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Stalen nemen op Antarctica

Te vroeg op de wereld p Stenen getuigen p 
Erfrecht zit scheef



Festivaria openluchtmusical
21 augustus tot 5 september 

Donkmeer Berlare

Met Jan Schepens als Lancelot, 
Helen Geets als Guinevere en 

Dirk Willems als Koning Arthur

 Bestel nu uw tickets 

www.festivaria.eu 
09 367 88 40

Verhaal & liedteksten:
Alan Jay Lerner

Muziek:
Frederick Loewe

Regie:
Frank Van Laecke

Regie & staging originele 
productie: Moss Hart

Gebaseerd op ‘The Once and 
Future King’ van T.H. White

Muzikale leiding: 
Geert Baetens

Travhydro
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Een Europese universiteit

De afgelopen jaren heeft de Universiteit Gent laten zien dat zij in staat 

is haar kwaliteitsambitie waar te maken. Deze koers is succesvol ge-

bleken.

In juni verlengde de Europese Commissie het in 2004 toegekende 
ECTS-label voor een nieuwe periode van vier jaar. European Credit 
Transfer impliceert een uniforme, competentiegerichte omschrijving 
van het opleidingsaanbod in Europa en is bijgevolg het sleutelinstru-
ment van de Europese Bachelor-Masterstructuur. Daardoor wordt 
de vergelijkbaarheid en erkenning van programma’s vergemakkelijkt 
alsook de mobiliteit van studenten tussen verschillende instellingen. 
Slechts 22 Europese universiteiten en hogescholen kunnen terecht 
trots zijn op dit label.

Ik ben er echter van overtuigd dat er nog werk op de plank ligt om het 
hoger onderwijs in de Europese landen beter te kunnen vergelijken. Ik 
wil de komende jaren onze bereikte positie consolideren en versterken 
en daarvoor zijn nieuwe initiatieven en accenten ter verbetering van 
onderwijs en onderzoek noodzakelijk.

Ook andere universiteiten zetten in toenemende mate in op verhoging 
van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Niet alleen op het gebied 
van onderwijs, maar ook op het gebied van onderzoek, wil ik een volge-
houden internationalisering op onze agenda plaatsen. Wetenschap-
pelijk onderzoek kent geen grenzen, onze universiteit streeft ernaar 
door te groeien naar de wereldwijde intellectuele top en dat kan alleen 
als zij zich bewust op een mondiaal forum ontplooit.

We moeten de nodige structurele stimulansen blijven geven die de 
uitwisseling met andere instellingen van hoger onderwijs uitvoerbaar 
maken, en die de mobiliteit van onze studenten en academisch perso-
neel verhogen. Enkel op die manier kan de UGent ten volle een Euro-
pese universiteit zijn. 

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Gezocht en gevonden:  
cyberella’s aan de UGent p

Stalen nemen op Antarctica p 
Elie Verleyen vertrekt binnen enkele maanden naar 

de Zuidpool om er onderzoek te doen naar milieu- en 

klimaatveranderingen. De Gentse wetenschapper 

kreeg voor zijn project ‘Delaqua’ een prestigieuze 

beurs. Het Belgische wetenschappelijke onderzoeks-

station ‘Princess Elisabeth’ wordt vijf weken lang zijn 

uitvalsbasis in de onmetelijke en barre ijswoestijn.

Gratis ticket voor de openlucht
musical Camelot? Stuur vlug een  
emailtje naar Magazine@UGent.be
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Vlaams proza 
weinig vernieuwend

“Het mag best wat meer zijn”

Info p 
Prof. Bart Vervaeck
Vakgroep Nederlandse Literatuur
Tel. 09 264 40 67
B.Vervaeck@UGent.be

Godverdomse dagen op een godverdomse bol van 

Dimitri Verhulst is een vuurwerk van taal en alleen al 

daarom een literaire prestatie van formaat. Zo klonk de 

jury na de bekendmaking van de Libris Literatuurprijs 

2009. Ere wie ere toekomt. Twaalf jaar na De geruch

ten van Hugo Claus triomfeerde opnieuw een Vlaming 

op de hoogste trede van deze prestigieuze prijsuitrei-

king. Maar hoe kleurrijk en spetterend is het vuurwerk 

in onze Vlaamse prozaliteratuur?

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Caroline Vincart
© Shutterstock
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Dat oordelen uiteenlopend kun-

nen zijn, bewijst Knack-recensent 

Herman Jacobs. Hij maakt in zijn 

bijdrage Een joekel van een denk

spier het winnende boek van de 

Libris Literatuurprijs met de grond 

gelijk. ‘Een zeer onverwachte win

naar. Zeg dat wel: nooit eerder 

werd een dermate stomvervelend 

zowel als stompzinnig boek be

kroond’, klinkt het. “Ik kan Herman 

Jacobs geen ongelijk geven als hij 

dat schrijft. Toch wil ik benadrukken 

dat er geen objectieve criteria zijn 

die bepalen of een boek goed  

of slecht is. Veel hangt af van 

smaak, economische en sociale po-

sitie, opleiding, … De recente proza-

schrijvers richten zich vooral op 

mainstream literatuur en dat is niet 

noodzakelijk opportunisme. Voor 

hen is het evident om zo te schrij-

ven. En je kunt van niemand eisen 

dat hij tegen zijn of haar evidenties 

in moet gaan. Evenmin kun je van 

lezers eisen dat ze boeken lezen die 

ze niet graag lezen. Mijn smaak is 

ook maar een smaak. Het gevaar is 

echter wel dat mensen gaan gelo-

ven dat enkel boeken die prijzen win-

nen interessante boeken zijn.”

Literatuur en complexiteit
Erwin Mortier en Dimitri Verhulst 

zijn typische auteurs van deze tijd 

die weinig vernieuwende technie-

ken toepassen in hun schrijfstijl. 

Zijn er dan geen experimentele 

romanciers meer? De jongste zijn 

Peter Verhelst en Paul Verhaeghe. 

“Verhelst is een auteur die tegelijk 

experimentele auteurs uit de jaren 

70 of 90. Hun stijl is toegankelijk 

en hun werk makkelijk begrijpbaar. 

Alleen niet meer zo jonge auteurs 

als Willy Roggeman, Pjeroo Roobjee, 

Pol Hoste, C.C. Krijgelmans of 

Peter Verhelst schrijven nog onge-

wone en gedurfde romans.”

Niet dat vernieuwing een noodza-

kelijke eis is. “F. Springer en Jeroen 

Brouwers zijn niet de meest ver-

nieuwende auteurs maar ze schrij-

ven schitterend proza. In Datumlo

ze Dagen is het puur genieten van 

de stijl van Jeroen Brouwers. Het 

gaat dus in de eerste plaats om 

vakmanschap: beeldspraak, vertel-

technieken, formuleringen, rijkdom 

van het boek. Ook op een zeer 

traditionele manier kan je briljante 

dingen doen. Alleen zie ik geen echt 

briljante zaken bij de huidige gene-

ratie dertigers.”

Literatuur en smaak
“Ook iets typisch van deze tijd is dat 

je pas au sérieux genomen wordt 

als je een column hebt in een krant 

of een tijdschrift, als je op televisie 

komt of als je een prijs wint”, zegt 

Bart Vervaeck. De kracht van de 

media is enorm. Steeds meer boe-

ken en auteurs worden gehypet. 

Zo verspreidde Verhulst zijn boek 

gratis bij het tijdschrift Humo en 

deelde Pieter Aspe zijn romans 

uit aan treinstations. “Daar heb 

ik helemaal niets op tegen. Maar 

als zo’n boek niet aansluit bij wat 

het publiek kent en wil, halen die 

acties weinig uit. Het brede publiek 

is vooral op zoek naar herkenbaar-

heid en toegankelijkheid.” 

“Het is niet omdat iemand een prijs 

krijgt dat hij een interessant auteur 

is”, zet professor Nederlandse Let-

terkunde Bart Vervaeck meteen 

de toon. “De AKO literatuurprijs, de 

Gouden Uil en de Libris Literatuur-

prijs zijn allemaal commerciële prij-

zen waarbij de bekroonde boeken 

meestal toegankelijk en verkoop-

baar zijn. De Constantijn Huygens-

prijs van de Stichting Jan Campert, 

de driejaarlijkse Prijs der Neder-

landse Letteren (dit jaar gewonnen 

door Cees Nooteboom) of de P.C. 

Hooftprijs bekronen een andere 

soort boeken. Die winnaars zijn 

zelden bestsellers en de prijs heeft 

veelal betrekking op hun volledige 

oeuvre. En toch. Er zijn ongetwijfeld 

kleine kantjes aan alle prijzen, maar 

dat ze er zijn, is niet slecht voor de 

literatuur. Of je het nu eens of on-

eens bent met de jury.” 

Literatuur en vakmanschap
De Libris Literatuurprijs bekroont 

Nederlandstalige literaire fictie 

voor volwassenen. Dat de Vlaming 

Dimitri Verhulst de prijs wegkaapt, 

bevestigt het beeld van de huidige 

generatie prozaschrijvers. “Het zijn 

best aardige auteurs, maar ze zul-

len niet de geschiedenis ingaan als 

schrijvers die het proza vernieuwd 

hebben. Ze blijven ver weg van de 

“Het is niet omdat iemand een prijs krijgt dat 
hij een interessant auteur is.”

“De recente prozaschrijvers 
richten zich vooral op mainstream 
literatuur en dat is niet 
noodzakelijk opportunisme.”

“Er is momenteel een overaanbod aan 
debuutromans.”
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wel een erg eenvoudige bood-

schap. Woorden worden pas 

literatuur door de manier waarop 

ze iets vertellen. Hierbij spelen 

vele factoren een rol: opbouw, do-

sering van het verhaal, stijl, beeld-

spraak,…  Dat zorgt voor spanning. 

Ik hoef na vier bladzijden niet alles 

te weten, zoals bij De engelen

maker van Stefan Brijs.”

“Als ik met deze normen naar de 

huidige generatie Vlaamse proza-

schrijvers kijk, dan vind ik ze niet 

geweldig”, besluit Bart Vervaeck. 

“Ze bieden een literatuurvorm aan 

die ik al lang ken. Het is een zeer 

traditionele, haast journalistiek 

geüpdatete manier van vertellen. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat het 

niet goed zou gaan met het Neder-

landstalige proza. Onze noorder-

buren houden van het realistische 

proza van onze huidige generatie 

Vlaamse dertigers. Het is op-en-

top herkenbaar en dat willen de 

mensen blijkbaar lezen. De litera-

tuur is niet aan het verdwijnen of 

verkommeren. Wandel maar eens 

een willekeurige boekhandel binnen 

en je merkt dat er momenteel een 

overaanbod is aan debuutromans. 

Vroeger bespraken de grootste 

recensenten, zoals Kees Fens en 

Paul de Wispelaere, elke debuut-

roman. Nu is dat niet meer bij te 

houden. Ook bij de debuutromans 

merk ik een heel eenvoudige stijl 

en een traditionele manier van 

vertellen. Voor mij mag er in ieder 

geval weer wat meer experiment 

komen.”

toegankelijk én experimenteel kan 

schrijven. Hij is pas volledig doorge-

broken met de Gouden Uil-winnaar 

Tongkat. Daarvoor vond je zijn boe-

ken bij De Slegte. Zijn recentste ro-

man Zwerm is briljant geschreven, 

heel dubbelzinnig en brengt ontzag-

lijk veel zaken samen. Je moet als 

lezer zelf conclusies trekken en dan 

merk je dat de pers daar niet goed 

weg mee weet. Het is besproken, 

maar niet goed ontvangen. ‘Te pre-

tentieus’ klonk het. Blijkbaar mag 

je niet verwachten dat mensen 

literatuur lezen die qua structuur 

en opbouw wat complexer is. Het 

moet vooral ontspannend en leuk 

blijven. Paul Verhaeghe, winnaar 

van de Ferdinand Bordewijkprijs, is 

ook een heel interessante auteur. 

Hij verkent wél grenzen. In Omega  

Minor doet een oud-nazi zich voor 

als joods slachtoffer. Als lezer ge-

loof je dat ook want zijn ware identi-

teit wordt pas op het einde onthuld. 

Zo trek je onbewust verkeerde 

conclusies en word je voortdurend 

op het verkeerde been gezet waar-

door je verplicht bent je traditionele 

patronen bij te stellen. Dat is een 

van de genoegens van literatuur.”

Boodschappen en debuten
“Als literatuur gewoon een bood-

schap wil overbrengen, verliest ze 

haar literaire gehalte. Messages 

are for the mailman. De bood-

schap van Godverdomse dagen 

op een godverdomse bol ligt er 

erg dik op: de mens wordt geleid 

door zijn driften, en dat verklaart 

de hele geschiedenis. Tja, dat is 

Naam Functie Boek Auteur Waarom?

Freddy Mortier Decaan faculteit 
Letteren en 
Wijsbegeerte

Het onverwachte 
antwoord 

Patricia De Martelaere Haar lezen is een wereld van gelatenheid betreden. “Plagiaat plegen op de werkelijkheid”, omschreef 
zij haar romans ooit. En zo is het ook. Ik moet Het onverwachte antwoord nog uitlezen, maar méér 
dan halverwege lijkt de eenheid van het boek te liggen in een aantal beelden en thema’s (water, kind, 
gif,...) die bijeenkomen in weerwil van de schrijfster en ergens een ‘verhaal’ stuwen. Verwacht je niet 
aan grote emoties. De specialiteit van Patricia De Martelaere is wat zij noemt ‘koude kunst’. Haar 
glasscherpe taal snijdt de emotieve balast weg, in de hoop dat zo de waarheid over leven en dood kan 
worden getoond.

