidshalve aan toevoegen 

dat dit beeld niet representatief is 

voor de verschillende vervoerswij-

zen van het UGent-personeel. Zo 

hebben er bijvoorbeeld meer fiet-

sers geantwoord in vergelijking met 

automobilisten wat zou betekenen 

dat er meer fietsers dan automobi-

listen zijn. Dat is in de realiteit niet 

zo. Om dat te corrigeren werd het 

Rudi Verspille wint Rudi Verspille wint 
plooifi etsplooifi ets

Aan deze rondvraag was ook een 

prijs verbonden. Het lot heeft 

met Rudi Verspille een winnaar 

gekozen die al een aantal ver-

dienstelijke prestaties van duur-

zaam mobiliteitsgedrag achter 

zijn naam heeft staan. Rudi werkt 

bij de vakgroep Subatomaire en 

Stralingsfysica en zijn plooifi ets 

zal hem naar eigen zeggen mak-

kelijker tot in hartje Gent bren-

gen!
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van een shuttlebus tussen stati-

onsomgevingen en de satellietsites; 

het voorzien van gratis bewaakte 

fietsenstallingen aan het station; 

het toelaten van glijdende werk-

uren waardoor een bus vroeger of 

later kan genomen worden of een 

beter terugbetalingssysteem voor 

openbaar vervoerabonnementen.”

De bewaakte fi etsenstallingen 

brengt ons bij de fi etsers. 

Zit het fi etsen in de lift?

Riet Van de Velde: “Slechts 12% 

fietst naar het werk, maar nage-

noeg alle fietsers blijken tevreden 

te zijn met hun vervoerswijze 

(98%). Probleempunten die fiet-

sers aanhalen zijn vooral een te 

lage fietsvergoeding (34%), het 

ontbreken van douches en kleed-

ruimtes (33%), de slechte staat 

van vele fietspaden (30%), de 

verkeersonveiligheid (30%), het 

gebrek aan (afgesloten) fietsen-

stallingen (25%) en het ontbreken 

van een mobiele fietshersteldienst 

(24%). Deze doelgroep formuleer-

de ook enkele concrete suggesties 

om aan deze problemen tegemoet 

te komen: het bestaan van dienst-

fietsen meer kenbaar maken, het 

stimuleren van thuiswerk, overleg 

met de bevoegde overheden voor 

de verbetering van fietspaden, het 

voorzien van meer, betere, afgeslo-

ten fietsenstallingen, evenals dou-

chemogelijkheden en opbergkas-

ten. Tot slot is er ook nog de wens 

van een hogere fietsvergoeding, 

de aansluiting met het openbaar 

vervoer (29%) spreken in het voor-

deel van de wagen. Het merendeel 

van de automobilisten geeft aan 

zeker of waarschijnlijk bereid te zijn 

om te carpoolen, gebruik te maken 

van het openbaar vervoer of een 

aantal keer per week te fietsen, 

indien de meegegeven knelpunten 

worden verholpen. In zoverre deze 

uiteraard op te lossen zijn…” 

Wat waren de reacties van 

de trein- tram- busgebruikers?

Riet Van de Velde: “De grote meer-

derheid van deze gebruikers is 

tevreden met hun vervoerswijze. 

Slechts 13% is eerder ontevre-

den tot zeer ontevreden. Wil men 

het openbaar vervoer stimuleren 

tegen over de auto, dan moet men 

de belemmeringen wegwerken. 

Zoals bijvoorbeeld de slechte 

aansluiting en verbinding die niet 

overeenstemt met de werkuren of 

de te lange reistijd met het open-

baar vervoer in verhouding met de 

wagen. Daarom zal het openbaar 

vervoer meer moeten investeren in 

het vermijden van vertragingen, het 

verkorten van de reistijd, een beter 

comfort en betere verbindingen die 

aansluiten op de werkuren.

Daarnaast dient het openbaar ver-

voer meer gestimuleerd te worden, 

aangezien de meeste campussen, 

sites en complexen in de nabijheid 

van openbare vervoerhaltes liggen. 

Enkele suggesties waren een be-

tere busverbinding of het inleggen 

om niet te carpoolen zijn onregel-

matige werkuren, waardoor het 

moeilijk is om goede afspraken te 

maken (41%); de combinatie van de 

woon-werkverplaatsing met andere 

activiteiten (33%); niemand kennen 

om mee samen te rijden (25%) en 

zich beknot voelen in zijn vrijheid 

(18%).”

Het openbaar vervoer in 

de stad Gent is toch goed 

georganiseerd. Kan dat 

geen alternatief zijn voor 

de automobilisten?

