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Age don’t
matter
tonight

‘Mariette, afgestudeerd in 1954’.
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24 NOVEMBER 2011 CULTURE CLUB GENT
DJ ZAKI-DJ NEON-THE SQUEEZZERS
DEUREN 18 uur - TICKETS & INFO: ALUMNIAFTERWORK.BE Hotel Gravensteen

Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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Wetenschap en maatschappij in wisselwerking

De alumni-editie van dit magazine besteedt speciale aandacht aan de 

recente inspanningen om onze interactieve alumnidatabank te actua-

liseren. Inmiddels hebben er zich al ruim 6.000 alumni geregistreerd, 

die we proactief bij het universitaire gebeuren willen betrekken. Maar 

we streven naar veel meer online inschrijvingen, omdat we geloven 

dat een sterke alumniwerking in beide richtingen niets dan voordelen 

oplevert. 

Oud-studenten mogen trots zijn op de instelling waar ze gestudeerd 

hebben. Dankzij alle medewerkers is de Universiteit Gent de voorbije 

jaren uitgegroeid tot een sterk merk. Onze vaste waarden participa-

tie, openheid, kritisch denken en pluralisme krijgen zo een krachtige 

uitstraling in de maatschappij. Een permanente en inspirerende band 

met de alumni betekent anderzijds een grote meerwaarde voor acade-

misch onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. 

Een alumninetwerk vormt een uitstekende basis om kennis uit te wis-

selen, ervaringen te delen of professionele contacten te leggen. Het 

verheugt me dan ook dat verschillende alumniverenigingen de voorbije 

jaren een nieuwe dynamiek hebben gekregen. Dat stemt me hoopvol 

voor de toekomst van andere alumniverenigingen.

Weldra kunnen we ook onze internationale ambities verder waarma-

ken. Zopas heeft de UGent een financieel akkoord met de Incheon 

Free Economic Zone (IFEZ) afgesloten. Daarmee verzekert de UGent 

zich van de noodzakelijke financiële ondersteuning voor haar branch 

campus in Incheon, Zuid-Korea. We creëren er niet alleen banen voor 

jonge Belgische gepromoveerden maar hopen ook door ons opgeleide 

Koreaanse studenten naar hier te halen om aan hun proefschrift te 

werken. Op die manier zal de UGent werkelijk een universiteit met  

internationale wisselwerking worden.  

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Alumnivereniging VOSEKO  
in de kijker p

Baanbrekend materiaal
onderzoek in nieuw 
expertise centrum p 
Sinds afgelopen zomer heeft het Technologiepark 
Zwijnaarde er een uniek expertisecentrum bij: 
de Materials Research Cluster Gent. Daar voeren de 
UGent en industriële partners samen vernieuwend 
onderzoek naar materialen.
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Welke herinneringen heb je aan 

de Universiteit Gent?

“Het heeft even geduurd voor ik 

me hier thuis voelde, ik was een 

beetje een einzelgänger. Het typi-

sche studentenleven van cantus-

sen en kroegentochten was niets 

voor mij. Maar ik herinner me wel 

een spannend Gotcha-spel. Je 

kreeg een foto van een collega-

student die je zo vlug mogelijk 

moest ‘uitschakelen’. Al was ik zelf 

relatief snel dood, helaas. (lacht)”

Waarom koos je voor 

Germaanse talen?

“Origineel is het niet: uit liefde voor 

de literatuur. In de eerste kandi-

datuur leerde ik bijvoorbeeld het 

fantastische werk van Raymond 

Carver kennen, een Amerikaans 

cultschrijver. Wel jammer dat 

we zo weinig schrijfopdrachten 

kregen. Eigenlijk zijn mijn studen-

tenjaren de enige periode waarin 

ik niets wezenlijks heb geschreven. 

Behalve mijn scriptie, uiteraard.”

Waarover ging die scriptie?

“Over Johannes Viator, een ro-

man van Frederik Van Eeden. Hij 

beschouwde het zelf als zijn beste 

boek, maar de critici hebben het 

met de grond gelijk gemaakt. Zijn 

boek sloot namelijk aan bij de 

nieuwe mystiek, die in Nederland 

geen voet aan de grond kreeg. 

Maar die afkeuring had evenzeer 

met onderling venijn te maken. 

Dat typisch kleinmenselijke zit dus 

ook in de literatuurgeschiedenis. 

(lacht)”

Had je een favoriete professor?

“Veel van die proffen zijn al met 

pensioen, maar mijn favoriet is 

er nog altijd: Kristiaan Versluys. 

Hij doceerde met veel passie en 

dat werkt aanstekelijk. Daarnaast 

herinner ik me ook de colleges van 

professor Magda Devos. Zij heeft 

het correcte Nederlands erin ge-

ramd, iets waarvoor ik haar nog 

altijd dankbaar ben.” 

Hebben je universiteitsjaren jou 

als mens veranderd?

“In die periode ben ik gaan beseffen 

hoe belangrijk het is om grondig te 

werken. Tijdens mijn middelbare 

schooltijd probeerde ik met zo wei-

nig mogelijk inspanning te slagen. 

Maar op de universiteit moest ik 

alles geven. En ik heb mezelf ook 

leren te verdiepen in één onder-

werp. Voor mijn roman Vissen 

redden ben ik bijvoorbeeld diep in 

de werelden van de visserij en de 

evolutieleer gedoken.”  

Annelies Verbeke 
•	 bekend van romans als Slaap!,  

Reus en Vissen redden

•	 studeerde in 1999 af als licentiaat  

in de Germaanse talen

© Liesbeth Kuipers

 Verzen en 
verhalen van 

UGentalumni
Herman Brusselmans, Tom Lanoye en Erwin Mortier hebben alvast één ding gemeen: ze studeerden 

allemaal aan de UGent. Maar zij zijn lang niet de enige schrijvers die deze universiteit heeft voortge-

bracht. Zes auteurs vertellen over hun studentenjaren en de impact van hun studies op de literatuur. 

Auteur: Stefanie Van den Broeck
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pas enkele jaren later. Ik kende als student nog geen 

schrijvende generatiegenoten en voelde me erg 

onzeker.”

Heeft de universiteit van jou een ander mens 

gemaakt?

“Dat nu ook weer niet, maar die studie was wel be-

langrijk voor mij. Ze heeft me geholpen om me van 

thuis los te maken en mezelf een identiteit aan te 

meten. Op eigen kracht zou ik nooit al die verrijkende 

voorstellingen, boeken en exposities hebben ontdekt. 

En bovendien heeft het een grote leergierigheid aan-

gewakkerd: tot op de dag van vandaag wil ik alsmaar 

bijleren.”

Vinden we nog sporen van je studie terug in 

jouw poëzie?

“Veel van mijn gedichten spelen zich af in Rusland, 

waar ik een tijdje heb gewoond. En dat is natuurlijk 

wel voortgevloeid uit mijn studie Slavistiek. Maar rei-

zen zijn sowieso een vruchtbare inspiratiebron voor 

mijn poëzie: ze brengen een zekere spanning teweeg 

die een drang om te schrijven opwekt.” 

me niet interesseerden. Al waren 

er natuurlijk ook vakken die me 

wél konden boeien, zoals Rus-

sisch en enkele keuzevakken uit 

de Germaanse Talen. Daar zat 

ik trouwens met nog een andere 

schrijver-in-spe: Stefan Hertmans.”

Wie was je favoriete professor?

“Professor Edmond Voordeckers, 

een expert in Byzantijnse cultuur 

en geschiedenis. Hij liet ons hard 

werken, maar doceerde op een 

heel meeslepende manier: zijn les-

sen spraken enorm tot de verbeel-

ding.”

Schreef je toen zelf al?

“Ja, ik was al volop bezig met poë-

zie. In die periode heb ik voor het 

eerst gepubliceerd, in het tijdschrift 

Yang. Maar mijn echte debuut, de 

bundel Het karige maal, kwam er 

Slavische talen is geen evidente 

keuze, waarom koos jij ervoor?

“Eigenlijk wilde ik Germaanse stu-

deren, uit liefde voor de literatuur. 

Maar op m’n achttiende ben ik met 

mijn ouders naar Rusland getrok-

ken met de trein. Een fascinerende 

reis. En destijds was het nog vrij 

exotisch om Slavistiek te studeren: 

je had dingen te vertellen die niet 

iedereen wist.”

Wat voor student was je?