Herwig Dejonghe Decaan faculteit 
Wetenschappen

Vrije val Juli Zeh Ik ben niet zo thuis in de ‘autochtone’ Nederlandstalige literatuur. Ik wil altijd wel iets leren als ik iets 
lees. En mijn beste leeservaringen zijn die waarbij ik in de ban kan raken van een boek: ‘s avonds eraan 
beginnen, en om 4 uur ‘s nachts van pure vermoeidheid loslaten. In dit geval gaat het blijkbaar om een 
thriller (misdaadroman), met daarin een filosofisch-fysische rode draad, geweven rond het concept 
van de vele-wereldentheorie uit de kwantummechanica. Ik ben benieuwd hoe de schrijfster, die geen 
fysicus is, dit uitwerkt.

Eric Mortier Decaan faculteit 
Geneeskunde en 
Gezondheidsweten-
schappen

Fernando Pessoa Ik zal op vakantie mijn favoriete dichter Fernando Pessoa lezen. Dus geen roman, des te meer 
heteronieme fictie, of net niet ?

Hubert De Brabander Decaan faculteit 
Diergeneeskunde

Tirza Arnon Grunberg Tirza werd aanbevolen door mijn echtgenote. Ik heb zelf weinig tijd om te lezen. 

Geert De Soete Decaan faculteit 
Psychologie en 
Pedagogische 
Wetenschappen

Omega Minor Paul Verhaeghe Paul is een collega-onderzoeker in de psychologie die werkt aan de universiteit van Syracuse in de 
USA. Omega minor werd een paar jaar geleden genomineerd voor de Gouden Uil. Voor de Engelse 
vertaling van het boek ontving de auteur in 2008 de Independent Foreign Fiction Prize.

Guido Van Huylenbroeck Decaan faculteit  
Bio-ingenieurs-
wetenschappen

Kleine zielen Kristien Hemmerechts Goede schrijfster met deze keer een verrassend thema. Ben benieuwd.

Paul Van Cauwenberge Rector Groener Gras Annelies Verbeke Ik zou graag Groener Gras van Annelies Verbeke meenemen op vakantie. Ik heb reeds Slaap en Reus 
gelezen. Ik ken Annelies persoonlijk en ik hou van haar mysterieuze schrijfstijl, met een spannend 
verhaal en onverwachte wendingen.

Koen Goethals Academisch 
beheerder

Kapitein Corelli´s 
Mandoline

Louis de Bernières De recentere Nederlandstalige literatuur is niet aan mij besteed. Ik heb er absoluut geen affiniteit 
voor, al heb ik meerdere pogingen ondernomen. Op vakantie wil ik iets meenemen wat vooral vlot 
leest, geregeld de emoties raakt en de gedachten aanscherpt. Kapitein Corelli´s Mandoline raakt 
een breed spectrum aan gevoelens en emoties: vertedering, gelach, weemoedigheid, grimmigheid, 
ontsteltenis en ontroering.

Dirk Mangeleer Logistiek beheerder Godverdomse dagen op 
een godverdomse bol

Dimitri Verhulst Ik wil graag weten waarom Dimitri Verhulst de Librisprijs krijgt. Op vakantie neem ik anders liever 
vulgariserende wetenschappelijke of geschiedkundige literatuur mee. Of een roman die draait rond 
een historische figuur of geplaatst is in een historische context.

Luc Moens Vicerector Vogels zonder vleugels Louis De Bernières Het boek vertelt over mensen die met elkaar leven en van elkaar houden en over hoe hun relaties 
onder druk komen door nationalistische haat die buiten hun leefwereld wordt ontstoken. Ik heb 
vaak gedacht dat religieuze en etnische haat zouden uitsterven en dat de mensheid volwassen zou 
worden. Ook onze tijd lijkt daar nog niet aan toe te zijn. Misschien leert dit boek mij hier iets over. In elk 
geval ben ik er zeker van dat ik meegesleept zal worden door de ontroerende vertelstijl van Louis De 
Bernières.

Piet Taelman Decaan faculteit 
Rechtsgeleerdheid

De ontdekking van de 
hemel

Harry Mulisch In het colofon las ik dat er ondertussen 637.000 boeken van werden gedrukt. Dit is, voor ons kleine 
taalgebied, een ronduit indrukwekkend aantal dat wijst op grote kwaliteit. Dit wordt bevestigd door de 
commentatoren: “een zeer geslaagde totaalroman”, “een onderhoudend, verrassend, grappig, duister, 
krankzinnig boek”, “even eigenzinnig als lichtvoetig uitgevoerd”. Meer heb ik echt niet nodig om deze 
zomer mijn achterstand in te lopen.

Welk boek neemt u mee op vakantie?
Veel tijd voor vakantie is er niet, maar als de riem er dan toch even af mag dan is een goed boek nooit veraf. Wij vroe-

gen ons af welk (Nederlandstalig) prozawerk er bij de UGent-decanen en -directieleden mee op vakantie gaat?

“Woorden worden 
pas literatuur door 
de manier waarop 
ze iets vertellen.”

Foto’s: UGent
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gen ons af welk (Nederlandstalig) prozawerk er bij de UGent-decanen en -directieleden mee op vakantie gaat?
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Evelyne De Cordier zit al zo’n 

19 jaar in de informaticasector, en 

is dus de perfecte vrouw om ons 

een insidersblik te geven. Op dit 

moment werkt ze als IT-projectlei-

der bij de studentenadministratie.

Hoe ben je in de ICT-sector 

terechtgekomen?

“Ik ben eigenlijk afgestudeerd als 

burgerlijk ingenieur elektronica, 

maar dat lag me niet echt. Tijdens 

het solliciteren kwam ik al snel te-

recht in de softwareontwikkeling. 

De eerste acht jaar werkte ik – na 

een interne softwareopleiding – 

als extern consultant voor onder 

meer Volvo Trucks, Electrabel en 

Texas Instruments. Ik was zowel 

bezig met programmeren als met 

analyse, een heel toffe job. Maar 

voor de meeste projecten moest 

ik elke dag naar Brussel, en dat 

was moeilijk te combineren met 

een gezin met drie kinderen. Ik 

ben dan bewust beginnen te sol-

liciteren dichter bij huis, en ik wou 

ook deeltijds werken. Bij Volvo 

Trucks werkte ik twee jaar, maar 

omdat deeltijds werken daar niet 

mogelijk was, ging ik op zoek naar 

iets anders. Zo kwam ik terecht 

bij de Hogeschool, en via de Ho-

geschool later als extern mede-

werker bij de Universiteit Gent. 

Hier wordt software ontwikkeld 

voor alles wat te maken heeft met 

studentenadministratie, dat gaat 

van de inschrijving van studenten 

tot het ingeven en berekenen van 

de punten en de deliberaties. Heel 

uitgebreid dus. Sinds twee jaar 

ben ik vast verbonden aan de uni-

versiteit als IT-projectleider.”

 

Heb je veel vrouwelijke 

collega’s?

“We werken nu met een team van 

externen, waarvan twee vrouwe-

lijke ontwikkelaars. Ook degene die 

Gezocht en gevonden: 
cyberella’s  

aan de UGent
Het is droevig gesteld met het aantal vrouwen in de ICT-wereld. Zo 

droevig dat de Europese Commissie er iets wil aan doen en een 

programma heeft opgesteld om vrouwen warm te maken voor een 

loopbaan in de ICT. Wij zochten en vonden een ‘cyberella’ aan de 

UGent en vroegen haar mening over computerfreaks en nerds, 

mannelijke collega’s en vrouwelijke eigenschappen.

Auteur: Katrien Vermeulen | Foto’s: Caroline Vincart
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De IT zit dus met een 

imagoprobleem?

“Ik denk het wel. En daarnaast 

denkt men vaak ook dat je heel 

erg technisch moet zijn en van 

de nieuwste ontwikkelingen op de 

hoogte moet zijn. Dat hoort er na-

tuurlijk bij, maar informatica is zo-

veel meer dan dat. Op dit moment 

ben ik bijvoorbeeld heel veel bezig 

met analyse, planning, opvolging... 

dat soort zaken.”

Wat zijn voor jou de leukste 

aspecten van je job?

“Mijn job is erg gevarieerd, en 

daarnaast is het leuk om erg oplos-

singsgericht te denken. Ook inte-

ressant is dat thuiswerk meer en 

meer ingeburgerd geraakt. Omdat 

er zoveel ICT’ers gevraagd worden, 

zijn er ook veel mogelijkheden en 

lukt het makkelijker om een job 

dicht bij huis te vinden. En dan is er 

nog de flexibiliteit. Er zijn wel drukke 

momenten, zoals bijvoorbeeld 

uiteindelijk zelf de keuze gemaakt 

om dichter bij huis te gaan werken, 

en deeltijds.”

Wat maakt een IT-job dan 

zo weinig aantrekkelijk voor 

vrouwen?

“Ik vrees dat het beeld dat ervan 

geschetst wordt daar een rol in 

speelt. Bij een IT’er denken we te 

vaak aan een nerd die constant 

achter de computer zit, een echte 

freak. Nu, als er een iemand geen 

computerfreak is, ben ik het wel. 

Ik werk graag in de informatica, 

maar ik ga niet ‘s avonds nog eens 

aan de computer zitten om van al-

les uit te pluizen. Dat wordt soms 

als een must voorgesteld, maar 

dat is het volgens mij niet. Nog 

zo’n vooroordeel is dat veel van 

die computerfreaks wat sociaal 

gestoord zijn, maar dat is zeker 

niet algemeen.”

de manuals schrijft, is een vrouw. 

Maar verder zijn het vooral man-

nen rondom mij.”

Zie je een evolutie doorheen 

de jaren? Zijn er tegenwoordig 

meer vrouwen in de IT-wereld?

“Ik heb toch de indruk dat hun aan-

deel groeit, maar het blijft pover. Ik 

wil daar meteen aan toevoegen dat 

ik dat nooit als negatief heb erva-

ren, ook niet tijdens mijn studies 

burgerlijk ingenieur, waar ik ook 

een van de enige meisjes was.

Je hebt met andere woorden  

nooit moeilijkheden onder-

vonden in de informaticasector 

omdat je een vrouw bent?

“Absoluut niet. Ik ben de eerste om 

te zeggen dat vrouwen evenveel 

kansen krijgen als mannen. Ik denk 

zelfs dat je je carrière als vrouw in 

de IT net prima kan sturen. Ik had 

een fulltimejob, en daar kreeg ik 

evenveel kansen als mannen. Ik heb 

Info p 
Evelyne De Cordier
Afdeling ICT-toepassingen
Tel. 09 264 98 03
Evelyne.DeCordier@UGent.be
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“Het is wel leuk als er een paar 

vrouwen in een team zitten, omdat 

die de mannen die niet erg commu-

nicatief zijn wat losser kunnen krij-

gen. Vrouwen hebben als positieve 

inbreng wellicht dat menselijke 

aspect.”

tijdens de deliberaties, maar in 

rustige periodes kan je je werk zelf 

wat indelen.”

Pak jij problemen anders aan 

dan mannelijke collega’s?

“Ik kan misschien makkelijker toe-

geven dat er iets foutloopt of dat ik 

iets fout gezien heb. Een man doet 

dat minder snel. Daarom is het ook 

goed dat er een mix van mannen 

en vrouwen is. Aan de andere kant 

apprecieer ik het heel erg van man-

nelijke collega’s dat ze zo direct 

zijn. Ze zeggen je keihard als er iets 

niet goed is, maar de dag erna zijn 

ze het vergeten.”

De EU wil vrouwen aan-

moedigen om informatica 

te studeren en een IT-job te 

kiezen. Een goed idee?

“Het is een goed idee om het aan 

te moedigen, maar ik vind dat ze 

het evengoed kunnen aanmoedi-

gen voor mannen. Ik ben niet te 

vinden voor positieve discriminatie. 

Het beeld bijstellen van een IT-job 

is wel een goed idee. Het is zeker 

minder saai dan het eruitziet, en 

tv-programma’s als Beauty & de 

Nerd bijvoorbeeld geven echt wel 

een overdreven beeld.” 

De EU redeneert ook dat er 

veel vrouwelijke eigenschappen 

nodig zijn in een IT-job. Merk jij 

dat die van pas komen?

ICT in cijfers
– Voor het academiejaar 2007-2008 waren er aan de UGent 9 studenten in de twee-

de licentie toegepaste informatica. Vijf ervan zijn geslaagd, slechts één daarvan is 

een meisje.

– Bij de eerste bachelor ingenieurswetenschappen schreven 427 studenten zich in, 

waaronder 69 meisjes. Een percentage dus van 16 procent. Bij de eerste licenties 

van academiejaar 2006-2007 hadden zich geen meisjes ingeschreven ...

– 59% van alle nieuwe academici in de Europese Unie is een vrouw, maar amper een 

op de vijf computerspecialisten is een vrouw.

– Het percentage vrouwen dat werkzaam is in de ICT-sector loopt sterk uiteen in de 

EU en varieert van amper 6% in Luxemburg tot 41% in Litouwen.