Riet Van de Velde: “Automobilisten 

nemen niet graag het openbaar 

vervoer omdat de reistijd in verhou-

ding met de wagen te lang (65%) 

is. Ook de combinatie van de dag-

taak met andere activiteiten, voor 

of na het werk (37%) en geen goe-

Het Pendelfondsdossier van UGent is goedgekeurdHet Pendelfondsdossier van UGent is goedgekeurd
Het Pendelfonds is een initiatief van minister van Mobiliteit Van Brempt waarbij ze 8 miljoen euro uittrekt voor pilootpro-

jecten woon-werkverkeer. Doel van het pendelplan is om tegen 2010 het aantal autoverplaatsingen in woon-werkverkeer 

met 10% te doen dalen tot 60%. De aandelen van openbaar vervoer en fi ets moeten minstens stijgen tot 20%. Voor wat 

betreft het openbaar vervoer haalt de UGent alvast de doelstelling van het Pendelfonds; het fi etsgebruik dient verder 

gestimuleerd te worden. Een aantal voorgestelde maatregelen aan de minister van UGent waren een organisatie- en over-

legstructuur rond mobiliteit, het fi etsgebruik bevorderen en het pendelen stimuleren door fi etsenstallingen aan stations 

te voorzien. Ondertussen heeft de minister alle pilootprojecten goedgekeurd. 



“Faculteit Diergeneeskunde beter bereikbaar”“Faculteit Diergeneeskunde beter bereikbaar”
Reactie van Karin Temmerman, Reactie van Karin Temmerman, 

schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonenschepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Karin Temmerman: “Meten is weten. Een enquête over het ver-

plaatsingsgedrag vormt meestal het begin van een traject dat 

tot andere mobiliteitspatronen leidt. Daarom is het verheugend 

vast te stellen dat de Gentse universiteit een inspanning levert 

om een dergelijke enquête uit te werken. Nu nog de uitwerking 

van het bedrijfsvervoersplan en we staan weer een stap dichter 

bij een leefbaardere stad, goed voor de werknemers, de studen-

ten en voor de Gentenaars.

Het gebruik van het openbaar vervoer zit op stedelijk niveau in de lift. Maar we 

kunnen deze zachte vorm van mobiliteit nog aantrekkelijker maken. Zo werken we 

vrijwel dagelijks samen met De Lijn voor een betere doorstroming voor trams en 

bussen. Ook de frequentie werd op een aantal hoofdlijnen gevoelig verhoogd, wat 

aan het comfort van de reizigers tegemoetkomt. Maar het werk is uiteraard niet 

af… Zo zal tramlijn 2 verlengd worden tot in Zwijnaarde en wordt de buslijn naar 

Merelbeke vanaf 8 april 2009 in frequentie verhoogd zodat onder meer de faculteit 

Diergeneeskunde beter bereikbaar zal zijn (lees: een rechtstreekse bus om de 15 mi-

nuten in de spits, daarbuiten om het halfuur van en naar het Sint-Pietersstation).

Daarnaast werken we sinds jaar en dag aan een echte fi etscultuur in Gent. Dit houdt 

onder meer in dat we volop investeren in bijkomende fi etsstallingen: jaarlijks ko-

men er maar liefst 1.000 stallingen op straat bij. Ook aan de stations worden er 

extra fi etsstallingen voorzien: 10.000 aan Sint-Pieters en 1.500 aan de Dampoort.”
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maatregelen. Dat zijn maatregelen 

die de intentie hebben om een duur-

zaam gedrag te vergemakkelijken 

(zoals het installeren van douches). 

Niettemin zal de UGent zich gaande-

weg ook moeten buigen over ‘zure’ 

maatregelen of maatregelen die 

een niet-duurzaam gedrag minder 

aantrekkelijk zullen maken, zoals het 

afremmen van het autogebruik. Tot 

slot moet er ook rekening gehouden 

worden met de zeer grote groep 

van studenten. Zij moeten ook 

opgenomen worden in het totale 

mobiliteitsbeleid van de UGent. Deze 

doelgroep zal in een volgende fase 

bevraagd worden.”

werkt in het Pendelfondsdossier van 

de UGent. Dit zijn de voornaamste 

prioriteiten: voorzien van bijkomen-

de fietsvoorzieningen (stallingen, 

douches, hersteldienst…); verdelen 

en beheren van dienstfietsen; over-

leg met bevoegde overheden m.b.t. 

verkeersveiligheid, kwaliteit van 

fiets- en voetpaden; onderzoek naar 

een derdebetalersysteem voor de 

terugbetaling van vervoersabon-

nementen, een kader creëren voor 

teleworking en jaarlijkse sensibili-

seringsacties rond het mobiliteits-

thema.”

De suggesties van de respondenten 

betreffen uiteraard veeleer ‘zoete’ 

die tenminste gelijkgesteld wordt 

aan de kilometervergoeding voor 

de wagen bij dienstverplaatsingen.”

Hoe organiseert UGent het 

gebruik van de dienstfi etsen?

Riet Van de Velde: “U kan het sys-

teem een beetje vergelijken met 

het Cambio-initiatief voor auto’s. 