“Geen blokbeest, want ik vond 

het lastig om dingen te leren die 

Welke herinneringen roept de 

UGent bij jou op? 

“Alleen maar goede. Die vrijheid, 

wat een openbaring! Ik kwam van 

een strenge middelbare school en 

hier zag ik ineens rokende studen-

ten die op blote voeten naar de les 

kwamen. (lacht) Al was ik zelf zeker 

geen fuifbeest, eerder een blok-

beest. Maar ik ben hier wel open 

gebloeid.” 

Waarom koos je voor 

Germaanse talen?

“Ik was aanvankelijk vooral geïnte-

resseerd in Amerikaanse litera-

tuur. Maar in mijn licenties heb ik 

me toch op de Nederlandse taal 

gestort, omdat ik toen al besefte 

dat ik ooit journalist en schrijver 

wilde worden.” 

Schreef je toen ook al?

“Af en toe, maar alleen voor mezelf. 

Schrijven is een ambacht en in die 

jaren had ik te weinig tijd om dat 

te ontwikkelen. Ik werd te veel inge-

palmd door mijn studie. Al vond ik 

het wel heel fijn om goede papers 

te schrijven.”

Wie was je favoriete professor?

“Kristiaan Versluys. Hij gaf zijn vak zo 

bevlogen dat het soms leek alsof je 

naar een toneelstuk zat te kijken. De 

literatuur kwam bij hem tot leven – 

iets wat helaas niet van alle proffen 

kan worden gezegd. Dankzij hem 

leerde ik Philip Roth en Saul Bellow 

kennen, mijn twee favoriete auteurs.”

Gebruik je die kennis van toen 

soms nog?

“Ik herinner me 

nog goed dat 

we in de eerste 

kandidatuur een 

paper moesten 

schrijven die 

draaide rond 

kort en kernach-

tig taalgebruik. 

Daarvoor had 

ik een vrij bom-

bastische stijl, 

maar toen heb ik 

geleerd om heel sober te schrijven. En daarnaast is 

er natuurlijk de literaire kennis, een bagage die me 

als schrijver goed van pas komt.”

Waarover ging je scriptie?

“Over Kader Abdolah, een Perzisch-Nederlands 

schrijver. Ik had hem gezien in het Nederlandse pro-

gramma Zomergasten, waar hij een heel gedreven 

indruk maakte. Maar in Vlaanderen was zijn werk 

nog zo goed als onbekend. Er ging een heel nieuwe 

wereld voor me open. Ik ben me nadien gaan ver-

diepen in Iran, heb er een boek over geschreven en 

blijf er tot op vandaag mee bezig. Eigenlijk heeft die 

scriptie dus mijn hele leven bepaald.” 

Ann De Craemer 
•	 schrijfster en journaliste, begin dit jaar verscheen haar debuut-

roman Vurige tong

•	 studeerde in 2003 af als licentiaat in de Germaanse talen

Miriam Van hee 
•	 dichteres, bekend van bundels als Reisgeld, Achter de bergen  

en Buitenland

•	 studeerde in 1975 af als licentiaat in de Slavische talen©
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Waarom combineerde je twee 

studierichtingen?

“Ik was begonnen met een studie 

kunstgeschiedenis, maar al snel 

ontdekte ik dat literatuur, en vooral 

filosofie, me nog veel meer konden 

boeien. In het tweede jaar heb ik 

dat laatste erbij genomen – exa-

mens musicologie in eerste zit, filo-

sofie in tweede zit. En ik ben vooral 

heel obsessief beginnen te lezen.”

Was je dan ook een echt 

blokbeest?

“Gelukkig had ik twee studies uitge-

kozen waarbij je niet zoveel uit het 

hoofd hoefde te leren. Doordat ik 

zoveel las, kon ik makkelijker ‘buiten 

de lijntjes kleuren’. Een examen 

over een filosoof wordt een stuk 

interessanter als je die filosoof ook 

effectief hebt gelezen.”

Wie was je favoriete professor?

“Het was fijn om les te krijgen van 

Leo Apostel, maar helaas ging die 

al na mijn eerste jaar met emeri-

taat. Achteraf heb ik hem wel nog 

enkele keren geïnterviewd voor 

De Morgen. Maar ook Etienne 

Vermeersch heeft veel indruk ge-

maakt. Hij was het die me – tijdens 

een keuzevak in de musicologie 

– deed beseffen dat ik maar beter 

ook filosofie kon studeren. En in de 

musicologie was Jan Broeckx een 

monument: erudiet en menselijk.”

Waarover ging je scriptie?

“Voor filosofie heb ik nooit een scrip-

tie geschreven, dus dat diploma heb 

ik niet gehaald. Maar bij musicologie 

ging het over Goethe-liederen bij 

19e en 20e-eeuwse componisten. 

Ik heb hun muziek mathematisch 

Wat voor student was jij?

“Aanvankelijk ging ik nog vaak naar 

de les, maar tijdens mijn tweede li-

centie heb ik maar een achttal uur-

tjes in auditoria gezeten. Ik sliep tot 

vier uur ’s middags en onderhield 

een bloeiend caféleven. Ik voelde 

me helemaal thuis in de Overpoort. 

Begrijp me niet verkeerd: ik stu-

deerde wel en heb nooit gebist, 

maar de meeste proffen konden 

me niet echt boeien.”

Waarom koos je voor 

Germaanse talen?

“Boeken waren àlles voor mij. Dat 

begon op mijn zestiende, toen mijn 

moeder is overleden. Ik zocht een 

weg om uit deze wereld te ontsnap-

pen. Lezen werd een manier om te 

overleven. Mijn studiekeuze lag dus 

voor de hand. Alleen de diepgaan-

de, ‘wetenschappelijke’ analyses 

spraken me minder aan.”

Had je een favoriete professor?

“Professor Kristiaan Versluys, door 

zijn flair en intensiteit. Hij doceerde 

– als een van de weinigen – op  

een levendige manier. Maar ook 

professor Jean-Pierre Vander  

Motten kon me boeien, door zijn 

droge humor. De rest was helaas 

iets minder inspirerend.”

Schreef je toen al?

“Nee, voor mijn eerste roman heb 

ik nooit een letter gepubliceerd. 

Al verkondigde ik op m’n acht-

tiende wel al dat ik ooit een boek 

zou schrijven. Ik las veel en begon 

steeds sterker te voelen dat ik 

dat zelf ook zou kunnen. Op de uni-

versiteit heb ik natuurlijk wel een 

scriptie geschreven, maar helaas 

was dat zowat onze enige schrijfop-

dracht.”

Rudi Rotthier 
•	 journalist en schrijver van reisboeken als 

De Koranroute en De lont aan de wereld

•	 studeerde in 1979 af als licentiaat in de 

Musicologie en volgde ook de opleiding 

Filosofie

Jan Vantoortelboom 
•	 schreef de romans De verzonken jongen 

en Meester Mitraillette

•	 studeerde in 1997 af als licentiaat  

in de Germaanse talen

•	 won in 2011 de Bronzen Uil voor zijn  

debuutroman De verzonken jongen

© Jane Hedley-Prole
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Waarover ging je scriptie?

“Over de Ierse schrijver Roddy Doyle. 

Het werd vrij dilettantisch, want 

hij stond toen nog maar aan het 

begin van zijn carrière. Er bestond 

nog geen enkele wetenschappe-

lijke bron. En dat heb ik geweten: 

ik kreeg maar een dertien. (glim-

lacht) En toch blijft hij een van mijn 

favoriete schrijvers. Ik leerde zijn 

werk trouwens kennen toen ik een 

semester in Dublin studeerde, aan 

Trinity College.” 

Hoe was die Erasmuservaring?

“Héérlijk. Het was een prachtige 

universiteit in een heel fijne stad. 

En het publife was geweldig: één 

grote Overpoortstraat! (lacht) Daar 

heb ik de grote Ierse schrijvers 

ontdekt, de katalysators voor mijn 

eigen carrière.” 

Schreef je toen al?

“Alleen lange liefdesbrieven. (glim-

lacht) En mijn scriptie natuurlijk. 

Die ging over de sociale achter-

grond van Brugse universiteits-

studenten, tussen 1817 en 1914. 

Dat was een succes, want ik mocht 

een jaartje langer blijven als weten-

schappelijk medewerker. Toen heb 

ik die scriptie in boekvorm gegoten: 

mijn eerste experiment met hel-

dere taal.”