© Shutterstock
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een evenwicht tussen de rechten 

van wie achterblijft. Althans in een 

kerngezin of ‘traditioneel’ tweeou-

dergezin. De echtgenoot staat niet 

op straat, en de kinderen missen 

hun deel van de koek niet. Maar in 

een nieuw samengesteld gezin be-

perken de wettelijke regels de mo-

gelijkheid om een goed evenwicht 

te vinden tussen de rechten van de 

nabestaanden. Aan de wettelijke 

reserves valt immers niet te knib-

belen. Zo worden ouders belet om 

eigen kinderen uit vorige relaties in 

Wie een regeling treft voor de ver-

deling van zijn nalatenschap, moet 

de langstlevende echtgenoot of 

eigen kinderen minstens een voor-

behouden erfdeel toekennen. Dit 

deel wordt hun wettelijke reserve 

genoemd, schetst Jan Bael, pro-

fessor aan de faculteit Rechtsge-

leerdheid van de UGent en tevens 

notaris. 

Evenwicht is zoek
De wettelijke regels inzake de 

voorbehouden erfdelen scheppen 

Erfrecht  
zit scheef

Vroeger was het eenvoudig: gelief-

den trouwden en stichtten een gezin. 

Vandaag zijn veel gezinnen een stuk 

complexer. Trouwen hoeft niet meer, 

feitelijk of wettelijk samenwonen kan 

ook. In sommige gezinnen zijn er stief-

ouders en -kinderen. De wetgever kan 

de soms ingewikkelde gezinsstructuren 

niet meer volgen. Vooral het erfrecht 

is dringend aan vernieuwing toe, zegt 

professor familierecht Jan Bael.

Auteur: Tom Dejonghe | Foto’s: Caroline Vincart
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Zonder wettelijke reserve zou al-

les mogelijk zijn. Schaffen we die 

dan niet beter af, om de mensen 

vrij te laten overeenkomen? Dat is 

volgens Jan Bael wellicht een brug 

te ver. “De wettelijke reserve moet 

wel kleiner zijn, zodat er meer van 

de nalatenschap overblijft om vrij 

te verdelen.”

Europese eenmaking?
Opmerkelijk is dat in sommige EU-

landen een overeenkomst sluiten 

over de wettelijke reserve wel kan. 

Zal dat dan binnenkort in ons land 

ook zo zijn? “Op het vlak van een-

making van familiaal vermogens-

recht staat de Europese Unie nog 

Deze kunstgreep wordt vaak ge-

hanteerd. Dat wijst er volgens hem 

op dat mensen eerst zo veel moge-

lijk hun langstlevende partner willen 

beschermen. 

Oplossing niet voor morgen
Met een overeenkomst van aan-

was kan men echter niet alles  

regelen. “Daarom zou men met 

zijn erfgenamen een overeen-

komst moeten kunnen sluiten  

over de wettelijke reserves. Een 

ouder zou dan kunnen afspreken 

dat zijn eigen kinderen na zijn dood 

geen erfdeel krijgen, maar dat 

later erven van de langstlevende 

partner.”

eerste instantie niet te laten erven, 

en om eerst alles volledig aan de 

langstlevende partner na te laten 

en daarna stiefkinderen en eigen 

kinderen gelijk te laten delen in de 

nalatenschap van de langstlevende. 

De problemen veroorzaakt door de 

wettelijke reserve zijn legio.

Waar een wil is, is een weg
In de praktijk heeft men naar oplos-

singen gezocht om de wettelijke 

reserve uit te schakelen. “Partners 

kunnen daartoe een zogenaamde 

overeenkomst van aanwas slui-

ten. Daarin spreken ze af dat als 

een van hen als eerste sterft, de 

andere de helft van bv. de gezins-

woning in volle eigendom krijgt. De 

kinderen kunnen daarvan dan geen 

erfdeel opeisen”, legt Jan Bael uit. 

“Althans als aan enkele voorwaar-

den is voldaan.”

“Men zou met zijn erfgenamen vrij een 
overeen komst moeten kunnen sluiten over  
de voorbehouden erfdelen.”

In een kerngezin schiepen de regels inzake het voorbehouden erfdeel een goed evenwicht tussen de rechten van de nabestaanden. 
In een nieuw samengesteld gezin is dat niet altijd meer het geval.
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schenker gestorven is, zullen zijn 

kinderen aanspraak maken op een 

deel van het vermogen van vóór de 

schenkingen.

Vermomde of verdoken schenkin-

gen doen, is dan ook iets dat Jan 

Bael ten stelligste afraadt. “Dat is 

onwettig. Trouwens, erfgenamen 

die een voorbehouden erfdeel moe-

ten krijgen, kunnen veel gemakke-

lijker schenkingen achterhalen dan 

velen denken.”

altijd dus, want hoeveel mensen 

scheiden vandaag niet? En onder 

bepaalde voorwaarden kan een 

reserve al tijdens het huwelijk vol-

ledig ontnomen worden. Waarom 

zou de wetgever dan geen vrije 

overeenkomsten kunnen toestaan 

over de reserve van de langstle-

vende echtgenoot?”, vraagt Jan 

Bael zich af.

En wat met een schenking?
Kan iemand niet gewoon zijn ver-

mogen bij leven schenken aan 

wie hij wil, en zo aan de wettelijke 

reserves ontsnappen? “Neen, 

omdat die ook tegen schenkingen 

kan worden ingeroepen.” Nadat de 

nergens. De uniformisering van de 

wetgeving inzake familiaal vermo-

gensrecht in alle lidstaten is dus 

niet voor morgen.”

De Belgische wetgever heeft schrik 

om mensen vrij te laten overeenko-

men over de verdeling van hun nala-

tenschap. “Hij wil hen tegen zichzelf 

beschermen. Maar de dwingende 

regels van nu scheppen onoplosba-

re erfopvolgingsproblemen, die men 

gemakkelijk zou kunnen uitklaren in 

een overeenkomst.”

Belangrijk is daarbij dat alle betrok-

kenen onpartijdig en deskundig 

advies zouden krijgen. “Dat hen 

duidelijk wordt gemaakt wat de ge-

volgen zijn van een overeenkomst 

over hun voorbehouden erfdeel.”

Geen zekerheden meer
De wettelijke reserve mag dan nog 

bestaan, dat neemt niet weg dat 

die tussen partners onderling nu al 

veel minder betekent. Als men kiest 

voor wettelijke of feitelijke samen-

woning is er van een voorbehouden 

erfdeel niet eens sprake.

Bij getrouwden bestaat de wet-

telijke reserve wel. “Alleen hebben 

gehuwden daar maar recht op 

zolang ze getrouwd zijn. Niet voor 

“Steeds vaker 
willen mensen zo 
veel mogelijk hun 

langstlevende partner 
beschermen.”

Wie erft zeker wat?
Volgens de wet moeten bepaalde familieleden een voorbehouden erfdeel krijgen. “De 

langstlevende huwelijkspartner moet, als een of beide echtgenoten kinderen uit een 

vorige relatie hebben, minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning en het huis-

raad erven. Daarnaast hebben ook eigen kinderen recht op een voorbehouden erfdeel, 

maar in principe eerst alleen de blote eigendom daarvan, zolang de langstlevende 

echtgenoot leeft. Pas na zijn of haar dood kunnen ze over de volle eigendom beschik-

ken”, legt Jan Bael uit.

Info p 
Prof. Jan Bael
Vakgroep Burgerlijk Recht
Tel. 09 264 68 34
Jan.Bael@UGent.be

“Vrij overeenkomsten kunnen sluiten over 
voorbehouden erfdelen, dat is nog niet voor 
morgen.”
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die het bekende Gentse kanon De 

Dulle Griet schragen. 

Transport 
De steensoort werd ook gekozen in 

functie van de bouwstijl en de bouw-

periode. Voor het fijnere kapwerk 

uit de gotiek waren andere stenen 

aangewezen dan in de romaanse 

periode. “Als je naar een gebouw 

kijkt, zie je soms de tijdslijn. Onder-

aan is er dan de donkere steen van 

de eerste bouwfase, later zie je go-

tiek met lichtere stenen, nog later 

duiken her en der gerestaureerde 

stenen op”, zegt Veerle Cnudde, 

wetenschappelijk medewerker bij de 

vakgroep Geologie en Bodemkunde 

en een van de auteurs van het boek 

Gent… Steengoed!. 

Ook het Gentse stadhuis laat ver-

schillende episodes zien. Want 

afhankelijk van het beschikbare 

steen op. Het onderzoek is een 

eerste aanzet, want wellicht zijn er 

nog meer te vinden. 

Uit het onderzoek van de geologen 

blijkt dat de Gentse stenen soms 

van heel ver komen. In het Sint-Pie-

tersstation vind je Rustenburg uit 

Zuid-Afrika, Chinese oölitische kalk-

steen werd op het Lieven Bauwens-

plein gebruikt. De vrij exclusieve 

Lappia Green komt uit Noorwegen 

en zie je in het Marriott Hotel aan 

de Korenlei. Ook de geologische 

tijdschaal loopt ver terug. Van re-

cente aard is de tufsteen van de 

Eifel, die dateert van grondlagen 

die in het quartair werden gevormd 

en die onder meer te zien is aan de 

buitenmuren van de Sint-Baafsab-

dij. Het carboon (359-299 miljoen 

jaar geleden) levert onder meer 

blauwe hardsteen op. Die werd bij-

voorbeeld gebruikt voor de stenen 

Zo lees je in Gent… Steengoed! 

dat het de Franse keizer Napoleon 

Bonaparte was die mee het uitzicht 

van de stad Gent bepaalde. Hij 

besliste immers dat er op daken 

alleen nog Franse leisteen mocht 

worden gebruikt. Dit toont aan hoe 

de politieke context van invloed kan 

zijn op de manier waarop een stad 

evolueert. 

Geologen van de UGent namen 

voor het boek 17 Gentse monu-

menten onder de loep. Dat leverde 

35 verschillende soorten natuur-

Stenen getuigen

Elke steen vertelt een verhaal. Wie 

Gent doorkruist, kan her en der boei-

ende historische en maatschappelijke 

weetjes meepikken. Geologen van de 

Universiteit Gent gingen samen met de 

stadsdiensten op zoek naar de meest 

interessante verhalen. Het resultaat? 

Een rijk gestoffeerd boek en een ver-

rassende wandelgids.  

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart

Het operagebouw 
werd gerenoveerd. 

De krijtsteen 
uit Avesnes 
was immers 

aangetast door 
zure regen.
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onderzocht. “Natuursteen wordt 

opnieuw vaker gebruikt, denk aan 

het nieuwe gerechtsgebouw waar 

men voor de zijkanten donker ge-

kleurde Chinese basalt van Fuding 

gebruikte. Dit past in de trend naar 

duurzaamheid. Deze stenen moeten 

immers enkele eeuwen meegaan, 

mits ze goed worden onderhouden”, 

aldus Patric Jacobs. 

budget werd er voortgebouwd. 

Daardoor ging men ook verschillen-

de steensoorten gebruiken, onder 

meer blauwe hardsteen en witte 

natuursteen. “Dat er in Gent veel 

natuursteen te vinden is, heeft met 

de ligging te maken. Via de Schelde 

kon men vrij vlot stenen aanvoe-

ren. In Gent is er veel Ledesteen 

gebruikt, maar ook Doornikse kalk-

steen en Brusseliaanse steen is 

er te vinden”, zegt Veerle Cnudde. 

“Doornikse kalksteen kom je vaak 

tegen, zoals in de Sint-Baafssite, 

het Gravensteen en enkele middel-

eeuwse huizen aan de Hooiaard.” 

Verwering
Het verweren van natuursteen is 

een continu proces. Zowel de ei-

genschappen van de steen zelf als 

externe omstandigheden spelen 

daarbij een rol. Zo vind je onderaan 

de Sint-Michielsbrug stalactieten, 

een gevolg van de combinatie van 

strooizout en het calciet van de 

steen. Professor Patric Jacobs 

(vakgroep Geologie en Bodemkun-

de) wijst op de veranderde ethiek 

van het restaureren. “Vroeger 

haalde men een verweerde steen 

uit de muur en stopte er een an-

dere in die er ongeveer hetzelfde 

uitzag. De vervangsteen verweerde 

soms sneller dan de steen die eruit 

was gehaald. Nu let men veel meer 

op de effecten op langere termijn.” 

Zo worden in wetenschappelijke 

laboratoria, zoals aan de UGent, de 

technische aspecten van een steen 

onder de loep genomen. Men laat 

een steen bijvoorbeeld verschil-

lende keren bevriezen en dan weer 

ontdooien. Op die manier wordt 

ingeschat hoe de steen op termijn 

zal evolueren. 

Ook de historische trends in het 

gebruik van natuursteen werden 

Info p 
Prof. Patric Jacobs  
Vakgroep Geologie en Bodemkunde 
Tel. 09 264 46 51  
Patric.Jacobs@UGent.be

Soorten natuursteen
Natuursteen vind je in de aardkorst. Bij de classificatie speelt onder meer de minera-

logische samenstelling een rol. Stollingsgesteenten ontstaan door het afkoelen van 

magma of lava. Sedimentaire gesteenten hebben ook een lange voorgeschiedenis. 

Oude bestaande stenen verweren, de losgemaakte deeltjes worden afgezet door de 

stroming van water of wind. De bovenste lagen drukken de onderste samen, waar-

door een nieuwe steensoort wordt gevormd. 