Per campus stellen we een aantal 

dienstfietsen ter beschikking die 

kunnen gebruikt worden voor in-

terne dienstverplaatsingen, bijvoor-

beeld van campus naar campus. De 

fietsen staan niet op naam en u kan 

uw fiets achterlaten op specifieke 

locaties. Op het rectoraat staan vijf 

fietsen die zeer frequent uitgeleend 

worden, maar op de faculteiten 

moet het systeem nog ingeburgerd 

raken. 20% van de ondervraagden 

verplaatst zich immers minstens 

een aantal keren per week voor een 

interne dienstverplaatsing.” 

3,5% komt te voet naar 

het werk. Hadden zij ook 

nog suggesties?

Riet Van de Velde: “Bijna alle voet-

gangers zijn tevreden over hun ma-

nier van verplaatsen. Toch kunnen 

er steeds zaken verbeterd worden, 

zoals het invoeren van een voetgan-

gersvergoeding, veiligere verkeers-

situaties, betere oversteekplaatsen 

bij kruispunten en doorgangswegen 

en het installeren van bergkastjes.”

Wat gaat er nu concreet 

gebeuren met de resultaten?

Riet Van de Velde: “Op basis van 

deze resultaten kan de werkgroep 

Mobiel UGent maatregelen voorstel-

len inzake mobiliteitsmanagement, 

aangepast aan de specificiteit van 

de Universiteit Gent. De knelpunten 

en de suggesties die naar voren 

kwamen zijn evenwel niet nieuw. Zij 

kwamen reeds uitgebreid aan bod 

in het bedrijfsvervoerplan van de 

UGent en werden grotendeels ver-

“De suggesties van de respondenten zijn veeleer 
‘zoete’ maatregelen. Niettemin zal de UGent zich 
ook moeten buigen over ‘zure’ maatregelen" 
Riet Van de Velde
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kortkort
p LAUREAAT VAN DE ACADEMIE 

IN MENSWETENSCHAPPEN
Prof. Dr. Filip Lievens, vakgroep Personeelsbeleid en 

Arbeids- en Organisatiepsychologie is door de Konink-

lijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap-

pen en Kunsten uitgeroepen tot 'Laureaat van de 

Academie' in de klasse van de Menswetenschappen 

(gedragswetenschappen).

Het wetenschappelijk onderzoek van Filip Lievens 

 situeert zich in het algemeen binnen Human Resource 

Management en meer specifiek binnen personeels-

rekrutering en -selectie. Zijn onderzoek heeft zich 

hierbij toegespitst op selectieprocedures (zoals 

as ses s ment centers en situational judgment tests).

Prof. Filip Lievens | Personeelsbeleid

tel. 09 264 64 53 | Filip.Lievens@UGent.be

p PRIJS VAN DE STICHTING 
VOOR HUMANE WETENSCHAPPEN

Ook Dr. Koen De Temmerman, postdoctoraal onder-

zoeker FWO aan de vakgroep Latijn & Grieks, is medio 

december in de prijzen gevallen. Zijn doctoraat Perso-

nages op papyrus. Een narratologische analyse van 

de retorische karakteriseringstechnieken in de Oud-

griekse roman (2006; promotor: Prof. Dr. Kristoffel 

Demoen) is bekroond met de prestigieuze prijs van 

de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor 

 Humane Wetenschappen 2008, een driejaarlijkse 

prijs voor één werk uit alle humane wetenschappen 

in Vlaanderen. 

Dr. Koen De Temmerman | Oudgriekse letterkunde

tel. 09 264 79 70 | Koen.DeTemmerman@UGent.be

p POPULAIRE WETENSCHAPSCAFES
Drie nieuwe edities

In een informele setting in debat treden met weten-

schappers over boeiende en actuele onderwerpen. 

Dat is het concept van de succesvolle Wetenschaps-

cafés van de Associatie Universiteit Gent. Drie nieuwe 

edities staan binnenkort op de agenda: op 3 februari 

(thema 'Kwantumfysica'), op 3 maart (thema 'Meisjes 

en Wetenschap')  en op 31 maart (thema 'Biobrand-

stoffen'), telkens vanaf 19.45u in het café van Studio 

Skoop. 

j www.wetenschapscafe.be

p DICTIONARY OF NINETEENTH-
CENTURY JOURNALISM

De Dictionary of Nineteenth-Century Jour-

nalism (DNCJ), in een co-editie van Acade-

mia Press, The British Library en Chicago 

University Press, werd op 8 decem ber 

officieel voorgesteld in Londen. Het is een 

grootschalig referentiewerk over de jour-

nalistieke industrie in Groot-Brittannië en 

Ierland gedurende de negentiende eeuw. 

De uitvoerige toelichting van diverse facet-

ten van de contemporaine journalistiek ver-

schaft een gedetailleerde momentopname 

van de dagelijkse en periodieke pers. 

General editors zijn Laurel Brake en 

Marysa Demoor, vakgroep Engels.