Gebruik je de kennis van toen 

nog vaak?

“Absoluut! Mijn universiteitsjaren 

zijn de bouillonblokjes waarmee 

ik nu nog altijd kook. Natuurlijk is 

er de algemene historische ken-

nis, maar ik heb ook geleerd hoe 

ik bronnen moet bekijken. Het vak 

historische kritiek, dat toen nog 

werd gedoceerd door Walter  

Prevenier, komt me nu goed van 

pas. Mijn laatste roman, Rood, 

speelt zich bijvoorbeeld af in Parijs, 

tijdens de Franse revolutie. Dan  

wil ik dat de feiten kloppen.”  

geanalyseerd, op zoek naar emo-

ties. En tot mijn grote ontgooche-

ling bleek dat nog te werken ook. 

(grijnst) Dan vond ik literatuur min-

der makkelijk te doorgronden.”

Vinden we nog sporen van 

die studies in je werk?

“De filosofie is zeker een rode 

draad doorheen mijn werk – 

meestal impliciet. En mijn studies 

hebben bijgedragen tot een alge-

mene kennis, waaruit ik nog altijd 

put. Maar de vonk om zélf te gaan 

schrijven kwam er pas iets later, 

vlak na mijn studies. Ik wist niet 

goed welke richting ik uit wilde 

– ik begon zelfs even aan een 

studie landbouwingenieur – maar 

toen las ik Ulysses van James  

Joyce en besefte ik dat schrijven 

mijn hoofdactiviteit zou worden.” 

Welke herinneringen heb je  

aan de Gentse universiteit?

“Tijdens de blokperiode kon ik hele-

maal van deze aardbol verdwijnen 

en keihard werken, maar daar-

naast was er gelukkig nog vol-

doende tijd voor kotfuiven en café-

bezoekjes. Tegenover de Blandijn, 

waar ik les volgde, vind je nog altijd 

café Krawietelke. Daar hebben we 

toch een paar centimeter van de 

drempel afgelopen. (lacht)”

Waarom koos je voor 

Geschiedenis?

“Als klein meisje droomde ik ervan 

om farao’s op te graven en mys-

terieuze labyrinten te ontdekken. 

Maar tijdens mijn studie bleek 

algauw dat archeologie op interes-

sante historische sites alleen voor 

de happy few is. Je wint nog sneller 

de lotto dan dat je daar terecht-

komt. Dus koos ik voor de optie 

Nieuwste Geschiedenis, omdat je 

daar altijd de link met het heden 

voelt.”

Wie was jouw favoriete 

professor?

“Romain Van Eenoo, die ook mijn 

scriptie begeleidde. Hij was heel 

menselijk en durfde verder te kijken 

dan de universiteit alleen. Ik volgde 

toen bijvoorbeeld schilderlessen 

aan de academie en zat in een fau-

vistische periode, waar hij enorm 

van hield. Hij heeft me zelfs ooit 

gevraagd om zo’n schilderij mee te 

brengen en we hebben daar toen 

een boeiend gesprek over gevoerd.” 

Vera Van 
Renterghem
•	 auteur van de jeugdromans 

Giftig!, Coke en Rood

•	 studeerde in 1985 af  

als licentiaat in de  

Geschiedenis
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p SUMMA CUM lAUDE VooR lo
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) beoordeelt 

de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswe-

tenschappen van de UGent als best practice in ver-

gelijking met twee andere Vlaamse universiteiten. Dat 

staat te lezen in een commissierapport dat volgt op 

een visitatieronde van de verschillende universiteiten. 

De internationale commissie kende de Gentse oplei-

ding op maar liefst zes punten een excellente score 

toe, waarbij ze vooral de samenhang en het weten-

schappelijke niveau van het opleidingsprogramma, de 

doorgedreven kwaliteitszorg, de instroom en begelei-

ding van nieuwe studenten en het hoge niveau van de 

masterproef bejubelde.

Info: www.vlir.be en  

http://www.UGent.be/ge/nl/onderwijs/opleidingen/lobw

p NiEt-DiGitAlE iNfoRMAtiE  
op iNtERNEt

Het Multimedia Lab van de Universiteit Gent, het IBBT 

en MaSTIC van de Université Libre de Bruxelles heb-

ben de handen in elkaar geslagen voor het project 

Free Your Metadata. Met dat project willen ze archi-

varissen en bibliothecarissen helpen om metadata van 

niet-digitale dragers, zoals schilderijen en oude boe-

ken, op een eenvoudige manier te publiceren op het 

internet. Metadata zijn gegevens die ons bijvoorbeeld 

vertellen hoe oud een schilderij is en helpen informatie 

op het internet gemakkelijk terug te vinden. Daarnaast 

schrijven de medewerkers van het Multimedia Lab en 

MaSTIC wetenschappelijke artikels over de publicatie 

en het gebruik van metadata, waarin ze de meerwaar-

de van het web aantonen.

Info: http://freeyourmetadata.org/

Kort
2MIN2122_Coupe_JCW_Killer_Verstraeten_148x210_NL.indd   1 28/10/11   09:55



p oNDERzoEk Wil VERARMiNG 
ECoSyStEEM AMAzoNEGEbiED 
StoppEN

Sinds oktober verrichten veertien vooraanstaande 

Zuid-Amerikaanse en Europese onderzoeksinstellingen 

onderzoek naar bossterfte, klimaatverandering en ont-

bossing in de Amazone. Eerdere studies suggereren 

dat het gebied bij doorgaande klimaatverandering en 

ontbossing zou kunnen degraderen tot een soort ver-

armde savanne. Met het nieuwe onderzoeksproject, 

dat de naam AMAZALERT kreeg, willen de onderzoe-

kers nagaan hoe waarschijnlijk die voorspelling is en 

willen ze een systeem ontwerpen dat dergelijke ge-

biedsverarming kan opsporen en eventueel zelfs voor-

komen. De UGent speelt een sleutelrol in het onder-

zoek. In de eerste plaats omdat onderzoekers van het 

Laboratorium voor Plantecologie werken aan betere 

voorspellingen van de effecten van toenemende droog-

te op de groei van bomen. Daarnaast coördineert 

UGent’er Hans Verbeeck alle onderzoeksactiviteiten  

rond vegetatiemodellering binnen het project.

Info: www.eu-amazalert.org

p CAMpAGNE 10.000 StAppEN ook 
GoED VooR ziEktEVERzEkERiNG

Uit een gezamenlijk onderzoek van de vakgroep Maat-

schappelijke Gezondheid en de vakgroep Bewegings- 

en Sportwetenschappen aan de UGent blijkt dat de 

bewegingscampagne 10.000 Stappen kostenbespa-

rend werkt voor de ziekteverzekering. Eerder toonde 

onderzoek al een positief effect aan op het aantal 

kwaliteitsvolle levensjaren van het individu. Om na te 

gaan of het programma ook een besparing voor de 

ziekteverzekering opleverde, maakten de onderzoe-

kers gebruik van een simulatiemodel. Daarbij legden 

ze, op basis van een analyse van wetenschappelijke 

literatuur, een duidelijk verband tussen het aantal mi-

nuten wandelen per week en de ontwikkeling van car-

diovasculaire aandoeningen, diabetes en colorectale 

kanker. Daaruit bleek dat de ziekteverzekering over 

een termijn van twintig jaar een aanzienlijk bedrag kan 

besparen door de vermeden ziektes.

Info: www.10000stappen.be

Kort

Verstraeten nv
Antwerpsesteenweg 81
9080 Lochristi
Tel: 09 345 06 88
info@verstraeten.net.bmw.be
www.verstraeten.bmw.be Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be 4,3-5,9 L/100 KM • 114-137 G/KM CO2

DE NIEUWE BMW 1 REEKS. SpoRt of URBaN.

tWEE KaRaKtERS. EENZELfDE DNa.
Accentueer uw unieke persoonlijkheid met een compacte en veelzijdige wagen die uitblinkt in dynamiek en efficiëntie. Dankzij het uitgesproken karakter van de nieuwe BMW 
1 Reeks wordt het haast vanzelfsprekend. De verrassende ECO PRO technologie en talrijke BMW EfficientDynamics en ConnectedDrive innovaties bezorgen u opwindend en 
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Gent zou Gent niet zijn zonder 

haar universiteit. Het omgekeerde 

geldt evenzeer: de impact die 

de stad van bij het begin heeft 

gehad op de universiteit is niet te 

onderschatten. Net als elke lang-

durige relatie, kende ook die van 

de stad en de universiteit zijn ups 

en downs, met daartussen kab-

belende jaren. Een boeiende ge-

schiedenis die zich laat aflezen in 

het stedelijke landschap. Voor wie 

daar op een sportieve en speelse 

manier over wil bijleren is er nu 

UGentPassage, een themawan-

deling die je meeneemt langs elf 

markante ‘lieux de mémoire’. Dat 

zijn plaatsen waar de universiteit 

zich in de stad verankerd heeft en 

die symbool staan voor de wisse-

lende verhoudingen tussen beide 

partners.