“Zure regen is schadelijk voor natuursteen”
Milieuvervuiling heeft nefaste gevolgen voor natuursteen. Het veroorzaakt een ver-

kleuring van de gebouwen en geeft een donkere korstvorming. De vervuiling in de 

lucht wordt in die korst opgenomen. De roetdeeltjes zelf zijn niet echt schadelijk 

voor de steen, maar het oogt niet mooi. Wanneer de steen gereinigd wordt, kan er 

bovendien schade optreden als dit te agressief gebeurt. De druk mag dus niet te hoog 

zijn. Vroeger stond men hier soms te weinig bij stil. Bij een restauratie pompte men 

ooit het water uit de Leie om een vervuilde korst weg te spuiten. Het verontreinigde 

water drong echter in de steen, met alle microbiologische gevolgen van dien. Jan De-

wanckele (vakgroep Geologie en Bodemkunde): “Zure regen is schadelijk en kan na-

tuursteen beïnvloeden. Denk aan het Gentse operagebouw dat uit 1840 dateert. Daar-

voor werd krijtsteen uit het Franse Avesnes gebruikt. Dit bouwmateriaal is geschikt 

voor landelijke gebieden, maar is niet bestand tegen de  zure stadslucht. Al na enkele 

decennia loste het calciet in de steen op, wat voor een vuil uitzicht zorgde.” Intussen 

is het operagebouw echter gerenoveerd en werd de vervuiling aangepakt. 

Praktisch
p Gent… Steengoed! Veerle Cnudde,  

Jan Dewanckele, Marleen De Ceuckelaire,  
Guido Everaert, Patric Jacobs, Marie Christine  
Laelement (red.), uitg. Academia Press,  
www.academiapress.be, 40 euro  
(wandelgids Gent … Steenroute inbegrepen)

p De wandelgids Gent… Steenroute bevat vier  
routes in de Gentse binnenstad, variërend van  
2,9 tot 5,6 km, en is ook apart te verkrijgen, 10 euro

Onderaan de Sint-Michielsbrug  
kun je stalactieten zien.
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schappen. De voedingsindustrie 

maakt van die kennis gebruik om 

bijvoorbeeld koffieblends samen 

te stellen. Of onderzoeken wat het 

effect zou zijn van de aanpassing 

van het brandingsprocedé op de 

koffiesmaak.” 

“Ook bij ingangscontrole is die 

neus relevant: producten die in 

grote hoeveelheid worden geleverd 

(denk aan specerijen) worden snel 

en doeltreffend gecontroleerd. Bij 

Nespresso hebben we dan weer 

ontdekt dat bepaalde variëteiten 

die worden verkocht qua aroma-

patroon ontzettend dicht bij elkaar 

liggen. Zo dicht dat getrainde proe-

vers het onderscheid nauwelijks of 

niet kunnen smaken. Straffe koffie, 

als je het mij vraagt! Professionele 

wijnkenners kunnen onze techno-

logie gebruiken om bij de aankoop 

van wijnen naar een perfecte prijs-

kwaliteitsverhouding te streven.” 

Niets zo vluchtig als aroma’s, 

niets zo blijvend als een proef-

schrift. Apotheker Inge Dirinck 

combineerde beide stellingen en 

promoveerde begin dit jaar met 

de ontwikkeling van een ‘elektroni-

sche neus’. De titel van haar werk: 

“Mass spectrometry-based elec-

tronic nose technology for aroma 

analysis of coffee and wine.”

I beg your pardon?

Inge Dirinck: “De massaspectro-

metrie-gebaseerde elektronische 

neus is een toestel dat vluchtige 

aromacomponenten kan analy-

seren in voedingsmiddelen. Dat 

levert een unieke vingerafdruk op 

van de geanalyseerde producten. 

Dat kan gaan om koffie- of wijnvari-

eteiten maar evenzeer om verpak-

kingsmaterialen. Zo kunnen we die 

producten classificeren op basis 

van hun aroma- of geureigen-

Een neus voor 
onderzoek

Negenproef 
met Inge Dirinck

In februari 2009 promoveerde Inge 

Dirinck aan de UGent tot doctor in de 

farmaceutische wetenschappen. Ze 

ontwikkelde een elektronische neus 

die vandaag zijn praktisch nut bewijst 

voor de voedingsindustrie. Zelf haalt 

ze al lang haar neus niet meer op voor 

geurtjes.

Auteur: Aart De Zitter | Foto: Caroline Vincart



Wat doe je als je niet aan 

het werk bent?

“Wel, het zal je misschien verba-

zen, maar dan zit ik in een wijn-

gilde. Een vriend van mijn man was 

lid van de Commanderij Erasmus, 

en nodigde mij uit om een lezing 

over onze elektronische neus te 

komen geven. Ik raakte geïnteres-

seerd in wijn, en werd lid. Ik geef 

er nu wetenschappelijke duiding bij 

de proeverijen. Ik heb ook al wijnen 

laten proeven die ik voor mijn on-

derzoek gebruikte, maar dan zon-

der wetenschappelijke bijbedoe-

lingen. Het is wel verheugend om 

vast te stellen dat er een goede 

correlatie bestaat tussen wat de 

leden van onze gilde smaken en 

proeven en wat de elektronische 

neus analyseert.”

Kan je zelf nog kiezen tussen 

koffie en wijn?

“Ik kan me geen dag zonder voor-

stellen. Ik houd enorm van Bor-

deauxwijnen, hun complexe neus, 

subtiele houttoetsen en zachte 

afdronk. Ook de grote culturele 

diversiteit van koffie boeit me heel 

sterk. Zoals ik al zei: ik heb koffie én 

wijn nodig. Elke dag opnieuw.”

Doctoreren: dat is zwoegen en 

zweten. Of viel het allemaal nog 

wel mee?

“Vooral het laatste jaar was zwaar. 

Ik moest het schrijven aan mijn 

doctoraat combineren met mijn 

taak als technologisch adviseur bij 

SENSTECH, het Vlaams Adviescen-

trum voor Sensoriek binnen het La-

boratorium voor Aromaonderzoek 

van deKaHo Sint-Lieven. Schrijven 

was dus avondwerk. Er komt bij het 

maken van een proefschrift erg veel 

kijken: publicaties, presentaties, on-

derzoek doen, schrijven. Wat ik het 

moeilijkste vond, was het bij elkaar 

brengen van de bestaande publica-

ties tot een samenhangend en vlot 

lezend geheel. Vlot lezend voor de 

vakgenoten, bedoel ik natuurlijk.”

Heb je tips voor aanstormende 

doctorandi?

“Niet opgeven, niet opgeven. Het 

is lastig, maar die jarenlange inzet 

resulteert in een bijzonder mooi 

gevoel. Ik moet er wel bij opmerkin-

gen dat promoveren niet altijd even 

makkelijk te combineren valt met 

een familieleven. Ik kon zelf terug-

vallen op veel hulp van familie en 

vrienden. Zo viel het toch allemaal 

nog wel mee.”

Hoe zie je je eigen toekomst?

“Ik ambieer zeker niet een louter 

academische carrière. Dat ik een 

doctoraat gehaald heb, is eerder 

het gevolg van mijn onderzoek dan 

een doel op zich geweest. Ik wil 

vooral verder werken aan de wis-

selwerking tussen onderzoek en 

industrie. Noem het een vorm van 

maatschappelijke dienstverlening. 

Ik wil de voedingsnijverheid verder 

sensibiliseren voor het praktische 

nut die de elektronische neus en 

andere instrumentele technieken 

kunnen hebben. Dat belang duide-

lijk maken, dat wil ik gerust nog een 

aantal jaren blijven doen.”

Hoe zit het met je eigen neus?

“Die is voor het ogenblik verkou-

den! Maar ja, ik heb een zeer goed 

getraind reukorgaan. Dat is in 

mijn onderzoek ook nodig, want 

we moeten continu zelf ruiken en 

proeven. Als je proeft, dan gaan 

vluchtige aromacomponenten via 

je keel naar je neus. Ik gebruik mijn 

neus continu. Daardoor is die zeer 

getraind geraakt.”

Wat ruik je graag?

”Ik ruik aan alles. Als ik in de Fnac 

een boek opensla, dan lees ik de 

achterflap, en nadien ruik ik eraan. 

Als de geur me niet bevalt, zal ik 

het niet kopen. In ons laborato-

rium hebben we zelfs de geur van 

Vlaamse kranten onderzocht. De 

krant die het minste ruikt, is De 

Tijd. De sterkst ruikende krant is 

Het Laatste Nieuws. Dat ligt onder 

andere aan de gebruikte inkten en 

het aantal kleurenfoto’s.”

Kan je wetenschappelijk 

bepalen wat lekker ruikt?

“Er is vroeger onderzoek gedaan 

naar wat mensen liefst ruiken. Op 

de eerste plaats komt vers gebak-

ken brood. Koffie staat op de twee-

de stek. Koffie is een heel complexe 

geur die meer dan vierhonderd 

verschillende aromacomponenten 

bevat. Denk daarbij aan vluchtige 

zuren, pyrasinen (die bij de bran-

ding gevormd worden) en aan 

fenolen (vooral dan bij de Robusta-

variëteiten). Ik ga ervan uit dat het 

precies die complexiteit is die de 

mensen zo aangenaam vinden. 

Maar strikt wetenschappelijk een 

definitie van ‘lekker ruiken’ geven, 

dat kan niet.”

Info p 
Dr. Apr. Inge Dirinck
SENSTECH
KaHo Sint-Lieven
Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent
Tel. 09 265 86 39
Inge.Dirinck@KaHosl.be
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In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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Zogezegd
p DE TIJD
Het West-Vlaamse wetenschapspark Greenbridge, 

een gezamenlijk initiatief van de UGent en de Oos-

tendse haven, is een typevoorbeeld van innovatieve en 

creatieve kenniseconomie. Met Europese EFRO-steun 

richt het de focus op duurzame en hernieuwbare ener-

gie. “Greenbridge is een cleantech wetenschapspark 

en incubator. De site van 18 ha omvat een research-

center en biedt faciliteiten aan hightech starters en 

doorgroeiende bedrijven. De voornaamste doelstelling 

is het bevorderen en valoriseren van onderzoek en 

ontwikkeling die uitmondt in commerciële toepas-

singen”, zegt professor Greet Van Eetvelde, CEO van 

Greenbridge en directeur van het energiekennisplat-

form Power-Link.

p DE MORGEN
Na bijna vijf jaar is de 700 kilometer lange scheidings-

muur tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever 

bijna af. Onlangs vond in Brussel een conferentie over 

‘European Neighbourhood Policy’ (ENP) plaats. Omar 

Jabary Salamanca, vorser in de Middle East Group 

aan de UGent, stelde op de conferentie vast: “De EU 

heeft het conflict geërfd van de Britse en Franse ko-

lonisator in die regio, en daardoor is er dus die Euro-

pese betrokkenheid. Hoewel er geen klare en uniforme 

visie op het Palestijns-Israëlische dossier bestaat, is de 

EU toch een belangrijke actor, en dat komt net door 

de historische betrokkenheid. Maar er blijft die para-

dox: de EU geeft veel geld aan Palestijnse infrastruc-

tuur, maar politiek staat ze nergens. Bovendien kan ze 

niets aan Israël opleggen, zelfs niet op het vlak van de 

mensenrechten.”

p HET NIEUWSBLAD
Professor familierecht Gerd Verschelden is de ‘Wijste 

Prof’ van de UGent. Zijn studenten hebben zelfs een 

Facebook-pagina gewijd aan zijn droge humor. Zelf 

voelt hij zich nochtans niet de stand-upcomedian van 

de Gentse professorengilde. “Meer nog: ik probeer 

zelfs niet om grappig te zijn. Van veel van die uitspra-

ken ben ik me – op het moment zelf – niet eens be-

wust dat ze zo amusant zijn. Pas als ik ze zelf achteraf 

lees op die fora, moet ik ook lachen.”

p HET BELANG VAN LIMBURG
Zoals bekend is Tom Boonen voor de derde keer 

betrapt op het gebruik van cocaïne. Zijn ploeg heeft 

hem nu een paar regels opgelegd, een daarvan is het 

laten afnemen van een haaranalyse. Wat houdt dat 

in? Professor bioanalyse Willy Lambert: “We hebben 

ongeveer 200 milligram haar nodig voor een analyse. 

Een haaranalyse op één haar heeft geen zin: het kan 

zijn dat net die ene haar geen sporen bevat van het 

middel waar we naar zoeken. Daardoor lijkt het dat de 

persoon de stof niet heeft gebruikt. Elke maand wordt 

het haar 1,5 cm langer. Voor een haaranalyse wor-

den stukjes van minimaal 3 cm gebruikt. Die worden 

in twee geknipt. Het stukje dat zich het verst van de 

hoofdhuid bevond (de haarpunt), is het oudst en geeft 

informatie over inname van twee maanden eerder. 

Het stukje haar dat het dichtste bij de hoofdhuid zat 

(de haarwortel) geeft informatie vanaf vandaag tot 

1 maand geleden”.

p DE MORGEN
Marc De Vos (vakgroep Sociaal Recht) keert zich 

tegen de nationalisering van General Motors. In de 

vrijemarkteconomie horen de besten te winnen, 

schrijft Marc De Vos, maar met de nationalisering van 

GM spelen de VS vals spel. “Miljarden overheidsgeld 

moeten uitverkoren automakers helpen om alsnog 

betere wagens te maken dan de concurrentie. Het is 

concurrentievervalsing op grote schaal en een slag in 

het gezicht van al die werknemers en vakbonden die 

elders zo productief en innovatief zijn gebleken. Ander-

half jaar geleden zou het een internationaal schandaal 

zijn geweest. Nu kraait er geen haan naar.”
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als belangrijk uithangbord voor 

pop en cultuur in Gent. De zender 

speelt een nadrukkelijke rol bij het 

lanceren van jonge muziekgroepen 

en neemt door haar eigenzinnige 

muziekkeuze een aparte plaats in 

binnen het radiolandschap. 