ISBN: 978-90-382-1340-8 (Academia Press)

978-0-7123-5039-6 (The British Library), 1014 p. | hardback

www.academiapress.be | info@academiapress.be

De UGent richt een platform op in Vietnam en werkt hiervoor samen met het Flanders Economic Offi ce (FEO) 

dat de provincie Oost-Vlaanderen er in 2007 opstartte. | Tijdens Music for Life organiseerde het FaculteitenKon-

vent van de UGent, in samenwerking met de Universiteit Gent, de 'Students for life'-campagne. De studentenver-

enigingen verzamelden meer dan 11.000 euro, de rector deed er nog 5.000 euro bovenop tijdens een grote 

samen zang. Het UGent-personeel organiseerde op zijn beurt 'Work for Life', en verzamelde zo ruim 27.000 euro 

voor het goede doel. | Het Labo ratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) van de UGent heeft 

de European Environmental Press Award gewonnen.
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p KNACK
Rudi Vander Vennet: “Twintig jaar geleden was de 

banksector nog sterk gereguleerd, daarna werd 

wereld wijd een beweging van deregulering en in-

novatie ingezet. De laatste jaren ontstonden er zeer 

ondoorzichtige financiële producten. Het gevolg was 

dat zelfs de toezichthouders geen accuraat overzicht 

meer hadden over de verspreiding van de risico's van 

die nieuwe bancaire producten. Ondertussen is duide-

lijk geworden dat snelle innovatie zonder bijbehorende 

regulering tot catastrofes leidt.”

Professor Rudi Vander Vennet, vakgroep Financiële Economie, 

tel. 09 264 35 13, Rudi.Vandervennet@UGent.be

p DE MORGEN 
Marc De Vos: “De terugkerende saga van de loon-

norm is dus symptomatisch voor de droevige staat 

van het Belgische overlegmodel. Ik ben bijlange geen 

fetisjist van de loonmatiging: er zijn veel andere fac-

toren die de concurrentiekracht van onze economie 

beïnvloeden. Maar we moeten wel het falen vaststellen 

van het systeem om de sociale partners via zelfdisci-

pline tot spontane loonkostenbeheersing te brengen. 

En wanneer de politiek dan niet corrigerend maar juist 

stimulerend optreedt, is het 'après nous, le déluge'. 

Het schaarse relancegeld had een betere bestem-

ming verdiend.”

Professor Marc De Vos, vakgroep Sociaal Recht, 

tel. 09 264 68 45, Marc.Devos@UGent.be

p DE HUISARTS
De term 'autisme' is nog lang niet zo oud. Het was de 

Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Leo Kanner die in 

1943 een eerste wetenschappelijke beschrijving van 

autisme heeft gepubliceerd. Sindsdien hebben verschil-

lende wetenschappers vanuit diverse disciplines in hun 

publicaties neergepend wat volgens hen autisme nu 

werkelijk is. Toch is het voor vele gezondheidswerkers 

die met autisme te maken krijgen, nog steeds niet 

duidelijk wat de aandoening nu juist is. De term wordt 

vaak te pas en te onpas gebruikt, met als gevolg dat 

over vele aspecten van deze complexe stoornis nog 

veel misverstanden en onduidelijkheden blijven 

bestaan. Omdat hij dagelijks heel wat vragen rond 

autisme in zijn mailbox krijgt, besloot professor 

Herbert Roeyers dit boek te schrijven "als een poging 

om wat orde te scheppen en de huidige wetenschap-

pelijke kennis over autisme op een rijtje te zetten." De 

auteur is als hoogleraar verbonden aan de faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de 

Univer siteit Gent. (Autisme: alles op een rijtje, Acco).

Professor Herbert Roeyers, vakgroep Experimenteel-klinische 

en Gezondheidspsychologie, tel 09 264 64 48, 

Herbert.Roeyers@UGent.be 

p HET NIEUWSBLAD
Zelfdoding blijft een van de belangrijkste doodsoorza-

ken in België. Bij jongvolwassenen is het zelfs de fre-

quentste oorzaak. (…) Rik Van de Kerckhove promo-

veert aan de UGent met een doctoraat rond jongeren 

en zelfdoding. Hij beaamt dat er de voorbije maanden 

veel aandacht werd besteed aan zelfdodingen onder 

tieners. “Maar als we de cijfers bekijken, kunnen we 

toch nog niet echt spreken van een zelfmoordgolf bij 

tieners. Ik denk vooral dat die zelfdodingen sneller 

 worden opgepikt door de media”, zegt hij.