Van Aula tot Ufo
De wandeling start bij de Aula, het 

gebouw dat de stad Gent in 1817 

als welkomstgeschenk gaf aan de 

universiteit. Daarna kom je in die 

volgorde Het Pand, het Justitie-

paleis, de Coupure, het Romme-

laerecomplex, het Plateau gebouw, 

de Boekentoren, de Blandijn, de 

Overpoortstraat, De Therminal 

en tot slot het Universiteitsforum 

(of kortweg Ufo) tegen. De ‘lieux 

de mémoire’ zijn dus niet alleen 

gebouwen uit het patrimonium 

van de Gentse universiteit. Zo 

werd het Justitiepaleis ook in het 

rijtje opgenomen omdat het door 

dezelfde architect ontworpen 

is als de Aula, namelijk Lodewijk 

Roelandt. De stad was zo tevreden 

over het universiteitsgebouw dat 

ze Roelandt tot stadsarchitect pro-

moveerde. Hij tekende vele grote 

Gentse gebouwen waardonder de 

Opera en de Sint-Annakerk. Later 

werd Roelandt hoogleraar aan de 

universiteit. Dit is één van de vele 

voorbeelden die aantonen hoe de 

universiteit de stad heeft beïnvloed 

en vice versa. 

Smartphone wijst de weg
Je kan de UGentPassagewandeling 

op vijf verschillende manieren doen.

UGentPassage
Unieke wandeling  

langs ‘lieux de mémoire’  
van stad en universiteit

Zij aan zij. Zo wandelden de Gentse 

burgemeester Daniël Termont en 

rector Paul Van Cauwenberge op 

13 oktober 2011 de stadswandeling 

UGentPassage in. Qua symboliek kan 

het wel tellen. De nieuwe route geeft 

immers een stuk van de boeiende ge-

meenschappelijke geschiedenis van de 

stad en de universiteit weer. En dat op 

vijf verschillende manieren.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Hilde Christiaens
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De meest opvallende is de applica-

tie voor iPhone, iPad en Android. 

De universiteit is één van de eerste 

in de Vlaamse culturele sector 

die een dergelijke applicatie aan-

biedt. Je krijgt een kaart waarop 

de elf locaties en je eigen positie 

aangeduid staan. Zodra je één 

van de plaatsen nadert, krijg je 

een signaal. Per locatie biedt de 

applicatie tekst, audio en afbeeldin-

gen. Hierdoor kan je altijd binnen 

kijken, zelfs wanneer de deuren van 

het gebouw gesloten zijn. Aan de 

hand van oude archieffoto’s kan je 

bovendien ook de evolutie zien die 

deze plaatsen door de jaren heen 

hebben gemaakt. 

Omdat niet iedereen een Apple-  

of Androidtoestel heeft, kan de 

UGentPassage wandeling ook 

gedaan worden met een gewone 

smartphone via een mobiele web-

site. Die biedt dezelfde tekst, 

beelden en audio aan als de ap-

plicatie. Het gebruik ervan is gratis, 

maar voor het dataverkeer kan je 

netwerkprovider wel extra kosten 

aanrekenen.

Heb je geen smartphone, dan kan 

je de kaart afdrukken en de audio-

gids downloaden op je mp3-speler 

via de website van UGentPassage. 

Leuk om weten is dat burgemees-

ter Daniël Termont een stukje van 

de teksten zelf heeft ingelezen. Het 

overgrote deel nam VRT-reporter 

Lin Delcour voor haar rekening.

Tot slot kan je de wandelroute 

doen met een brochure (die vind je 

trouwens bijgevoegd in dit nummer 

van het magazine!) of kan je opte-

ren voor een virtuele wandeling op 

de website. 

UGentMemorie
De themawandeling is één van de 

vele producten van UGentMemorie, 

een virtueel geheugen dat de herin-

neringen, de geschiedenissen en 

het erfgoed van de universiteit sa-

menbrengt. Rode draad doorheen 

UGentMemorie is de impact van 

stad, maatschappij en wetenschap 

op de universiteit en vice versa. In 

voorbereiding op de tweehonderd-

ste verjaardag van de universiteit 

in 2017 ontsluit UGentMemorie 

via interviews, beeldmateriaal en 

archiefbronnen het academisch 

geheugen en voert het diepgaand 

historisch onderzoek uit. 

op 13 oktober 2011 werd de themawandeling UGentpassage voorgesteld en ingewandeld.

Voor elke wandelwijze kan je terecht op het 

portaal www.UGentPassage.be. Wie de route 

in één keer wil uitwandelen moet rekenen op 

anderhalf uur. Je kan de wandeling ook op elk 

moment onderbreken en op een later tijdstip 

hervatten. 

In het midden van dit magazine vind je de bro
chure met de themawandeling UGentPassage 
met een beknopte uitleg bij de elf locaties. De 
brochure wordt ook aangeboden in alle Gentse 
cultuurhuizen.

Stad en universiteit,  
kroniek van een turbulente relatie

We schrijven 1817. Na veel lobbyen bij het Nederlandse vorstenhuis krijgt Gent het 

blijde nieuws dat het één van de drie nieuwe rijksuniversiteiten mag huisvesten. 

Brugge, Antwerpen en Doornik moeten de duimen leggen. Op economisch vlak stelt 

een universiteit op dat moment niets voor. Integendeel, de stad levert de gebouwen 

aan en draait op voor alle infrastructuurkosten. Maar dat is de prestige die Gent door 

de komst van de universiteit verwerft allemaal waard. Op 9 oktober vindt de inhuldi-

ging plaats. De vlaggen wapperen, mensen komen op straat, het is feest. 

Bij de start telt de universiteit 192 studenten en 12 professoren die heel snel tot de 

Gentse elite worden opgenomen. Met de jaren neemt het studentenaantal fors toe 

en wordt ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. De stadskas krijgt het 

steeds moeilijker de kosten te dekken en de relatie begint voor het eerst barsten te 

vertonen. De crisis van stad en universiteit is totaal wanneer de universiteit dik tegen 

de zin van het Gentse Franstalige stadsbestuur in 1930 wordt vernederlandst. 

Na de Tweede Wereldoorlog groeien Gent en haar universiteit opnieuw naar elkaar 

toe. En dat is maar goed ook want beide hebben elkaar tot op de dag van vandaag zo 

hard nodig dat een goede verstandhouding en permanent overleg onontbeerlijk zijn.
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Studentenopening  
van het academiejaar

Foto: Nic Vermeulen

Op 18 oktober 2011 hebben de studenten van de UGent het  

academiejaar op een ludieke manier geopend. In een tent op het  

Sint-Pietersplein voerden diverse UGent-vertegenwoordigers en be-

leidsmakers het woord. Niet enkel rector Paul Van Cauwenberge, 

vicerector Luc Moens en burgemeester Daniël Termont hielden een 

toespraak, maar ook studentenvertegenwoordigers Laurens De Blieck 

en Jochen Merlier kwamen aan de beurt. Studentenfanfare Ghendt 

zorgde voor de nodige ambiance. Daarna gaf stand-upcomedian  

Nigel Williams zijn ongezouten mening over dit alles. Dj Maximilian  

sloot de avond feestelijk af.
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Wat hield jouw doctoraalstudie 

precies in?

“Het doel was om na te gaan of be-

paalde stoffen in meer of mindere 

mate aanwezig zijn in de hersenen 

van migrainepatiënten op het mo-

ment dat zij niet aan een aanval 

lijden. Door gebruik te maken van  

de magnetische eigenschappen  

van atoomkernen zoals waterstof-1 

of fosfor-31, kunnen we met een  

magnetic resonance image (MRI-) 

scanner nagaan in welke mate een 

stof in de hersenen, of een ander or-

gaan, aanwezig is. Je onderzoekt dan 

geen beelden, maar spectra. Daar-

om heet die methode magnetische 

resonantie spectroscopie (MRS).”