Vandaag barst Urgent.fm uit zijn 

voegen. De huidige locatie voldoet 

met zo’n 200 vrijwilligers niet 

meer aan de noden. Op de nieuwe 

werkplek kan de jongerenzender 

professioneel groeien. De studio’s 

zullen akoestisch perfect zijn en 

rekening houden met de nieuwe 

geïntegreerde vorm van radio 

maken. De 150 jaarlijkse liveoptre-

dens kunnen op deze manier veel 

kwalitatiever worden opgenomen. 

“De nieuwe locatie gaat ons een 

nieuwe boost geven. Vanuit de 

redactie kijken we in de studio, 

waardoor er een sterke interactie 

ontstaat tussen de verschillende 

aspecten van de werking. Er zal 

meer ruimte zijn om creatief met 

radio aan de slag te gaan”, vertelt 

Sven De Coninck.

Sven De Coninck is naast Urgent.fm-

voorzitter ook coördinator van  

het REC Radiocentrum, een ken- 

niscentrum rond alles wat met  

radio te maken heeft. Ook het REC  

Radiocentrum wordt binnenkort  

ondergebracht op de nieuwe loca-

tie. “De UGent engageert zich doel-

bewust tot media.  Vandaar ook  

de vlotte samenwerking”, aldus  

De Coninck.“En ik durf dit gerust 

toegeven: zonder de UGent zou 

Urgent.fm niet mogelijk zijn.”

Een bescheiden start
Urgent.fm ontstond als studenten-

vereniging in 1994 aan de Gentse 

faculteit Rechtsgeleerdheid. Met 

een subsidie van de universiteit 

werden de opnames gemaakt en 

de zendtijd werd aangekocht bij 

een nabije lokale radio. Wekelijks 

werd op deze manier 30 uur ‘radio 

gemaakt’.  

In 2002 vervoegde Sven De Coninck 

de Urgent.fm-ploeg als coördina-

tor. Een hele uitdaging, vertelt hij: 

“Ik combineerde deze taak met 

een voltijdse functie als assistent.” 

Hoewel het een zware opdracht 

was, blikt hij trots terug op het 

resultaat. De nodige financiële mid-

delen werd bijeengebracht voor 

de bouw van een studio, er kwam 

een zendinstallatie en de zender 

kreeg een erkenning met een eigen 

frequentie die de stad Gent dekt. 

In 2004 was Urgent.fm een echte 

stadsradio voor jongeren. 

Momenteel heeft Urgent.fm tot 

2012 een engagementsverklaring 

afgesloten met de universiteit. 

Ook kan de zender via de UGent-

subsidies een fulltime-personeelslid 

in dienst nemen en nemen de 

Urgent’ers tegen het einde van de 

zomer hun intrek in de nieuwe ra-

diostudio’s aan het Stalhof.  

Lof en eer 
In 2008 bekroonde de Stad Gent 

Urgent.fm met de Cultuurprijs. 

Een externe jury omschreef de 

zender als ideale voedingsbodem 

voor radio- en muziektalent en 

Gentse studentenradio 
Urgent.fm krijgt 

nieuwe boost

Urgent.fm is uitgegroeid van een be-

scheiden lokale studentenradio tot een 

professionele jongerenzender. De  

komende weken nemen de redactieleden 

en dj’s hun intrek in de gloednieuwe 

studio’s aan het Stalhof in Gent. Hoog 

tijd voor een portret van deze energie-

ke en ietwat eigenzinnige radiozender, 

die in 2008 nog bekroond werd met 

de Cultuurprijs van de Stad Gent.

Auteur: Sofie De Schampheleire | Foto’s: Urgent.fm

Info p 
www.Urgent.fm
www.radiocentrum.be 

Brecht Vanmeirhaeghe  
in de studio, gestart  
bij Urgent.fm en nu 
presentator bij Radio 2.
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Te vroeg op de wereld
Vandaag wordt bijna 8 procent van 

de baby’s te vroeg geboren, na een 

zwangerschap van minder dan 37 we-

ken. Op de dienst Neonatologie van 

het UZ Gent kunnen ze aansterken tot 

ze klaar zijn voor de echte wereld. Bij 

prematuriteit worden artsen evenwel 

vaak geconfronteerd met prangende 

ethische vragen; vooral extreme vroeg-

geboortes verlopen zelden zonder ver-

wikkelingen. Betrokkenheid van de ou-

ders bij deze delicate materie is daarbij 

essentieel.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart
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tijd worden vastgesteld. Denk aan 

ontwikkelingsachterstand, leer- en 

gedragsproblemen, motorische 

moeilijkheden enzovoort. We de-

den onderzoek naar baby’s die na 

26 weken of nog vroeger werden 

geboren. Daaruit bleek dat 40 pro-

cent van deze kinderen op driejari-

ge leeftijd een gewone ontwikkeling 

kende, één derde had een ernstige 

handicap en een ander derde een 

milde tot matige handicap. Het 

onderzoek gebeurde in 1999 en 

2000, in heel België. Dit leidde tot 

nieuwe inzichten in de overlevings-

kansen van zo jonge baby’s.” 

(Over)leven
Een baby is levensvatbaar vanaf 

23 tot 24 weken, wereldwijd wordt 

deze norm gehanteerd. “Het blijft 

evenwel een grijze zone. Iedereen 

is het er over eens dat je een baby 

vanaf 26 weken de nodige inten-

sieve zorgen kunt toedienen, als 

daartoe de mogelijkheden naar 

mankracht en financiële onder-

steuning aanwezig zijn, zeker in een 

eerste fase. De overlevingskansen 

van die baby’s zijn hier boven de 

verlof dient daar eigenlijk voor, 

maar heel wat vrouwen sparen die 

dagen op om nà de geboorte lan-

ger bij hun baby te kunnen zijn. Dit 

is heel begrijpelijk. De sociale re-

gelgeving zou ook een rustperiode 

voor de geboorte moeten vastleg-

gen”, vindt Piet Vanhaesebrouck. 

“Ook anders gaan leven behoort 

wellicht tot die primaire preventie. 

De secundaire preventie of zoge-

naamde weeënremmers werken 

nagenoeg niet. Ze zijn hoogstens 

nuttig om voor voldoende longrij-

ping bij de ongeborene te zorgen.”

 

Risico’s bij vroeggeboorte
Wanneer het kindje voor 37 weken 

geboren wordt, gaat het om een 

vroeggeboorte. Als de zwanger-

schap minder dan 28 weken duurt, 

heeft men het over zeer ernstige 

prematuriteit. “Te vroeg geboren 

kinderen lopen meer risico op 

sterfte. Na de geboorte kunnen 

verwikkelingen optreden, zoals 

ademhalingsmoeilijkheden. Welis-

waar zijn de mogelijkheden om dit 

op te vangen nu groter dan voor-

heen. Ook is de kans dat deze kin-

deren later blijvende neuromotore 

problemen hebben groter dan bij 

baby’s die een volledige zwanger-

schap doormaakten. Vaak kunnen 

die problemen pas na verloop van 

De toename van het aantal vroeg-

geboortes in de Westerse wereld 

lijkt verbazingwekkend. “De alge-

mene gezondheid en sociaaleco-

nomische leefomstandigheden zijn 

globaal beter geworden. Ook de 

medische kennis is snel geëvolu-

eerd. Dat had tot een daling kun-

nen leiden, maar dat blijkt niet het 

geval te zijn”, zegt professor Piet 

Vanhaesebrouck (vakgroep Pedia-

trie en Genetica).

Professor Vanhaesebrouck wijst 

op een aantal factoren die de 

toename van het aantal vroeg-

geboortes kunnen verklaren. Zo 

krijgen steeds meer vrouwen op 

latere leeftijd een baby, wat de ri-

sico’s vergroot. Een hogere leeftijd 

geeft meer kans op meerlingen, 

wat eveneens tot vroeggeboorte 

kan leiden. De vruchtbaarheid daalt 

vanaf 28 jaar, wat op zich leidt tot 

een alsmaar stijgende toepassing 

van kunstmatige voortplantings-

methoden waarbij prematuriteit 

en meerlingenzwangerschap twee 

veel voorkomende verwikkelingen 

zijn. “Een relatief klein deel van 

het percentage vroeggeboortes 

heeft een aantoonbare medische 

oorzaak. Artsen induceren soms 

een vroeggeboorte om het kind 

te kunnen behandelen of om de 

gezondheid van de moeder te be-

schermen, zoals bij een ernstige 

zwangerschapsvergiftiging”, zegt 

Piet Vanhaesebrouck.

Beter voorkomen
Het voorkomen van vroeggeboorte 

is belangrijk. De primaire preventie 

bestaat vooral uit het nemen van 

voldoende fysieke en psychische 

rust in het derde trimester van 

de zwangerschap. “Het bevallings-

Info p 
Prof. Piet Vanhaesebrouck
Vakgroep Pediatrie en Genetica
hoofd dienst Intensieve Neonatologie
Tel. 09 332 35 37
Piet.Vanhaesebrouck@UGent.be “De sociale regelgeving zou een rustperiode 

voor de geboorte moeten vastleggen.”

Opvallende cijfers
– Bij vroeggeboorte gaat het om baby’s met een zwangerschapsduur van minder 

dan 37 weken.

– Het aantal vroeggeboortes steeg van 5 procent tot bijna 8 procent.

– Twintig jaar terug was 24 procent van de moeders ouder dan dertig, nu is dat het 

dubbele. 

– Meer dan 5 procent van de pasgeborenen is verwekt met kunstmatige reproduc-

tietechnologie.

“De focus ligt niet op het 
toepassen van technisch 
vergevorderde geneeskunde,  
wel op het belang van het kind.”
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vijftien jaar geleden was er nog 

vaak een dilemma. Verloskundigen 

vreesden dat kinderartsen de 

neiging zouden hebben om steeds 

verder te gaan in het verlengen van 

het leven. Daarom was men soms 

huiverig om kinderartsen bij het 

gesprek te betrekken. Maar dat 

bleek niet zo, integendeel. De focus 

ligt immers niet op het toepassen 

van technisch vergevorderde ge-

neeskunde, wel op het belang van 

het kind. De uiteindelijke beslissing 

wordt samen met de ouders geno-

men. Er is weliswaar wetenschap-

pelijk onderzoek dat nagaat of je 

de grens van levensvatbaarheid bij 

vroeggeboorte kunt verschuiven. 

Maar geneeskunde is niet alleen 

kunde maar ook kunst. Want je 

moet altijd heel eerlijk het einddoel 

voor ogen houden: een zo gezond 

mogelijk kind aan de ouders terug-

geven. Met deze ethische vragen 

zal de jongere generatie artsen 

nog veel vaker worden gecon-

fronteerd”, besluit Piet Vanhaese-

brouck. 

te antwoorden op de vraag of het 

zinvol is dat haar kindje zal overle-

ven. Moet ze toestaan dat men alle 

zorgen toepast of eerder overwe-

gen palliatieve begeleiding aan te 

vragen? Voor een ouder is zoiets 

uiterst confronterend”, weet Piet 

Vanhaesebrouck. 

Kunde en kunst
Het gaat om een heel gevoelige en 

delicate kwestie die fijnbesnaarde 

zorg vergt. Meestal wordt op vraag 

van de verloskundigen een gesprek 

met de ouders gevoerd. “Ruim 

70  procent, ook het risico op late-

re verwikkelingen neemt zeer snel 

af. Daarover bestaat weinig twijfel. 

Sommige ziekenhuizen starten de 

zorgen ook altijd vanaf 25 weken, 

maar het blijft een punt van discus-

sie. Het is belangrijk om vooraf met 

de ouders een gesprek te voeren 

over de wenselijkheid hiervan. Dit 

is niet gemakkelijk, want de ouders 

worden met een heel gevoelige en 

moeilijke situatie geconfronteerd 

die hen plots overvalt. Een zwan-

gere vrouw is er niet op voorbereid 

om na 25 weken zwangerschap 

“Een zwangere 
vrouw is er niet 
op voorbereid 
om na 25 weken 
zwangerschap te 
antwoorden op de 
vraag of het zinvol is 
dat haar kindje zal 
overleven.”

Aandacht voor ouders
In het UZ Gent kunnen ouders op de dienst Neonatologie de klok rond bij hun kindje 

langskomen. Ze kunnen hun baby bij zich nemen, hem of haar aanraken en verzorgen. 

Ook bij de medische verzorging worden ze betrokken. Zo kunnen ouders helpen met 

sondevoeding. De betrokkenheid is aan te raden, het zorgt voor een band. Bij vroeg-

geboorte kunnen de baby’s naar huis als ze de gecorrigeerde leeftijd van 36 weken 

hebben bereikt. Het lichaamsgewicht is veel minder bepalend. “Dus kunnen we door-

gaans aan de ouders zeggen dat ze hun kindje eerder bij zich zullen hebben dan de 

verwachte verlossingsdatum, weliswaar op voorwaarde dat alles goed gaat met de 

baby”, aldus professor Piet Vanhaesebrouck. 
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was omwille van de toenmalige 

technische beperkingen minder 

goed dan nu: de slides waren niet 

altijd even makkelijk leesbaar, en 

ook de geluidskwaliteit was soms 

ondermaats. Bovendien moest de 

lesgever nog op een stoel voor een 

webcam blijven zitten.”