Rik Van de Kerckhove, vakgroep Sociologie, tel. 09 294 84 88, 

Rik.Vandekerckhove@UGent.be

p DE STANDAARD
Ludo Permentier: “Geef nooit toe dat u wist wat swaf-

felen was, voor het plots in alle kranten en op alle web-

sites verscheen. Swaffelen is oneigenlijk gebruik van de 

penis door stoute jongetjes die niet beseffen dat hun 

filmpje op YouTube over een jaar of tien bekeken zou 

kunnen worden door een potentiële werkgever. Daar 

wilt u niets mee te maken hebben. En toch is swaffelen 

het Woord van het Jaar 2008 volgens Van Dale, het 

meest gereputeerde woordenboek in ons taalgebied. 

Hoe kan dat nu?

Dat Van Dale een officiële instantie zou zijn die bijhoudt 

welke woorden u mag gebruiken en welke niet, is een 

taai misverstand. Van Dale is een commercieel bedrijf 

en de eerste opdracht van de directeur en zijn perso-

neel is: geld verdienen door boeken te verkopen. In een 

recent interview zei de directeur, Herman Struijlaert: 

'We zijn het Coca-Cola van de lexicografische kennis. 

Daar willen klanten best voor betalen.”

Ludo Permentier, vakgroep Communicatiewetenschappen, 

tel. 09 264 91 53, Ludo.Permentier@UGent.be 

zogezegdzogezegd



Info p 
Prof. Dirk Voorhoof
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Tel. 09 264 68 87
Dirk.Voorhoof@UGent.be
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en haar grenzenen haar grenzen
Geen enkel recht is absoluutGeen enkel recht is absoluut
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novembernummer verder te 

verspreiden, op eenzijdig verzoek-

schrift van commissaris-generaal 

van de  Federale Politie Fernand 

Koekelberg en zijn secretaresse 

Sylvie Ricour. Ze namen aanstoot 

aan een satirische, pornografische 

fotomontage, een allusie op hun 

vermeende affaire.

“Dergelijke toepassing van het 

eenzijdig verzoekschrift en het kort 

geding is omstreden”, aldus Dirk 

Voorhoof. “Desalniettemin besloot 

het Hof van Cassatie enkele jaren 

geleden dat een verspreidings-

verbod door de beugel kan, als 

de betrokken informatie al deels 

verspreid is. Daardoor is het geen 

preventieve maatregel, en dus ook 

geen censuur.”

“Alleen botst zo een verbod dan 

mogelijk tegen het artikel 10 van 

het EVRM. Zo lag het gewraakte 

nummer van Humo al in de dag-

bladwinkel, waren er al duizenden 

exemplaren verkocht en aan de 

abonnees verzonden, en was er 

dus al aanzienlijke schade berok-

kend. Daardoor was de maatregel 

niet meer uiterst spoedeisend”, 

merkt de professor op. “Evenmin 

was de maatregel adequaat.”

De lange weg naar 
een schadevergoeding
Met een kort geding kunt u snel 

de verspreiding van een publicatie 

tegenhouden, als u vindt dat die uw 

recht op privacy of eer en goede 

naam schendt. Dit soort snelrecht 

kan echter alleen in uitzonderlijke 

gevallen. Anders moet u achteraf 

naar een burgerlijke rechtbank 

stappen, om daar van de journalist 

en eventueel ook van de uitgever 

een schadevergoeding te eisen.

“De rechter zal oordelen of de 

journalist een fout maakte en daar-

door de eiser schade berokkende. 

Uiteraard moet elke veroordeling 

tot schadevergoeding worden afge-

de goede naam of de rechten van 

anderen, waaronder dus ook het 

recht op privacy.

Kort geding op het randje 
van censuur
Als u vindt dat bijv. een boek of 

een tijdschrift uw rechten ernstig 

schendt of u grote schade kan be-

rokkenen, kan de kortgedingrechter 

aan de auteur of uitgever een ver-

spreidingsverbod opleggen. “Daar-

toe moet de zaak spoedeisend zijn”, 

legt prof. Dirk Voorhoof uit.

Normaal gezien hoort de kortge-

dingrechter beide partijen, tijdens 

een debat. Als de tijd dringt, kan 

de aanklager “een verkorting van 

termijnen” aanvragen. Daarbij 

krijgen beide partijen het woord, 

maar zal de rechter toch erg snel 

een uitspraak doen.” Als zelfs 

dat te lang duurt, kan men een 

eenzijdig verzoekschrift indienen. 

“De rechter kan dan meteen een 

verspreidingsverbod opleggen, 

zonder mogelijkheid van verweer.” 

Nadien kan de partij tegen wie de 

maat regel is gericht wel derden-

verzet aantekenen, en daarna nog 

in beroep gaan of naar het Hof van 

Cassatie stappen.

Zo verbood een kortgedingrech-

ter het weekblad Humo om zijn 

Volgens de Belgische grondwet 

mag iedereen een mening uiten 

en is censuur nooit mogelijk. De 

uitings vrijheid is echter niet abso-

luut: ergens grenst deze persvrij-

heid aan ieders recht op privacy, 

recht op eer en goede naam enz. 

Om die rechten te beschermen, 

mag een rechter soms de persvrij-

heid beperken.