Wat waren de belangrijkste 

resultaten?

“Bij een subgroep van de onder-

zochte migrainepatiënten, meer 

bepaald bij degenen die de ergste 

migraineaanvallen hadden, mat ik 

een significant lagere hoeveelheid 

adenosine trifosfaat (ATP). ATP is 

de gebruiksklare energievoorraad 

in alle cellen en is het eindproduct 

van de verbranding van glucose. Bij 

(bepaalde) migrainepatiënten zou 

er dus een verband kunnen be-

staan tussen hun hoofdpijn en een 

verstoord energiemetabolisme.”

lag dat resultaat in lijn van  

de verwachtingen?

“Absoluut niet. Het is eerder een 

controversiële bevinding. Doordat 

ATP zo’n belangrijke stof in onze 

hersenen is, gaan wetenschappers 

er namelijk van uit dat het er in een 

nagenoeg constante hoeveelheid 

aanwezig is. Men had die stof ook 

nog nooit in vivo gemeten bij proef-

personen. Ik was dus de eerste 

Negenproef met  
Harmen Reyngoudt

Bestaande techniek 
helpt migraine
onderzoek vooruit

De World Health Organization (WHO) 

plaatst migraine op de 19e plaats van 

aandoeningen en ziektes die de levens-

kwaliteit het meest doen afnemen. Om-

dat zo’n elf procent van de Westerse 

bevolking met die vorm van hoofdpijn 

kampt, heeft migraine bovendien een 

grote socio-economische impact.  

Harmen Reyngoudt onderzocht daar-

om voor zijn doctoraatsstudie In vivo 

kwantitatieve nucleaire magnetische 

resonantie spectroscopie en de  

neurobiologie van migraine.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: B. De Meulemeester
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die de bestaande MRS-techniek op 

een kwantitatieve manier gebruikte 

om ATP te meten bij migrainepati-

enten.”

Waarvoor zullen of kunnen die 

resultaten nu gebruikt worden?

“Mijn onderzoeksresultaten vor-

men vooral een basis voor verder 

onderzoek, denk ik. Het is bijvoor-

beeld niet duidelijk of de daling in 

het ATP-niveau een gevolg is van 

een verhoogd ATP-verbruik of 

van een verlaagde ATP-productie. 

Daarnaast beperkte die vaststel-

ling zich tot slechts een deel van de 

testgroep. De gebruikte techniek 

is niet zeer sensitief. Anderzijds 

is ze niet invasief en is er geen 

stralingsbelasting zoals bij pakweg 

een CT-scan. Ook zou men aan 

de hand van spectra op basis van 

waterstof onderzoek kunnen doen 

naar potentiële veranderingen in 

concentraties van de stof gluta-

maat. Die neurotransmitter zou 

immers verband houden met een 

risicogen waarvan recent onder-

zoek aantoonde dat dragers tot 

dertig procent meer kans hebben 

op migraine.”

Waarom wou je doctoreren en 

hoe ben je tot dat onderwerp 

gekomen?

“Toen ik afstudeerde voelde ik mij 

nog niet klaar voor het bedrijfsle-

ven of de onderwijswereld. Docto-

reren leek daardoor een logische 

volgende stap. Dat ik rond migraine 

werkte, berustte dan weer hoofd-

zakelijk op toeval. Door mijn studie 

sprak een multidisciplinair onder-

zoek, met een klinische invalshoek 

maar ook met een belangrijke 

klemtoon op techniek en methodo-

logie, me erg aan. Toevallig kwam 

ik op de dienst Radiologie terecht, 

waar ik kon meewerken aan een 

grote studie rond beeldvorming bij 

migraine. Een studie die dus nauw 

aansloot bij mijn interesses.”

Hoe blik je nu op die 

doctoraatsstudie terug?

“Ik ben best tevreden met het  

resultaat en de maatschappelijke 

relevantie van het onderzoek, 

maar de studie zelf zorgde  

geregeld voor de nodige frus-

traties. Er bestond binnen het 

UZ Gent nog weinig kennis rond 

MRS. Ik moest daardoor van nul 

beginnen en de techniek kwanti-

tatief op punt stellen. Daarnaast 

kreeg ik ook af te rekenen met 

logistieke problemen. Zo mochten 

de testpersonen op het moment 

van het onderzoek immers geen 

migraineaanval hebben. Het 

gebeurde daardoor dat we voor 

menig proefpersoon meerdere 

malen een nieuwe afspraak moes-

ten maken. Uiteindelijk heeft mijn 

doctoraat vijf jaar geduurd, waarin 

ik ook de nodige tijd heb besteed 

aan een aantal andere studies en 

veel in vitro werk. Bovendien is een 

doctoraatsstudie ook het proces 

bij uitstek om een heel pak andere 

nuttige competenties aan te leren. 

Denk maar aan probleemanalyse, 

eva lueren, presenteren, artikels 

schrijven, netwerken, …”

Had dat invloed op jouw 

privéleven?

“Hoe je het ook draait of keert, je 

bent altijd en overal met die studie 

bezig. De eerste twee jaar hoefde 

ik eigenlijk geen verwachtingen in 

te lossen en is er dus weinig druk. 

Dat vond ik vrij belastend omdat je 

wel moet blijven doorgaan. Daarna 

komt een periode van artikels 

schrijven en publiceren. Die voort-

durende confrontatie met dead-

lines vraagt veel van je energie en 

denken. Ik putte de voorbije vijf jaar 

moed uit het feit dat mijn onder-

zoek maatschappelijk relevant is 

en uit de reacties van patiënten die 

hebben meegewerkt. Veel van hen 

waren blij dat er eindelijk onder-

zoek gebeurde naar migraine, dat 

het gezien werd als een serieuze 

aandoening en niet als slechts een 

hoofdpijntje. Eens mijn verdediging 

achter de rug was, had ik dan ook 

echt het gevoel dat een last van 

mijn schouders viel.” 

Waren dat de grootste 

kantelmomenten tijdens  

je studie?

“Voor mij waren er drie. Een eerste 

kantelmoment kwam er in 2009, 

toen ik mijn eerste studie afsloot. 

Daarna komt een periode waarin je 

artikels moet schrijven en zo veel 

mogelijk moet proberen publiceren. 

Bij dat eerste artikel dacht ik nog 

‘ik ga er dus wel geraken’, maar er 

leek soms echt geen einde aan te 

komen. Tussen januari 2010 en 

augustus 2011 heb ik mij hoofdza-

kelijk daarmee beziggehouden. Het 

feit dat ik bijna uitsluitend bureau-

werk verrichte, terwijl ik ook graag 

praktisch werk uitvoer, woog soms 

zwaar op mij. Het derde moment 

is – niet verwonderlijk – mijn ver-

dediging. Daarna besefte ik dat het 

plots allemaal was afgelopen.”

Wat ben je nu verder van plan?

“Ik heb nog geen echt concrete 

plannen. Zoals gezegd biedt mijn 

onderzoek heel wat mogelijkheden 

om op verder te bouwen. Het is 

bijvoorbeeld interessant om kwan-

titatieve MRS toe te passen in 

andere aandoeningen en ziektes. 

Een andere mogelijkheid is om de 

methode verder op punt te stellen, 

want ook daar ligt nog heel wat 

werk te wachten. Maar het valt 

nog te bekijken of dat door mij zal 

gebeuren.”  

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Info p 
Dr. Harmen Reyngoudt
Vakgroep Radiologie en  
Nucleaire Geneeskunde
Tel. 09 332 64 25
Harmen.Reyngoudt@UGent.be 
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Activiteiten voor alle alumni van de UGent

Alumni After Work
 

24 november 2011 
Culture Club, Afrikalaan 174, Gent

Op 24 november organiseert de Universiteit Gent 
vanaf 18 uur de 3e editie van UGent Alumni After 
Work. Age don’t matter tonight…Na geslaagde 
edities in 2008 en 2009, met meer dan 
1.000 aanwezigen, realiseert de UGent Alumni 
After Work in Culture Club ‘de grootste reünie 
van Vlaanderen’! Dj's van dienst zijn Zaki, Neon en 
The Squeezzers.