‘Net gemist’
Toen in 2007 een Agoria-enquête 

voorspelde dat er opnieuw ernstige 

ICT-tekortkomingen op de arbeids-

markt dreigden, startte het IVPV 

een tweede Engelstalige grootscha-

lige ICT-opleiding. “Ook KBC en Al-

catel-Lucent waren toen vragende 

partij. Vooral voor hun ICT-specialis-

ten die overal ter wereld verspreid 

werkten. Medewerkers van het 

IVPV en het IBBT (Interdisciplinair 

Instituut voor Breedband Techno-

logie) van de UGent ontwikkelden 

toen samen een multimediasys-

op de kar. Ook daar speelt de zich 

snel vernieuwende technologie de 

industrie immers alsmaar vroeger 

parten. Alle opleidingen, volgens 

academische standaarden, vinden 

enerzijds plaats in het Technologie-

park in Zwijnaarde, maar ander-

zijds begon het IVPV reeds in 1998 

met afstandsonderwijs door middel 

van multimedia.

Door dit systeem van videocon-

ferentie bleven deelnemers niet 

alleen gespaard van files en andere 

reisongemakken, ze konden de 

lessen ook op hun eigen tempo 

volgen, waar en wanneer ze wilden. 

Luc Boullart: “We zijn op vraag van 

onder meer Agoria, de federatie 

voor de technologische industrie 

in België, met een grootschalig 

ICT-project gestart waarbij het de 

bedoeling was ook werknemers 

in bedrijven in het buitenland de 

kans te geven de opleidingen te 

volgen. De kwaliteit van die lessen 

Het Instituut voor Permanente Vor-

ming heeft sinds haar oprichting 

in 1995 een welomlijnde missie: 

het organiseren van opleidingen 

voor zowel pas afgestudeerden als 

mensen die door hun werksituatie 

reeds over de nodige voorken-

nis beschikken. Het ‘deltaleren’, 

zoals IVPV-directeur professor 

Luc Boullart het omschrijft, kwam 

er aanvankelijk op vraag van de 

ICT-industrie, een sector die traditi-

oneel sterk onderhevig is aan ken-

niserosie. “Bedoeling is de ‘delta’, 

het verschil tussen de kennis van 

iemand in de industrie en die van 

een pas afgestudeerde, zodanig te 

overbruggen dat men zich kan wa-

penen voor de toekomst.”

Lessen via webcam
Oorspronkelijk lagen de IVPV-oplei-

dingen enkel binnen het gebied van 

de faculteit Ingenieurswetenschap-

pen. In 2000 sprong de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen mee 

UGent pioniert 
in multimediaal 
afstandsleren

Om de alsmaar vroegere ‘kenniserosie’ van afgestu-

deerden praktisch aan te pakken, ontwikkelde het In-

stituut voor Permanente Vorming (IVPV) van de UGent 

een uniek systeem voor multimediaal afstandsleren. 

Een ‘net gemist’ voor wie wil of moet bijblijven, zeg 

maar.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: IVPV

Werknemers of individuen, waar ook ter wereld, 
kunnen zowel live als in uitgesteld relais een opleiding 

van het IVPV volgen.
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ook in bedrijven zelf kunnen laten 

plaatsvinden, maar dat doen we 

liever niet. Nu zijn we zeker dat de 

regels overal gerespecteerd wor-

den.” 

Les volgen via iPod
Naast een uitgebreid pakket ICT-

opleidingen organiseert het IVPV 

nog een andere opleiding via 

afstandsleren, namelijk Milieucoör-

dinator (Type A en Type B). Hierbij 

krijgt men al het lesmateriaal mee 

op dvd. Twee examenmomenten 

per jaar en een vrije instap geven 

de studenten nog extra studievrij-

heid. Het IVPV bekijkt momenteel 

ook de mogelijkheid om lessen via 

iPod aan te bieden.

Het volledige pakket opleidingen 

van de UGent via afstandsleren 

aanbieden zal wellicht nooit gebeu-

ren, besluit Luc Boullart. “Er zijn 

nog altijd studenten die liever ‘met 

bord en krijt’ werken, en sommige 

lessen vragen nu eenmaal om dis-

cussie en interactie. Contactleren 

blijft directer: je stelt een vraag en 

de prof antwoordt. Niettemin zal 

afstandsleren via multimedia de 

komende jaren een steeds grotere 

rol gaan spelen in het academisch 

onderwijs.”

het scherm. De lessen staan op 

servers van Belgacom/Telindus 

wereldwijd ter beschikking via 

streaming video, in een resolutie 

en bandbreedte die zowel geschikt 

is voor zaalprojectie als voor de 

thuisgebruiker. 

IVPV-studenten kunnen de sessies 

in groep bekijken of individueel. Ur-

gente vragen kunnen live doorge-

maild worden. “De studenten die op 

afstand les volgen, beschikken ook, 

net zoals ‘normale’ contactstuden-

ten, over een Minerva-webaccount 

waar ze syllabi, slides en opgaven 

kunnen afhalen. Ze beschikken er 

eveneens over een discussieforum 

en ze kunnen vragen stellen aan de 

lesgever”, zegt Luc Boullart. 

Voor de practica zijn er software-

platformen ontwikkeld zodat oefe-

ningen op afstand kunnen worden 

gemaakt. In andere gevallen bege-

leiden coaches ter plaatse de prak-

tische sessies. De examens zelf 

worden in binnen- en buitenland 

gelijktijdig afgenomen. In Duitsland 

houdt bijvoorbeeld een Erasmus-

professor toezicht in de universiteit 

van Berlijn. Alle studenten moeten 

zich dan voor één keer wel ver-

plaatsen. “We hadden de examens 

teem voor afstandsleren dat kwali-

tatief aan de hoogst mogelijke nor-

men voldeed. Het opzet was dat de 

cursisten op hun scherm identiek 

hetzelfde te zien kregen als in wer-

kelijkheid.” Professor Boullart en 

zijn team waren evenwel verbaasd 

dat er na tien jaar videoconferentie 

nog altijd geen kant-en-klaar, hoog-

staand systeem voor afstandsleren 

bestond. Maar dankzij de nieuwe 

streaming video methodiek van het 

IVPV beantwoorden de nieuwe ICT-

opleidingen 2008-2009, die zowel 

live als in uitgesteld relais te bekij-

ken zijn, aan alle vooropgestelde 

kwaliteitseisen.

De lesgevers, afkomstig van alle 

Vlaamse universiteiten én uit het 

bedrijfsleven, kunnen nu vrij rond-

lopen, gebruikmakend van een 

draadloze headset microfoon. Ze 

worden daarbij gevolgd door een 

semiprofessionele videocamera. 

De ‘afstandsstudenten’ zien de 

lesgever op een relatief klein vak op 

het scherm, terwijl de al dan niet 

dynamische slides, cursorbewe-

gingen incluis, haarscherp in een 

groter vak worden weergegeven. 

Ook wat de lesgever op het bord 

schrijft, verschijnt via een Smart 

Board rechtstreeks digitaal op 

Het unieke systeem voor 
multimediaal afstandsleren, 
gezamenlijk ontwikkeld door het 
IVPV en het IBBT, beantwoordt 
op alle vlakken aan de hoogst 
mogelijke kwaliteitsnormen.

Info p 
Prof. dr. ir. Luc Boullart
Instituut voor Permanente Vorming
Tel. 09 264 55 77 of 09 264 55 82
Boullart@ivpv.UGent.be
Demo’s en meer info op  
www.ivpv.UGent.be
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Wisselwerking
Voor het onderzoekscentrum is wisselwerking met 

andere actoren belangrijk. “Onze twee onderzoe-

kers reisden naar Noord-Oeganda om de expertise 

van hulporganisaties in kaart te brengen. Er werd 

ook een nieuw onderzoeksproject gestart, waarbij 

we eerst bestaande vragenlijsten over emotioneel 

welzijn aan de specifieke context van Noord-

Oeganda hebben aangepast. In dit nieuwe project 

willen we niet alleen kindsoldaten maar ook andere 

Noord-Oegandese kinderen bevragen. Houdt de 

oorlog hen nog bezig? Wat helpt hen om alles te 

verwerken? We denken hierbij aan informele stra-

tegieën zoals familiale steun, religie, school enzo-

voort, maar ook de formele ondersteuning van de 

hulporganisaties willen we bekijken om te weten of 

dit kinderen effectief helpt”, zegt Ilse Derluyn. 

De opzet van het centrum is wetenschappelijk 

onderzoek. Het wil in de eerste plaats praktijk-

gericht werken en vragen vanuit het veld als 

uitgangspunt nemen. De bevindingen van de 

onderzoekers zullen nadien ook vertaald worden 

in praktische suggesties.“Ook is het belangrijk om 

het onderzoek dat in het zuiden gebeurt, te on-

dersteunen. Er is veel knowhow waar wij iets van 

kunnen leren. Toch is er in het zuiden vraag naar 

meer toegang tot informatie en meer methodo-

logische feedback en daar kunnen wij een rol in 

spelen”, besluit Ilse Derluyn. 

was journaliste Els De Temmerman 

spilfiguur van het Rachele Rehabili

tation Centre, waar ex-kindsoldaten 

werden opgevangen. Er werd daar 

veel informatie verzameld. Zo zijn er 

ruim tweeduizend intakeformulieren 

ingevuld met  gegevens zoals de 

duur van de ontvoering en verhalen 

van de trauma’s die de kinderen 

hadden meegemaakt. Ook werd de 

opvolging genoteerd van de fysieke 

en psychische problemen die deze 

kinderen tijdens hun verblijf in het 

centrum kenden. En vaak werd ook 

nagegaan hoe ze het na verloop van 

tijd stelden. Dit materiaal, dat voor 

ons zeer interessant is, willen we 

nu, met de steun van de Dienst Vre-

desopbouw van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, verder analyse-

ren”, zegt Ilse Derluyn.

“De hoofdtaak van het centrum is 

onderzoek”, zegt dr. Ilse Derluyn, 

coördinator van het Centre for 

Children in Vulnerable Situations. 

Aan het centrum participeren 

ook de Vrije Universiteit Brussel 

en de K.U.Leuven. De focus van 

het onderzoek ligt op kinderen in 

kwetsbare situaties in het zuiden, 

maar kan later ook verruimd wor-

den naar doelgroepen in landen 

in het noorden. Onderzoek in het 

zuiden kan immers ook relevant 

zijn om kinderen in het noorden die 

iets ernstigs meemaken, beter te 

begeleiden. 

“Het idee voor het centrum ont-

stond vanuit de vele informatie 

over dit onderwerp dat in Noord-

Oeganda werd verzameld. Daar 

Oorlog 
maakt 

kinderen 
kwetsbaar
Veel kinderen die opgroeien in oorlogsgebieden, krijgen 

te maken met geweld.  Familieleden komen om, er is de 

dreiging van ontvoering of om als kindsoldaat ingezet te 

worden, er zijn plunderingen, enzovoort. In mei 2009 

werd aan de Universiteit Gent het interuniversitair  

Centre for Children in Vulnerable Situations opgericht, 

dat onderzoek verricht naar het emotioneel welbevinden 

van kinderen in kwestbare situaties. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Ilse Derluyn 

Info p 
Dr. Ilse Derluyn
Coördinator Centre for Children  
in Vulnerable Situations –  
Vakgroep Orthopedagogiek
Tel. 09 264 63 63
Ilse.Derluyn@UGent.be
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 25UGent heet de zomer welkom!

Het academiejaar zit erop, de studenten trekken mas-

saal huiswaarts, en ook de UGent-personeelsleden 

vieren het begin van de zomervakantie. In stijl, jawel! 

Op 22 juni kwamen meer dan duizend UGent’ers naar 

Het Pand voor de tweede editie van het Happy UGent 

Hour. Heerlijke koude en warme hapjes, verlokkende 

zoetigheden, verse aardbeien, verkoelende drankjes en 

‘ribbetjes’ op de barbecue: laat die warme zomer maar 

gauw komen …  

Auteur: Leen van Remortel | Foto’s: Caroline Vincart 

Directie Onderzoeksaangelegenheden: Karen Vandevelde, Pascale 
Blancquaert, Saskia Vanden Broeck, Helke Baeyens, Els Vermeulen,  
Joris D’haen, Ignace Lemahieu, Lieven De Vriendt, Tim Joosen,  
Valerie Henrist, Ann Vangeem, Jeroen Vanden Berghe

Directie Studentenvoorzieningen: Marleen Nuyttens, Frankske Reddé, 
Dominique Vanpraet (resto Overpoort) – Erna Isselee, Linda Stevens, Sabine 
Smet (resto Coupure) – Kathy Smet (resto Diergeneeskunde) – Christel De 
Roose (Sint-Jansvest) – Sofie Braeckman (directie Studenten voorzieningen)

Directie Onderwijsaangelegenheden: Kathelyne 
Vandecatseye, Lien Bertrem, Sarah Lefevre, Piet 
Ruyssinck, Eline Audenaert, Nele Maes, Tony Van 
Braeckel (directie Gebouwen en Facilitair Beheer)

Rector Paul  
Van Cauwenberge  
en vicerector  
Luc Moens  
toosten op een  
succesvol jaar.  
Beiden haalden een 
klinkende overwinning  
bij de voorbije  
rector- en vicerector-
verkiezingen. 