Die beperking moet dan wel de 

toets aan artikel 10 van het Euro-

pees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM) doorstaan, 

dat direct werking heeft in België. 

Over de correcte toepassing ervan 

waakt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. 

Net als onze grondwet stelt artikel 

10 als basisprincipe voorop dat 

iedereen vrij een mening mag 

verkondigen en informatie mag 

verspreiden, “zonder inmenging 

van overheidswege”. Een beperking 

kan, maar moet bij wet worden 

voorzien en strikt noodzakelijk zijn 

in een democratische samenleving. 

Verder moet elke overheidsin-

menging met het doel ervan in 

proportie staan, en dat efficiënt 

kunnen bereiken. Tot slot moet ze 

een bestaansreden vinden in een 

opgesomde lijst van beperking-

gronden, zoals de bescherming van 

Meent u dat een journalist in een artikel inbreuk 

pleegt op uw recht op privacy? Moet u dan 

machte loos toekijken? Neen, via een aantal pistes 

kunt u zich daartegen verzetten. UGent-professor 

Dirk Voorhoof, een autoriteit op het vlak van media - 

en auteursrecht, legt uit wat uw opties zijn.

Auteur: Tom Dejonghe 

Foto’s: Caroline Vincart
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aanvaarden dat de pers ook over 

negatieve privézaken bericht. Dat 

klopt niet helemaal.”

Direct reageren met 
een recht van antwoord
Als u impliciet of expliciet wordt 

vermeld in een krant of tijdschrift, 

kunt u hierop binnen de drie maan-

den, maar liefst zo vlug mogelijk, 

reageren met een recht van ant-

woord. Niets belet u om daarnaast 

een proces aan te spannen. “In 

een recht van antwoord kan een 

benadeelde alvast zijn versie van de 

feiten geven, in afwachting van een 

later vonnis”, aldus Voorhoof.

“Zeker bij de printmedia is het 

recht van antwoord laagdrempelig, 

én altijd is het gratis. Binnen de 

drie dagen moet het antwoord 

worden gepubliceerd, zonder weg-

latingen of tussentitels.”

“Bij de pers leefde lang de idee dat 

de publicatie van een recht van 

antwoord ongeveer het ergste was 

wat haar kon overkomen. Kranten 

en tijdschriften publiceerden het 

gewoon niet, en hoopten dat de 

indiener achteraf geen proces zou 

aanspannen, wat meestal ook zo 

was.”

“Uiteindelijk deden enkele misnoeg-

den dat toch. Daardoor zag de 

pers in dat ze beter open stond 

voor een recht van antwoord. Ik 

heb de indruk dat vele redacties 

nu niet langer twijfelen over de 

publicatie.” Zo publiceerde Knack 

prompt de rechten van antwoord 

van VB-politici Frank Vanhecke en 

Marie-Rose Morel als reactie op 

de publicatie van enkele omstreden 

e-mails.

Wat redacties soms voorstellen, 

is om geen recht van antwoord te 

publiceren, maar wel een interview 

af te nemen met de betrokken per-

soon. “Als iemand zo zijn verhaal 

kan doen, dan zijn beide partijen 

tevreden. Een recht van antwoord 

het publieksbereik, hoe groter de 

schade”, merkt Voorhoof op.

Een nadeel is dat dergelijk proces 

lang kan duren, tot een jaar en 

vaak nog langer. “Zeker bij een 

schending van de privacy ligt dit 

zeer gevoelig. Alles wat over het 

privéleven van iemand werd gepu-

bliceerd, wordt dan nog eens naar 

aanleiding van het vonnis opgera-

keld.”

Een recent voorbeeld hier is het 

proces dat zangeres Wendy 

Van Wanten aanspant tegen het 

media bedrijf De Persgroep, uitge-

ver van het weekblad Dag Allemaal. 

Volgens Van Wanten organiseerde 

dat blad tegen haar een lastercam-

pagne, waarbij het inbreuk pleegde 

op haar privéleven. Ook dit proces 

start pas in september 2009.

“Hét punt van discussie is of het 

blad over zaken uit haar privéleven 

mocht schrijven, als zij daaruit zelf 

al veel vrij gaf. Journalisten redene-

ren dat als iemand alleen positieve 

zaken uit zijn of haar privéleven 

openbaar maakt, hij of zij moet 

wogen aan art. 10 van het EVRM”, 

aldus Dirk Voorhoof.

“Als het artikel over publieke per-

sonen, een publieke context of 

een dossier van maatschappelijk 

belang handelde én de journalist 

op betrouwbaar bronnenmateriaal 

steunde en zorgvuldig werkte, kan 

hem niets worden verweten.”

Maakte de journalist wel een fout? 

“Dan bedraagt de schadevergoe-

ding vaak één symbolische euro, 

omdat de rechter erkent dat er 

schade is geleden, maar moeilijk 

kan aantonen hoeveel.”