•	Meer informatie en tickets:  
www.alumniafterwork.be

Lineart Lecture Lounge 6 december 2011 
Flanders Expo, Gent

Van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 december vindt 
in Flanders Expo in Gent de Kunstbeurs Lineart 
plaats. Ook de Universiteit Gent is vertegenwoordigd 
op Lineart. Op dinsdag 6 december zijn er twee 
causerieën, waarbij dr. Guy Bovyn in de voormiddag 
in gesprek gaat met twee kunstenaars over 
de plaats van het verzamelen in hun artistieke 
praktijk, en in de namiddag met twee bekende 
kunstverzamelaars peilt naar het hoe, wat en 
waarom van (de passie van) deze privéverzamelaars.

•	Meer informatie: www.lineart.be
•	Prijs: Voor wie de kunstbeurs bezoekt, zijn de 

lezingen gratis. Er zijn een beperkt aantal tickets 
voor deze beurs gratis ter beschikking.  
U kan hiervoor intekenen via de website  
www.UGent.be/alumniactiviteiten.

Alumni Toptalent  
Ingrid Mallems

7 december 2011 om 19 uur 
Het Pand (zaal rector Vermeylen),  
Onderbergen 1, Gent

De universiteit nodigt haar topalumni uit om een 
lezing te geven voor collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Ingrid Mallems, juriste, criminologe 
en Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, is de zesde alumnus die aan het woord 
komt in deze reeks. Achteraf heeft u uitgebreid de 
mogelijkheid om andere alumni te ontmoeten en 
te netwerken bij een drankje en een hapje. 

•	 Inschrijven: via www.UGent.be/alumniactiviteiten
•	Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 

vervolledigen door 10 euro p.p. over te schrijven 
op het rekeningnummer 390-0965938-67

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De Bond van Gentse Germanisten

Jaarlijkse Bijeenkomst 
van de Bond van 
Gentse Germanisten

26 november 2011 om 15 uur  
KANTL, Koningsstraat 8, Gent

Op de bijeenkomst worden alle leden uitgenodigd 
en zijn er bovendien reünies voor de afstudeerjaren 
1961, 1971, 1986 en 2001. Op het programma 
staan onder meer lezingen door Marita de Sterck, 
Sara Vandenbossche en Sylvie Geerts. Een 
recent afgestudeerde zal de Herman Uyttersprot-
Scriptieprijs in ontvangst nemen. Na de receptie 
volgt een etentje, waarvoor apart moet worden 
ingeschreven.

•	 Info: www.bgg.UGent.be/jaarvergaderingen.html 
•	 Inschrijven via: bggredactie@yahoo.co.uk  

voor 17 november 2011 
•	Prijs: Gratis namiddagprogramma.  

Voor het etentje betaalt u 42,50 euro (leden) of 
45 euro (niet-leden).
•	Voor leden van de BGG en voor de gevierde 

afstudeerjaren 1961, 1971, 1986 en 2001. 
Ook wie nog geen lid is en wil kennismaken  
met de vereniging, kan zich inschrijven.

Alumni Gentse Archeologen

Lezing Richard Bradley, 
‘Circular Architecture 
In Prehistoric Europe’

26 november 2011 om 17 uur 
Het Pand (zaal rector Vermeylen),  
Onderbergen 1, Gent

Op uitnodiging van AGAr geeft professor Richard 
Bradley (Universiteit Reading) op zaterdag 
26 november een lezing te Gent. Hij gaat dieper in 
op het idee achter circulaire architectuur in Europa 
vanaf het neolithicum tot de vroege middeleeuwen. 
Waarom deze architectuurvorm zo lang in gebruik 
bleef en algemeen voorkwam, waarom bepaalde 
culturen ronde grafmonumenten of woningen 
verkozen boven rechthoekige architectuur,...

•	 Info en inschrijven via: www.agar.UGent.be
•	Prijs: 2 euro voor AGAr-leden en studenten 

archeologie; 4 euro voor niet leden.

Alumni Agenda
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Faculteit Rechtsgeleerdheid

Alumnivereniging Rechtsfaculteit Gent 

VRG-Alumnidag 2 december 2011 vanaf 15 uur 
Zaal Zebrastraat, Zebrastraat 32/001 te Gent

VRG Alumni en Gandaius Permanente Vorming 
organiseren samen de eerste Alumnidag. Tijdens de 
namiddag vindt een academische activiteit plaats, 
gevolg door een receptie om 18 uur en walking 
dinner om  19.30 uur. De Alumnidag is de eerste 
activiteit die Gandaius Alumni en VRG Alumni, na de 
voorgenomen fusie tussen de twee alumni-clubs, 
samen zullen organiseren. 
Tijdens de academische activiteit brengen Hans 
De Wulf, Reinhard Steennot, Piet Taelman en 
Gerd Verschelden, vier alumni-professoren, elk 
in een half uur een samenvatting van de meest 
opvallende evoluties in hun rechtstak in de voorbije 
jaren (vennootschapsrecht, consumentenrecht, 
personen- en familierecht en gerechtelijk recht). 
Twee andere alumni, professoren Ingrid Boone 
en Willy Van Eeckhoutte, zullen aantonen hoe hun 
discipline (buitencontractuele aansprakelijkheid 
en arbeidsrecht) steeds meer door andere 
rechtstakken wordt beïnvloed. 

•	 Info en inschrijven via: info@vrgalumnigent.be  
of de website www.vrgalumnigent.be,
•	Het is mogelijk uitsluitend voor de namiddag 

of uitsluitend voor de avond te reserveren. 
Reserveren voor het gehele programma kan 
vanzelfsprekend ook.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Alumni Zorg en Beleid UGent

Geriatric care focus  
on 2025

1 december 2011, van 19.30 uur tot 22 uur  
UZGent, auditorium P8, De Pintelaan 185, Gent

De babyboomers komen op ons af. Wat houdt hen 
bezig, welke noden hebben ze, waar kijken ze naar 
uit, maar vooral hoe kunnen wij hen zorg op maat 
aanbieden. 
Een strategische blik vooruit ons gebracht door 
professionals die volledig gefocust zijn op de 
toekomst: Herman Konings, trendwatcher, en 
Joachim Devos, directeur Living Tomorrow. Lon 
Holtzer, Vlaams zorgambassadeur verzorgt de 
coördinatie. Nadien volgt een netwerkreceptie met 
futuristische hapjes.

•	 Info en inschrijven via: www.UGent.be/ge/azb 
voor 18 november 2011
•	Prijs: 50 euro; leden alumni Zorg en Beleid  

en studenten: 40 euro
•	Voor alle geïnteresseerden in de toekomst van 

de geriatrische zorg

Biomedische Alumni Gent

Reünie Biomedische 
Alumni Gent

24 maart 2012 om 20 uur 
Zaal IntrÔvert, Griendijk 17, Gent

Net als de voorbij jaren organiseert de Biomedische 
Alumni Gent (BAG) bij aanvang van de lente een 
reünieavond, voor alle afgestudeerden van de 
richting biomedische wetenschappen en partner. 
De formule blijft ongewijzigd: gezellig bijpraten bij 
een aangeboden hapje en drankje. Voor wie er niet 
genoeg van krijgt, rekenen we op de talenten van de 
aanwezige dj. Tot dan!

•	 Info en inschrijven via: bag@UGent.be  
voor 10 maart 2012
•	Prijs: gratis
•	Voor afgestudeerden biomedische 

wetenschappen en partner

Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven

14 december 2011, 29 februari 2012  
en 23 mei 2012 om 20.30 uur 
UZGent, auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

Navormingscyclus voor artsen en apothekers 
omtrent nieuwe geneesmiddelen en bespreking van 
actuele onderwerpen in de farmacotherapie

•	 Inschrijven via: alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: 3 euro per colloquium voor leden alumni-

geneesheren, gratis voor artsen-in-opleiding  
en studenten, niet-leden: 15 euro

Avondcolloquia voor  
de Practicus

Telkens op woensdag om 20.30 uur 
UZGent, auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

•	23 november 2011: Fracturenpreventie
•	30 november 2011: Kinderpsychiatrie: 

conceptuele aspecten
•	7 december 2011: Praktische kinderpsychiatrie
•	25 januari 2012: Esthetische geneeskunde: 

ethisch? betaalbaar?