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen – Laboratory  
of Food Microbiology and Food Preservation (LFMFP):  
Tom Anthierens, Nicole Van Autreeve, Katty Vandewalle, 
Veerle Verheye, Sibylle Maas, Leen Baert, An Vermeulen, 
Peter Ragaert, Ilse Van Bree, Isabelle Vandekinderen
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 Stalen nemen  
op Antarctica

Gentse bioloog krijgt prestigieuze beurs 
voor klimaatonderzoek op Zuidpool
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porteerd voor verdere analyse 

en onderzoek. “Aan de hand van 

die sedimentkernen kunnen we 

antwoorden vinden op diverse vra-

gen. Wat zijn de duur, intensiteit 

en regionale impact van vroegere 

klimaatveranderingen in de ge-

matigde tot polaire regio’s van 

het zuidelijk halfrond? Wat is de 

regionale dynamiek van gletsjers 

in Antarctica in relatie tot deze 

klimaatveranderingen? Wat was 

het effect van de klimaatverande-

ringen (bv. warme periodes) op de 

microbiële gemeenschappen in 

de Antarctische meren en wat zal 

het effect zijn in de toekomst? Op 

basis van al die antwoorden en ge-

gevens moet het mogelijk zijn aan 

te tonen of de huidige opwarming 

uitzonderlijk is of deel uitmaakt van 

een natuurlijk proces. Met andere 

woorden: hoe ‘natuurlijk’ zijn de 

huidige veranderingen? Met onze 

onderzoeksdata worden bovendien 

klimaatmodellen getest die toekom-

stige klimaatveranderingen trach-

ten te voorspellen.”

Behalve een schat aan informatie 

over het klimaat bevatten de me-

ren op Antarctica unieke micro-

organismen. “Ook die nemen we 

onder de loep”, gaat Verleyen 

verder. “Zo willen we achterhalen 

welke omgevingsfactoren voor 

hen van levensbelang zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan het zoutgehalte 

of de saliniteit van het water. Veel 

van die eencelligen komen blijkbaar 

enkel op Antarctica voor. Speciale 

huidige klimaatveranderingen dus 

te plaatsen binnen de natuurlijke 

variabiliteit.”

Schatkamer voor 
wetenschappers
Het nieuwe zuidpoolstation Prin-

cess Elisabeth aan de voet van het 

Sør-Rondanegebergte (Dronning 

Maud Land) is sinds 15 februari 

2009 operationeel en wordt de 

uitvalsbasis voor Elie Verleyen. In 

de bodem van Antarctische meren 

gaat hij op zoek naar kiezelwieren 

of diatomeeën, fossielpigmenten 

en fossiel-DNA. Eerst worden 

sedimentkernen uit de meerbo-

dem geboord. Die stalen worden 

vervolgens ingevroren en naar de 

laboratoria van de UGent getrans-

“Verwacht geen onderzoeken 

te midden van sneeuwstormen 

en onmenselijke temperaturen”, 

relativeert Elie Verleyen de uit-

daging. “Als ik vertrek, is het op 

Antarctica zomer. Ik verwacht 

zachte vriestemperaturen tussen 

min 5 en min 15 graden Celsius.” 

De onderzoeker kent het klappen 

van de zweep want het is al voor 

de vierde keer dat hij in het gebied 

aan onderzoek doet. “Aan de hand 

van de micro-organismen die we 

daar vinden, gaan we na hoe het 

klimaat de afgelopen 10.000 jaar 

is geëvolueerd. In sommige gebie-

den blijkt het effect van de klimaat-

veranderingen van de voorbije 30 

jaar uniek te zijn in een tijdspanne 

van vier millennia. We trachten de 

Elie Verleyen van de vakgroep Biologie vertrekt in het 

najaar – of begin 2010 – naar Antarctica om er on-

derzoek te doen naar milieu- en klimaatveranderingen. 

De Gentse wetenschapper kreeg voor zijn project 

‘Delaqua’ een prestigieuze beurs van het Fonds InBev-

Baillet Latour. Het Belgische wetenschappelijke onder-

zoeksstation Princess Elisabeth wordt vijf weken lang 

zijn uitvalsbasis in de onmetelijke en barre ijswoestijn. 

Auteur: Johan Van Praet | Foto’s: Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie

Tijdens de opening van het onderzoeksstation Princess Elisabeth  
werd inderhaast een tentenkamp opgericht voor de gelegenheidsgasten.

“Het effect van de klimaatveranderingen van 
de voorbije 30 jaar is in sommige gebieden 
uniek voor de afgelopen 4000 jaar.” 
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strategie en visie van het Fonds dat 

zich engageert om de wetenschap-

pelijke uitrusting voor onderzoek in 

het laboratorium of op het terrein 

in en rond het station Princess Eli-

sabeth te steunen.”

Pakken voor de Zuidpool
Antarctica is één van de motoren 

en graadmeters van het globale 

klimaatsysteem. Een uitgelezen 

plek dus om de geschiedenis en 

de evolutie van het klimaat in kaart 

te brengen. Maar niet de meest 

comfortabele werkomgeving. Of 

toch? “Ik heb al enige ervaring in 

het gebied”, relativeert Elie Ver-

leyen. “Op persoonlijk vlak moet ik 

weinig voorbereidingen treffen. Ik 

verblijf er trouwens maar voor een 

korte periode – hooguit vijf weken 

– en bovendien is het er zomer en 

behoorlijk warm naar Antarctische 

normen. Belangrijk is dat je gezond 

en fit bent. Op professioneel gebied 

daarentegen vereist zo’n trip een 

uitgekiende voorbereiding: alle ma-

teriaal en apparatuur moeten per-

fect in orde zijn. Je moet voldoende 

reserveonderdelen voorzien, aan-

gevuld met materiaal om zelf drin-

gende herstellingen uit te kunnen 

voeren. Een doe-het-zelfwinkel vind 

je daar niet om de hoek. En stukken 

laten overbrengen is onbegonnen 

werk, en veel te duur. Antarctica 

is en blijft een uiterst afgelegen 

plek waar je hooguit jezelf wel eens 

tegenkomt.”

Survey) en het EBA-programma 

(Evolution and Biodiversity in the 

Antarctic) van het Scientific Com-

mittee on Antarctic Reseach.”

Fundamenteel onderzoek wordt 

doorgaans gefinancierd in de 

schoot van specifieke overheids-

projecten door overheidsinstel-

lingen zoals BelSPO (Belgian 

Federal Science Policy Office) en 

het FWO-Vlaanderen (Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek). Nu 

liet ook het gerenommeerde Fonds 

InBev-Baillet Latour zijn oog vallen 

op Verleyens onderzoeksproject 

en kende een beurs toe van liefst 

150.000 euro. “(…) Het ‘Delaqua’-

project van dr. Verleyen wordt 

geroemd om zijn multidisciplinaire 

en verregaand wetenschappelijke 

aanpak. Het project heeft betrek-

king op de macro-ecologie en de 

biogeografie van micro-organismen 

en het gebruik van microalgen als 

duurzame bronnen voor nieuwe 

materialen en biologische produc-

ten”, aldus het Fonds in zijn persbe-

richt. “Dergelijke beurzen zijn dun 

gezaaid”, glundert Verleyen. “Het 

is dus heel bijzonder dat ze aan 

mijn project werd toegewezen. De 

toekenning sluit perfect aan bij de 

metabolieten die ze produceren, 

kunnen misschien van nut zijn bij 

industriële toepassingen.”

Internationale 
onderzoeksfinanciering
Elie Verleyen steunt voor zijn onder-

zoek op een internationaal team 

met als kern de onderzoeksgroep 

Protistologie en Aquatische Ecolo-

gie van de vakgroep Biologie (facul-

teit Wetenschappen) onder leiding 

van professor Wim Vyverman. 

“De staalname op de Zuidpool ge-

beurt doorgaans met de hulp van 

wetenschappers van het British 

Antarctic Survey. Afhankelijk van 

de locatie werken we eveneens 

samen met wetenschappers uit 

onder andere Japan en Rusland. 

Voor de accommodatie ter plaatse 

hangen we immers af van de lo-

gistiek van die landen. Sinds kort 

kunnen we nu ook opnieuw terecht 

in een eigen Belgische poolbasis, 

het station Princess Elisabeth, dat 

wordt beheerd door het Federaal 

Wetenschapsbeleid en de Interna-

tional Polar Foundation. Ons onder-

zoeksproject draagt uiteindelijk ook 

bij tot verschillende internationale 

initiatieven, zoals het CACHE PEP-

project van het British Antarctic 

Wie is en wat doet Elie Verleyen?
Na zijn universiteitsstudie biologie (optie plantkunde) doctoreerde Elie Verleyen. 

Momenteel is hij als FWO-postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeks-

groep Protistologie en Aquatische Ecologie van de faculteit Wetenschappen, vak-

groep Biologie. Verleyen is er cotitularis van de vakken ‘Biogeografie’ en ‘Paleoeco-

logy and Global Change’ en hij geeft gastcolleges in de vakken ‘Lacustrine Systems’ 

en ‘Limnology’.

Zijn onderzoek situeert zich in twee domeinen: enerzijds onderzoekt Verleyen vroe-

gere klimaatveranderingen in het zuidelijk halfrond, waarbij hij bijzondere aandacht 

heeft voor Antarctica. Hierbij bouwt Verleyen een bestaand netwerk van paleokli-

maatreconstructies uit naar de hogere breedtegraden in het zuidelijk halfrond. An-

derzijds bestudeert hij de biogeografie van micro-organismen en gaat hij na of ze 

aan dezelfde wetten onderworpen zijn als deze die inwerken op gemeenschappen 

bestaande uit grote organismen.

Info p 
Dr. Elie Verleyen
Vakgroep Biologie
Tel. 09 264 85 04
Elie.Verleyen@UGent.be
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kort

p JOHNy VINCKE OVERLEDEN
Op 27 mei 2009 is in Oostende Johny Vincke over-

leden, hoogleraar in de faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen van de Universiteit Gent. Professor 

Vincke was tevens decaan van de faculteit.

Johny Vincke werd geboren te Beernem op 29 januari 

1956. In 1989 promoveerde hij aan onze Alma Mater 

tot doctor in de sociologie. Met ingang van 1 novem-

ber 1995 werd professor Vincke aangesteld tot deel-

tijds docent in de faculteit Politieke en Sociale Weten-

schappen en er belast met het vakgebied sociologie 

binnen de gelijknamige vakgroep. Vanaf 1996 werd 

hij in dezelfde faculteit benoemd tot voltijds docent en 

ontlast van zijn deeltijds ambt als doctor-assistent.

Johny Vincke werd in 1998 benoemd tot hoofddocent 

en sinds oktober 2004 was hij hoogleraar. Hij was 

secretaris van de faculteit Politieke en Sociale We-

tenschappen van 1996 tot 2000 en decaan sinds 

oktober 2004. Hij was eveneens voorzitter van de vak-

groep Sociologie sinds oktober 2002.

Professor Vincke was laureaat van ‘The Annual AARG 

Professional Prize 1992’ en lid van diverse weten-

schappelijke verenigingen en commissies in zijn vakge-

bied. Hij was tevens auteur van enkele boeken en van 

talrijke publicaties in nationale en internationale weten-

schappelijke tijdschriften en verzamelwerken. 

p NIEUWE EDITIE ‘BLIK OP UGENT’
In juli brengt de Universiteit Gent traditiegetrouw een 

nieuwe editie van de brochure ‘Blik op UGent’ uit. Deze 

editie, die focust op 2008, is opnieuw een kleurrijke 

en boeiende publicatie geworden die diverse aspecten 

van onze Alma Mater aan bod laat komen. Woorden 

en beelden scheppen een beeld van de diverse aspec-

ten van onze instelling, van het bestuur en de banden 

met de Gentse regio over de onderwijs- en onder-

zoeksmodaliteiten tot een overzicht van de studenten-

voorzieningen, het personeelsbeleid en de financiën. 

De brochure ‘Blik op UGent’, die ook in het Engels 

wordt uitgegeven als ‘Focus on Ghent University’, geeft 

een overzicht van wat de UGent vandaag betekent op 

nationaal en internationaal vlak. UGent’ers die con-

gressen en symposia organiseren, kunnen een beroep 

doen op deze voorstellingsbrochures. 

De brochures zijn vanaf augustus 2009 gratis te verkrijgen 

via communicatie@UGent.be.

p ONCE I HAD A CLINIC IN AFRICA ...
In Mama Daktari – ‘mevrouw dokter’ in 

het Swahili – brengt gynaecologe Marleen 

Temmerman enkele schrijnende verhalen 

uit haar Afrikaanse praktijk. Van een vrouw 

die drie dagen lang in barensnood verkeer-

de in haar sloppenwijk. Toen ze uiteindelijk 

het ziekenhuis bereikte, was het te laat. Van 

een vondeling voor de deur, een dag oud en 

onschuldig slapend in een mandje. 

Maar gelukkig zijn er niet alleen die verha-

len. Is er bijvoorbeeld ook het verhaal van 

mama Susan, de boezemrijke dame die 

altijd nog plaats heeft voor een kind dat ner-

gens terecht kan. Of van Mary, die zonder 

scholing maar met veel gezond verstand 

een doeltreffend voorbehoedsmiddel ontwikkelde.