“Meer en meer probeert hij toch 

de schade uit te drukken in een 

financiële vergoeding. Die kan 

oplopen tot € 20 000 en heel 

uitzonderlijk tot zelfs € 50 000. 

Zo oordeelde een rechtbank 

ooit dat een uitzending op VTM 

de privacy van iemand had ge-

schonden. De schade vergoeding 

bedroeg evenveel als het aantal 

personen dat naar de uitzending 

keek, 702 000 BEF. Daarachter 

steekt wel een logica: hoe groter 
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inspiratie vinden in een uitspraak 

van de raad. Sommige journalisten 

zijn hier bang voor. Over de vraag 

of de pers zichzelf moet reguleren 

of dit toekomt aan de rechter, 

organiseerde Universiteit Gent op 

10 oktober 2008 mee een confe-

rentie in Straatsburg.”

dat op de redacties de uitspraken 

zeker ter sprake komen. Ook het 

blad De Journalist besteedt er veel 

aandacht aan. De media weten dus 

meer en meer waar de krijtlijnen 

worden getrokken”, besluit de pro-

fessor.

“Eventueel kan ook een rechter 

blijft het odium hebben dat de re-

dactie in de fout is gegaan”, besluit 

Dirk Voorhoof.

Raad voor de Journalistiek
Tot slot kunt u sinds 2002 met uw 

klacht over een uitzending of een 

publicatie van de Vlaamse media 

ook terecht bij de Raad voor de 

Journalistiek, waarin journalisten, 

uitgevers en experts zetelen. Dit 

zelfregulerend orgaan zal oordelen 

of de betrokken journalist een in-

breuk pleegde op de journalistieke 

ethiek.

“Als de klacht ontvankelijk is, zal 

de ombudsman Flip Voets eerst 

proberen de indiener van de klacht 

in contact te brengen met de 

hoofdredacteur of de journalist, om 

tot een minnelijke schikking komen, 

zoals een rechtzetting of een inter-

view. In de helft van de gevallen is 

de kous daarmee af. Dat is positief: 

beide partijen krijgen snel genoeg-

doening.”

“Als het water te diep is, zal een 

rapporteringscommissie de par-

tijen vragen om een schriftelijke 

conclusie en bewijsstukken in te 

dienen. Daarna volgt een hoorzit-

ting. Binnen enkele weken of maan-

den zal de raad dan tot een beslis-

sing komen”, legt Dirk Voorhoof uit. 

“Ongeveer de helft van de klachten 

is gegrond, wegens een inbreuk op 

de privacy, het principe van hoor 

en wederhoor enz. In andere geval-

len oordeelt de raad dat de klager 

ongelijk heeft.”

Nadien maakt de raad zijn beslis-

sing bekend via zijn website en het 

blad De Journalist. Ook schrijven 

de kranten er soms over. “Uitzon-

derlijk kan de raad het betrokken 

medium aanbevelen om een be-

slissing te publiceren, maar echt 

afdwingen kan ze dit niet.”

Toch valt het gewicht van de Raad 

voor de Journalistiek niet te on-

derschatten. “Uit een enquête blijkt 



 32

agendaagenda
p FELIX FOR LIFE | 28-01-2009

Lezing 200 jaar Mendelssohn

Het ziet ernaar uit dat in 2009 extra aandacht 

wordt geschonken aan Felix Mendelssohn. 

Dit naar aanleiding van de 200ste verjaardag 

van zijn geboorte. Mendelssohn was geen 

lang leven  beschoren, hij werd amper 38 jaar. 

Maar in de tijd die hem gegund werd wist hij 

een indrukwekkende carrière uit te bouwen 

als pianovirtuoos, dirigent én componist. Na 

zijn dood verbleekte zijn ster. Maar tegenwoor-

dig wordt hij geprezen als een meester die 

erin slaagde aan de klassieke vorm een romantische 

inhoud te geven. Gastspreker is Dhr. K. Cooremans, 

kunsthistoricus en eredirecteur van het Koninklijk 

 Conservatorium van Antwerpen. 

Vooraf inschrijven gewenst:

j http://openuniv.ugent.be/index.php?item=102&activiteit=198

 PermanenteVorming@openuniv.ugent.be

p MICRO, MACRO, MEGA 

22-01-09 T.E.M. 15-05-09 
Collectie Ocsinberg, keerpunt in de geschiedenis 

van de microscopie 

Het doel van het Museum voor de Geschiede-

nis van de Wetenschappen is het bewaren en 

openstellen voor het publiek van de collectie 

wetenschappelijke instrumenten, gebruikt in on-

derwijs en onderzoek aan de Gentse Universiteit 

sinds haar stichting (1817) tot het einde van de 

20ste eeuw. De tentoonstelling ‘Micro, Macro, 

Mega’ die dit voorjaar loopt in het museum op de 

Campus Sterre , kwam mede tot stand door de 

medewerking van Dhr. David Ocsinberg die hier-

voor zijn unieke collectie 20ste-eeuwse microscopen 

ter beschikking stelt.  