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro
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Interview met emeriti 
rond hun leven en 
werkzaamheden  
tijdens hun loopbaan

16 november 2011 om 20.30 uur en  
2 december 2011 om 17.30 uur 
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	16 november 2011: Fr. Derom,  
ere-hoogleraar en diensthoofd heelkunde
•	2 december 2011: M. Thiery,  

ere-hoogleraar en diensthoofd verloskunde

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro

Lezingen in het kader 
van de Jonckheere 
Stichting

Telkens op vrijdag om 17.30 uur 
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde  
en Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	18 november 2011:  
M. Mussen: Kinesitherapie: van AZ tot UZ

•	Geen inschrijving, voor iedereen toegankelijk

Geneeskunde  
in de filatelie

9 mei 2012 om 20 uur  
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde  
en Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

Voordracht van Dr. J. Boeykens (Gent)  
met walking dinner. 

•	Prijs: leden alumni geneesheren,  
artsen-in-opleiding: 35 euro;  
studenten: 20 euro; niet-leden: 55 euro
•	 Inschrijven via: alumni.geneesheren@UGent.be

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

Het einde van de 
psychotherapie

7 maart 2012 
Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

In zijn lezing ‘Het einde van de psychotherapie’ 
neemt Paul Verhaeghe krachtig stelling tegen de 
tendens waarbij pillen de plaats innemen van praten. 
De oorzaken van het groeiend aantal psychische 
problemen moeten niet gezocht worden in genen 
of neuronen, maar in de manier waarop onze 
maatschappij met psychische problemen omgaat. 
Mensen gaan ook met andere problemen naar 
de psychiater dan vroeger, en verwachten zonder 
enige persoonlijke inspanning direct van hun 
problemen verlost te worden. De bijna automatisch 
voorgestelde remedie -pillen- bevestigt deze situatie. 
‘Het einde van de psychotherapie’ pleit voor een 
andere visie op de hedendaagse psychische 
problemen en voor een grondige herwaardering van 
de psychotherapie.

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be 

Uitreiking van  
de prijs Psycholoog  
van het jaar 2012

22 maart 2012 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

De Gentse Alumni Psychologie (GAP) organiseren 
in 2012 voor de derde maal de verkiezing van 
de Psycholoog van het jaar. Met de uitreiking van 
deze titel wil GAP jaarlijks de verdiensten van een 
psycholoog erkennen en zo bijdragen tot een positief 
beeld van de studies psychologie en van het beroep 
van psycholoog. 
Nomineer alvast jouw Psycholoog van het jaar en 
stuur een mail met vermelding van jouw kandidaat 
en een motivatie van max. 200 woorden naar 
nominaties@psycholoogvanhetjaar.be!

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.UGent.be 
•	Enkel voor GAP-leden
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Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs

Update@Campus 
2011: Efficiënt 
onderhandelen –  
Hoe een rationele 
ingenieur tegelijk een 
goede onderhandelaar 
kan zijn –  
Prof. dr. Dirk Van 
Poucke, UGent, expert 
Onderhandelings- 
technieken

17 november om 19.30 uur  
Auditorium Oehoe, Coupure Links 653,  
9000 Gent 

Wegens het succes van de voorbije jaren (editie 
vorig jaar 350 deelnemers), wordt Update@
campus dit jaar opnieuw georganiseerd met als 
thema ‘Efficiënt Onderhandelen – Hoe een rationele 
ingenieur tegelijk een goede onderhandelaar kan 
zijn’. De spreker voor dit event is Prof. Dr. Dirk 
Van Poucke (UGent), en de absolute autoriteit in 
het thema van onderhandelingstechnieken!  Zijn 
oordeel en opinie verschijnt regelmatig in de media 
(bijv. Radio 1, De Standaard) en bovendien is hij een 
uitstekend spreker. 
Volgende aspecten komen aan bod in de Update@
Campus les van anderhalf uur: 
•	 Is een stevige dossierkennis en een hoge 

rationele intelligentie een garantie voor een goed 
onderhandelingsresultaat? 
•	Of net integendeel? 
•	 Is 'gelijk hebben' ook 'gelijk krijgen'? 
De aangeleerde technieken zijn direct concreet 
toepasbaar op contract- en prijsonderhandelingen, 
en op onderhandelen als belangrijk onderdeel van 
teamwork. Het event wordt gevolgd door een mooie 
netwerking receptie met hapjes (21.30-22.30 uur).

•	 Info en inschrijven: http://www.mijn-aig.be
•	Prijs: Gratis voor AIG leden, VBIG leden,  

IVPV alumni en studenten van de faculteiten 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur en 
Bio-ingenieurswetenschappen. 
Andere deelnemers: 30 Euro.
•	 Iedereen is van harte welkom!

Chocoladecauserie –  
“Onderzoek 
naar innovatieve 
chocoladeproducten” 
door prof. dr. ir.  
Koen Dewettinck

22 november 2011 om 20 uur 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen,  
Coupure Links 653, Gent

Het laatste decennium heeft het Laboratorium voor 
Levensmiddelentechnologie en -proceskunde onder 
leiding van prof. Koen Dewettinck heel wat expertise 
verworven betreffende onderzoek naar chocolade 
en chocoladeproducten. Onder impuls van de 
toenemende vraag van chocoladebedrijven naar 
advies betreffende chocoladegebaseerde producten 
resulteerden deze inspanningen in 2009 in de 
inauguratie van het UGent Cacaolab. 

•	 Info en inschrijven: http://www.fbw.UGent.be/
verbond/, voor 20 november 2011
•	Prijs: 5 euro ter plaatse te betalen
•	Voor iedereen die geïnteresseerd is 

in voedingstechnologie 

Reünie avond 26 november 2011 
STAM Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 
Salons Boerenhof, Gentstraat 2-6, Oostakker 
(avondprogramma)

Op zaterdag 26 november 2011 wordt elke 
afgestudeerde aan onze faculteit terug in Gent 
verwacht voor de reünieavond. Speciale aandacht dit 
jaar gaat naar de promoties eindigend op een 1 of 
6. Uiteraard zijn alle bio-ingenieurs welkom. In de 
namiddag wordt een geleid bezoek georganiseerd 
aan het STAM in Gent, Godshuizenlaan 2. Vanaf 
18.15 uur gaat de Algemene Vergadering van VBIG 
door. Het echte feest start om 19 uur met een 
wandelontvangst met Bourgondisch druivennat, 
gevolgd door een gastronomische maaltijd (ook 
vegetariërs) en tot slot een uitgebreide kaastafel en 
nagerechtencarrousel. Alle drank tijdens de maaltijd 
is inbegrepen in de prijs. Napraten is zeker mogelijk 
aan tafel of aan den toog …! 
Daarom aarzel niet en reserveer deze datum alvast 
in uw agenda en trommel uw jaargenoten op om er 
een gezellige avond van te maken.

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/
verbond/, voor 23 november 2011
•	Voor iedere alumni afgestudeerd aan de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen

Een generatiestrijd op 
het scherpst van de 
snee? Met als inzet  
een jaar lang eer en lof 

17 december 2011 om 20 uur  
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Coupure Links 653, 9000 Gent, Feestzaal

De jaarlijkse en wereldberoemde Verbondsquiz 
gooit de stok in het hoenderhok van de verschillende 
generaties. Kan de jeugd de oude garde verslaan 
of zijn het de oude rakkers die aan het langste eind 
zullen trekken? Naar goede gewoonte zal de quiz 
opnieuw uit een aaneenschakeling van moeilijke, 
gemakkelijke, grappige en rare vragen bestaan. Alles 
voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Music 
for Life!

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/
verbond/, voor 10 december 2011
•	Prijs: 10 euro
•	Voor allen die een link hebben met de VBIG, VLK 

of het Boerekot!

Volgens onze gegevens wonen 65.000 alumni nog steeds bij hun ouders. Of toch niet?

Check en actualiseer je persoonlijke gegevens en word alumni-lid via www.UGent.be/alumni.
Als oud-student zorg je in je professionele loopbaan mee voor de uitstraling van de UGent. Dat is knap, wij zijn best trots 

op elk van onze ambassadeurs. Via ons kun je eenvoudig in contact blijven met het netwerk van je vroegere studiegenoten. 
Gewoon door je gegevens online te actualiseren. Bovendien ontvang je zo de uitnodigingen voor talrijke UGent-activiteiten. 

Indien je meteen alumni-lid wordt, krijg je ook een exclusieve alumni-kaart die je tal van voordelen binnen en buiten  
de UGent biedt. Zoals o.a. kortingen op boeken, tickets en magazines. Gauw doen, dan zit die alumni-kaart meteen in je bus.  