We maken onszelf soms wijs dat Afrika en al zijn pro-

blemen te ver van ons bed liggen om er ons druk over 

te maken. Te vaak vergeten we hoezeer we – of we 

dat nu willen of niet – betrokken zijn bij wat er daar 

gebeurt. Mama Daktari drukt ons nog maar eens met 

de neus op die feiten.

Het boek Mama Daktari (uitgeverij Van Halewyck) ligt net 

in de winkel en kost 17,50 euro. 
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Frisse wind  
door de Boekentoren
Ook in de Boekentoren kan je tij-

dens de zomermaanden terecht 

voor een tentoonstelling. Daar 

kan je een twaalftal eindwerken 

bekijken van tweedejaarsstuden-

ten interieurarchitectuur aan 

Sint-Lucas Gent en Brussel. De 

studenten kregen de opdracht 

om een ruimte, met een op-

pervlakte van ongeveer 200m2, 

in het complex van de universi-

teitsbibliotheek een bijkomende 

culturele bestemming te geven. 

Daarbij moesten ze rekening 

houden met de bestaande 

inhoudelijke en architecturale 

waarde. Het resultaat kan je 

vanaf 23 juni tot eind augustus 

ontdekken. 

Praktisch
Boekentoren, Rozier 9, Gent.

Te bezichtigen in de gang tussen 

de tijdschriftenzaal en de kantoren, 

op weekdagen en tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek.

www.lib.UGent.be

Darwin’s struggle  
for life
Naar aanleiding van het Darwinjaar 

2009 organiseert het Museum 

voor Dierkunde de tijdelijke ten-

toonstelling Darwin’s struggle for 

life. Centraal staat de steun die 

Darwin kreeg van zijn vrouw, vrien-

den en familie om zijn gedachten 

neer te pennen en te publiceren. 

Het museum stelt die tentoonstel-

ling tijdens de Gentse Feesten 

open voor het grote publiek. Ieder-

een kan van 19 juli tot en met 26 

juli in het museum terecht. Dage-

lijks zijn er om 9 uur een kinder-

activiteit (reserveren noodzakelijk) 

en om 10.15 uur een rondleiding 

voorzien. Groepen kunnen de  

Themaplanten  
en nocturnes
Naar jaarlijkse traditie organiseert 

de Plantentuin van de UGent the-

mawandelingen tijdens de Gentse 

Feesten. Op 19 en 26 juli focussen 

die op het plantenonderzoek van 

Darwin. Op andere dagen komen 

onder andere planten en hun 

naamgeving, waterplanten, bloe-

men uit de Gentse bloemetjeswijk 

en bijbelplanten aan bod. Aan die 

laatste is een proeverij verbonden. 

Tijdens het laatste weekend van de 

Gentse Feesten vinden twee noc-

turnes plaats. Liefhebbers kunnen 

dan genieten van de bloeiende Reu-

zen- of Victoriawaterlelies. En om-

dat de Gentse Feesten niet kunnen 

voorbijgaan zonder een drankje, is 

UGent bruisend  
de zomer door

Gent staat gekend als een levendige 

studentenstad. Ook tijdens de zomer-

maanden zorgt de universiteit er voor 

animo met een gevarieerd cultureel 

aanbod. Noteer alvast volgende zeven 

must-do’s in uw agenda…

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto’s: UGent

Darwintentoonstelling op afspraak 

bezoeken tot eind 2009. 

Praktisch
Museum voor Dierkunde,  

faculteit Wetenschappen,  

K. L. Ledeganckstraat 35, Gent.  

Info en reservatie: 0474 97 58 53.

Open van 19 t.e.m. 26 juli,  

tussen 9 en 12 uur

www.museumvoordierkunde.UGent.be

er zowel overdag als tijdens de noc-

turnes een cafetaria open.

Praktisch
Plantentuin Universiteit Gent,  

K.L. Ledeganckstraat 35, Gent.

Themawandelingen tijdens de Gentse 

Feesten dagelijks van 14.30 tot 16 uur. 

Nocturnes op 25 en 26 juli van 20 tot 

22.15 uur. 

www.plantentuin.UGent.be
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zalen Afrika, Oceanië en Amerika 

en toont een selectie uit meer dan 

vierduizend objecten. Geïnteres-

seerden kunnen de tentoonstelling 

individueel of met een rondleiding 

bezoeken. Jongeren kunnen deel-

nemen aan workshops aangepast 

aan hun leeftijdscategorie.

Loop naar de maan
Vierhonderd jaar geleden maakte 

Galilei de eerste tekeningen van de 

maan, vijftig jaar geleden maakten 

we de eerste foto’s van de achter-

kant van de maan en veertig jaar 

geleden zette de mens voor het 

eerst een stap op de maan. Tijdens 

de Gentse Feesten krijg je tijdens 

een geleid bezoek aan de tentoon-

stelling Focus op de Maan een 

overzicht van die belangrijke gebeur-

tenissen in de Volkssterrenwacht 

Armand Pien. Aansluitend is er een 

lezing over wat de mensheid sinds 

die eerste foto aan maanmissies 

heeft gerealiseerd en ontwikkeld. 

De ganse zomer kan je er boven-

dien op woensdagavond terecht 

De Kunstbibliotheek 
van Henry  
Van de Velde
Van 13 juli tot en met 30 sep-

tember staan in de Bibliotheek 

Kunstwetenschappen zowel Rita 

Reychler, met abstracte schilder-

kunst, als Hugo De Smaele, met 

een tekeningenfeuilleton tentoon. 

Ook niet-UGent’ers kunnen die 

tentoonstellingen bezoeken. Maar 

ook de Kunstbib zelf is meer dan 

een bezoekje waard. Henry Van de 

Velde ontwierp die met de bedoe-

ling er een intellectuele ontmoe-

tingsplaats en reflectieruimte van 

te maken. Vanuit de Kunstbib heb 

je bovendien een zicht op dat an-

dere gekende Gentse werk van Van 

de Velde, de Boekentoren.

Schuunne van Verre…
Tijdens de Gentse Feesten loopt 

in Het Pand de tentoonstelling 

Schuunne van Verre… De expo-

sitie toont bezoekers exotische 

lichaamsversieringen en sieraden 

uit de Etnografische Verzamelin-

gen van de Universiteit Gent. De 

tentoonstelling is verspreid over de 

UGent heeft  
het licht gezien
Vanaf 1 september 2012 is de 

gloeilamp definitief verleden tijd 

binnen de Europese Unie en na 

2016 zullen ook halogeenlampen 

niet meer in de winkelrekken te 

vinden zijn. Daarom organiseert 

het Museum voor de Geschiedenis 

van de Wetenschappen de tijdelijke 

tentoonstelling Gloeilicht, nu het 

einde nadert …. Van 25 juni tot 

29 november kunnen bezoekers er 

de geschiedenis van het gloeilicht 

ontdekken. Het museum tracht 

die geschiedenis te schetsen aan 

de hand van verschillende soorten 

gloeiverlichting (met gas en met 

elektriciteit) en promotiemateriaal. 

Praktisch
Museum voor de Geschiedenis van 

de Wetenschappen, Krijgslaan 281 

(gebouw S-30), Gent.

Open op werkdagen van 10 tot 12 

uur en van 14 tot 17 uur. Op zondag 

19 juli, 27 september, 25 oktober en 

29 november van 14 tot 16 uur. Het 

museum is gesloten in augustus en op 

universitaire verlofdagen.

www.sciencemuseum.UGent.be

Praktisch
Het Pand, Onderbergen 1, Gent.

Van 18 t.e.m. 28 juli open tussen  

11 en 12.30 uur en tussen 14 en 17 uur.  

Op 20 juli is er een nocturne tot 21 uur.

Info: Tel 09 264 39 43    

e-mail admin.etnische@gmail.com

Inschrijvingen:  

www.flwi.UGent.be/etnischekunst

voor de 3D-documentaire Reizen 

door de ruimte. Daarin komen 

de belangrijkste principes uit de 

ruimtevaart aan bod. Je krijgt ook 

een overzicht van de belangrijkste 

missies en hoort Frank De Winne 

uitleg geven over het ISS.

Praktisch
UGent Volkssterrenwacht Armand Pien, 

Rozier 44 (ingang via de Gezusters 

Lovelingstraat), Gent.

Tentoonstelling Focus op de maan  

op 20 en 24 juli om 20 uur en lezing  

om 21 uur.

Documentaire Reizen door de ruimte 

elke woensdagavond om 20 uur  

en/of om 21 uur.

www.armandpien.be

Praktisch 
Bibliotheek Kunstwetenschappen, 

Vakgroep Kunst-, Muziek- en 

Theaterwetenschappen,  

Sint-Hubertusstraat 2, Gent.

Open van 9 tot 12 uur  

en van 13 tot 17 uur.

www.kunstbib.UGent.be
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agenda
p ZOMERCURSUS NEDERLANDSE 

TAAL EN CULTUUR | 02-08-2009 T.E.M. 

22-08-2009

Cultureel taalbad

In samenwerking met de Nederlandse Taalunie organi-

seert het Universitair Centrum voor Talenonderwijs de 

38e editie van de zomercursus ‘Nederlandse Taal en 

Cultuur’. De zomercursus loopt van 2 tot 22 augustus 

in het UCT, Sint-Pietersnieuwstraat 136.

De cursus wil de kennis van het Nederlands van de 

internationale deelnemers op intensieve wijze active-

ren en de studenten laten kennismaken met de cul-

tuur van Vlaanderen. Bij de start van de lessen worden 

de studenten op hun taalvaardigheid getest en in drie 

niveaugroepen ingedeeld.

Alle groepen hebben ’s morgens taallessen. De lessen 

bereiden ook de culturele namiddagactiviteiten voor: 

kennismaking met Vlaanderen, lezingen over Vlaan-

deren en de Nederlandse taal, excursies naar de be-

langrijkste kunststeden in Vlaanderen, bezoek aan een 

gastgezin, een ontmoeting met een Vlaamse auteur 

(dit jaar Bart Demyttenaere) en de persfotograaf van 

de krant De Standaard (dit jaar Michiel Hendryckx), en 

nog veel meer. Veel namiddagactiviteiten gebeuren in 

niveauoverschrijdende of zelfgekozen groepjes.

Els Verschuere | vakgroep Taal en Communicatie

Tel. 09 264 36 80 | Els.Verschuere@UGent.be
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p SUMMERSCHOOL ICRH | 08-07-2009 

T.E.M. 16-07-2009

Gezonde seks en voortplanting

In samenwerking met het ICRH (International Centre 

for Reproductive Health) organiseren studenten van 

de UGent van 8 tot 16 juli een zomercursus rond 

seksuele en reproductieve gezondheid. Er is voldoende 

ruimte voor discussie en debat over een brede reeks 

boeiende onderwerpen. Gedurende zes voormiddagen 

geven professoren van het ICRH en van de UGent 

lezingen rond verschillende subthema’s, gevolgd door 

interactieve sessies met gastsprekers, discussies 

en eigen presentaties in de namiddag. Op die manier 

hopen de organisatoren tot een beter begrip van de 

onderwerpen te komen en zich niet tot de louter me-

dische materie te beperken, maar ook de sociale, cul-

turele, gerechtelijke en antropologische aspecten aan 

bod te laten komen.

Maryam.Shiriharzevili@UGent.be | www.icrh.org 

TELEx 

Sociaal contact is één van de hoofdredenen waarom de ‘massive online role-playing game’ World of Warcraft 

(WoW) wordt gespeeld. Dit is één van de conclusies van een onderzoek dat UGent-studente Melanie De Vocht in 

het kader van haar masterproef voerde bij 1700 gamers. | Onderzoekers aan de UGent hebben een Belgische 

versie gecreëerd van een website waar iedereen zijn of haar spontane gevoelens en gedachten kan meten. 

De website maakt gebruik van de Impliciete Associatie Test, surf naar https://implicit.harvard.edu/implicit/

belgium/ om het zelf eens te proberen. | Dove mensen identificeren zich meer en meer als leden van een ge-

meenschap met een eigen taal en een eigen cultuur. Tegelijkertijd zijn dove identiteiten cultureel geconstrueerd 

(en dus verschillend). Als dove onderzoekster verdedigde Goedele De Clerck haar doctoraat in gebarentaal. Een 

primeur!



Festivaria openluchtmusical
21 augustus tot 5 september 

Donkmeer Berlare

Met Jan Schepens als Lancelot, 
Helen Geets als Guinevere en 

Dirk Willems als Koning Arthur

 Bestel nu uw tickets 

www.festivaria.eu 
09 367 88 40

Verhaal & liedteksten:
Alan Jay Lerner

Muziek:
Frederick Loewe

Regie:
Frank Van Laecke

Regie & staging originele 
productie: Moss Hart

Gebaseerd op ‘The Once and 
Future King’ van T.H. White

Muzikale leiding: 
Geert Baetens

Travhydro
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UNIVERSITEIT GENT SCHENKT ZIJN LEZERS 40 GRATIS TICKETS VOOR 
DE VOORSTELLINGEN VAN LADIES NIGHT, WIM HELSEN EN ALEX AGNEW. 
Stuur voor 12 juli een e -mail naar magazine@ugent.be met vermelding van je coördinaten.  

De tickets voor de winnaars zullen klaarliggen aan de balie. 
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