j www.ScienceMuseum.UGent.be

p DIES NATALIS | 20-03-2009

Uitreiking zes eredoctoraten

Het bestuurscollege van de UGent onderscheidt zes 

eminente wetenschappers met een eredoctoraat: 

linguïst Christopher Butler (UK), jurist Guido Ferrarini 

(Italië), Nobelprijswinnaar Peter Doherty (USA), land-

bouwkundige Monty Patrick Jones (Ghana), biotech-

noloog John Costerton (USA) en politicoloog Arend 

Lijphart (USA). De eredoctoraten worden uitgereikt 

tijdens Dies Natalis, het traditionele stichtingsfeest 

van de UGent op 20 maart 2009.

p 75 JAAR GUSB
Jubileumtentoonstelling

Het GUSB, het universitaire sportcentrum aan de 

Water sportbaan, viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. 

Naar aanleiding van het jubileum loopt dit voorjaar 

een tentoonstelling in de patio van het GUSB over de 

geschiedenis en de werking. 

REDACTIE

Verantwoordelijke uitgever Paul Van Cauwenberge, rector UGent | Coördinator Tom De Smedt
Hoofdredacteur Dirk Rasschaert | Medewerkers-redacteurs Tom Dejonghe, Aart De Zitter, Hilde Pauwels, 
Stéphanie Poelman, Johan Van Praet, Leen van Remortel, Michiel Rombaut, Bavo Van Landeghem
Fotografi e Toon Coussement, Roger Laute, Iris Vandevelde, Caroline Vincart | Vormgeving Cathy Willem 
Redactieadres Afdeling Communicatie UGent, Onderbergen 1, 9000 Gent, communicatie@UGent.be
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Verantwoordelijke publiciteitsregie Hilde Florizoone, Tel. 09 268 28 00, fax 09 268 28 17, pub@magelaan.be
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INFODAGEN

Economie, Toegepaste Economie,  > ZATERDAG 14 FEBR.
Handelsingenieur > ZATERDAG 25 APRIL

Burgerlijk ingenieur > ZATERDAG 7 MAART

Logopedie, Audiologie > ZATERDAG 7 MAART

Psychologie > ZATERDAG 7 MAART

  > ZATERDAG 9 MEI

Revalidatiewetenschappen  > ZATERDAG 7 MAART
en kinesitherapie > ZATERDAG 25 APRIL

Rechten > WOENSDAG 11 MAART

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  > WOENSDAG 11 MAART

Bio-ingenieur > ZATERDAG 14 MAART

Geneeskunde > ZATERDAG 14 MAART

  > WOENSDAG 25 MAART

Burgerlijk ingenieur-architect > ZATERDAG 14 MAART

Criminologie > WOENSDAG 18 MAART

Letteren en Wijsbegeerte (talen) > WOENSDAG 18 MAART 

Farmacie > WOENSDAG 18 MAART

Diergeneeskunde > WOENSDAG 25 MAART 

Letteren en Wijsbegeerte (niet-talen) > WOENSDAG 25 MAART 

Wetenschappen > ZATERDAG 28 MAART

Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen,
Sociologie > ZATERDAG 28 MAART

Tandheelkunde > ZATERDAG 28 MAART

Biomedische wetenschappen > ZATERDAG 28 MAART

Pedagogische wetenschappen > ZATERDAG 25 APRIL

  
ouders > 21 februari & 7 maart

Adviescentrum voor Studenten
FOLDERS, INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN:

Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent, T 09 264 70 00
www.opleidingen.UGent.be  > infodagen
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voor laatstejaars secundair onderwijs en hun ouders 
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60 JAAR MENSENRECHTEN.
GROOT FEEST!
MAAR NIET VOOR IEDEREEN.
STEUN AMNESTY IN HAAR STR  D VOOR MENSENRECHTEN.
STORT JE B  DRAGE OP 000-0000082-82
SURF NAAR WWW.AMNESTY.BE/60 
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Oude Stationsstraat 23 - 8700 Tielt - 051 40 40 00 - www.pvsound.be
PV-Sound KIJKWONING: Abert I-laan 103A - 8620 Nieuwpoort (Iedere 1e zondagnamiddag van de maand of op afspraak)

APPLE
ARCAM
ARTSOUND
B&W
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CABASSE
CAMBRIDGE 
AUDIO
CANON
CLASSÉ
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DENON
HITACHI
INFOCUS
JVC
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LOEWE
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KEF
WAAR KAN U DEZE 
3 MERKEN VERGELIJKEN?

1 ADRES > PV SOUND

Breng uw eigen cd mee en kom vergelijken!
3 Verschillende audio-luisterruimtes:
Bose Lifestyle-verdeler
B&W nautilus
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