En niet in die van je ouders. Nog vragen? Contacteer ons via alumni@UGent.be.



Bij elk weertype
maakt u een goede indruk.

Open :
Ma-Vr : 9.00 - 18.15u
Za: 10.00-18.00u 

Matton Schoenen
Graaf van Vlaanderenplein 33 
9000 GENT
schoenen@orthomatton.com
www.schoenenmatton.be

DAMES HEREN
• luxeschoenen voor losse steunzolen

• diabeetschoenen
(XSENSIBLE - SOLICARE SOFT - SOLIDUS THERAPO)

• allergievrije schoenen
 (HARTJES - THINK - BRAKO ANATOMICS)

• spierversterkende schoenen
(MBT-FITFLOP)

Met passie
voor comfort

Graslei 7  - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47

www.restaurantdegraslei.be

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje 

van Gent. Achter gevel n°7 kan u een sfeervol en 

gastvrij eethuis ontdekken. U wordt er met een glimlach 

ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis bent. 

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, 

vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s 

of andere: info@restaurantdegraslei.be
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Toen rector Van Cauwenberge 

in 1973 afstudeerde, was dat in 

een strak pak gevolgd door een 

groepsfoto. Heel plechtig, maar 

niet te vergelijken met de pro-

clamatie van de huidige lichting 

afgestudeerden. Mooi uitgedost 

in een officiële UGent-toga krijgen 

ze uitgebreid de tijd om met me-

destudenten, professoren en de 

rector op de foto te staan. Bij het 

verlaten van de Aula ontvangen ze 

van een ‘uithuilteam’ een zakdoek 

met daarop ‘Dit is geen vaarwel, 

maar een tot ziens’. Van een pak-

kend afscheid gesproken. “Het 

was inderdaad een zeer originele 

actie die enorm geapprecieerd 

werd door ouders en studenten. 

Wat mij betreft mochten er zelfs 

nog meer uithuilers zijn. We mo-

gen oud-studenten niet loslaten 

omdat we in de toekomst elkaar 

nog van dienst kunnen zijn. Die 

boodschap hebben we de laatste 

decennia te weinig verteld.”

Netwerken creëren 
Bij de Universiteit Gent is ‘uit het 

oog’ niet ‘uit het hart’. Al geeft de 

rector wel toe dat de afgestudeer-

den van de voorbije decennia te 

weinig betrokken werden bij de 

universiteit. “Het is nochtans een 

win-winsituatie voor universiteit 

en alumni om contact te blijven 

houden. Oud-studenten mogen te-

recht fier zijn op de instelling waar 

ze gestudeerd hebben. Dankzij 

alle medewerkers is de UGent de 

voorbije jaren uitgegroeid tot een 

sterk merk. De uitstraling die daar-

mee gepaard gaat, is zichtbaar in 

de hele maatschappij. Onze vaste 

“Blijf student aan de UGent”
Met 90.000 zijn ze ongeveer.  

Allemaal studenten die ooit afgestu-

deerd zijn aan de Universiteit Gent, 

maar van goed twee derde heeft 

UGent geen correcte contactgege-

vens. “En dat is jammer, want samen 

vormen we een krachtig netwerk in 

de maatschappij. Vandaar de recente 

campagne om onze interactieve  

alumnidatabank te actualiseren.  

Met succes, want dagelijks registreren 

zich zo’n 250 oud- studenten”, aldus 

rector en voorzitter van de Alumniraad 

Paul Van Cauwenberge.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Fotograaf: Nic Vermeulen
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van levenslang leren organiseert 

de UGent op regelmatige tijdstip-

pen permanente vormingen. We 

mogen de trein naar levenslang 

leren niet missen. Ik ben ervan 

overtuigd dat studeren iets van 

alle leeftijden is en niet enkel voor 

jonge mensen. We zien nu al dat 

werkgevers zich flexibel opstellen 

van de voordelen, hoeven enkel 

hun correcte adresgegevens in 

te voeren in de online alumnidata-

bank via www.UGent.be/alumni.

permanente vorming
Alumni worden proactief betrok-

ken bij de het reilen en zeilen van 

hun Alma Mater en maken kennis 

met heel wat concrete voordelen 

in en buiten hun specialisatie. Zoals 

Alumni After Work, een informele 

samenkomst onder alumni ooit 

gestart door oud-studenten van 

de faculteit Economie en Bedrijfs-

kunde en gericht naar alle facul-

teiten. Of de lezingenreeks Alumni 

Toptalent waar een vooraanstaand 

iemand uit de maatschappij én 

voormalig student aan de UGent 

zijn of haar verhaal komt vertellen. 

“Maar – sorry laatstejaarsstuden-

ten – studeren stopt niet na de 

laatste proclamatie. Vroeger ont-

stond er een soort gap en zagen 

we een oud-student pas terug na 

zijn actieve carrière. In het kader 

waarden van participatie, openheid, 

kritisch denken en pluralisme krij-

gen zo een vervolg in hun actieve 

loopbaan. Maar dat is nog niet al-

les. In talrijke visitatiecommissies 

peilen we naar de feedback van 

afgestudeerden over hun opleiding. 

Welke zaken kunnen beter? Wat 

was goed? Ook omgekeerd kan er 

een uitwisseling plaatsvinden. Zo 

zouden studenten stage kunnen 

lopen in het bedrijf van de alumni. 

Netwerken creëren, daar het gaat 

het om. En die muur slopen tussen 

alumni en bedrijf. Tien jaar geleden 

waren we nog een kleine speler, 

maar vandaag zijn we de tweede 

grootste universiteit van België. 

In heel wat rankings scoren we – 

ondanks onze relatieve middelen 

– verbazingwekkend goed. Vroe-

ger gebeurde het dat studenten 

een postgraduaat elders gingen 

volgen om er dan in één adem bij 

te vertellen dat ze van die instel-

ling kwamen. Dat zal nu niet meer 

gebeuren. Als ik in het straatbeeld 

UGent-kledij zie opduiken, dan voel 

ik me een fiere rector van deze 

universiteit.”

250 per dag
Van de 90.000 studenten zouden 

er volgens de alumnidatabank nog 

65.000 bij hun ouders wonen. Het 

spreekt voor zich dat die gege-

vens weinig accuraat zijn, vandaar 

dat de UGent zich specifiek richt 

naar die groep om hun contact-

gegevens te actualiseren. En die 

actie werpt haar vruchten af. In 

totaal hebben er zich al 6.000 

alumni geregistreerd, of ongeveer 

250 per dag. Vergeet ook niet 

dat de Universiteit Gent vandaag 

37.000 studenten telt, terwijl 

dat er 15 jaar geleden nog maar 

14.000 waren. Alumni die op-

nieuw op de hoogte willen blijven 

“De Universiteit Gent mag de trein  
naar levenslang leren niet missen.”

info@agomax.be - www.agomax.be
FSMA erkenning: 104085 A – Ondernemingsnummer: BE0896.089.859

Verzekeringsmakelaars te Gent
Eedverbondkaai 36
9000 Gent
09 330 40 40

Verzekeringsmakelaars te Aalst
Geraardsbergsestraat 232
9300 Aalst
053 83 17 58

Agomax.indd   1 27/10/11   09:56
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Uithuilteams nemen afscheid van UGent'ers na proclamatie.

Angelsaksisch model
Het alumnibeleid in Angelsaksische 

landen is een stuk verder ontwik-

keld dan bij ons. “Daar worden 

studenten al van bij hun eerste jaar 

aangemoedigd om lid te blijven van 

de universitaire gemeenschap. Dat 

heeft ook een stuk te maken met 

het hogere inschrijvingsgeld, maar 

de betrokkenheid zit daar sowieso 

veel meer ingebakken. Veel alumni 

betalen later ook een mooie finan-

ciële bijdrage aan hun universiteit 

opdat ze kunnen blijven investeren 

in onderzoek en onderwijs. Bin-

nenkort zullen we met de UGent 

ook starten met fondsenwerving. 

Ondanks de waardevolle inspan-

ningen van de Vlaamse regering, 

hebben we gewoon meer middelen 

nodig om onze positie in het univer-

sitaire landschap te behouden en 

te versterken. Sponsorgeld is dan 

welgekomen.” 

de vruchten van iemand die zich 

bijschoolt. In bepaalde sectoren 

neemt de kennis zo snel toe dat 

het vanzelfsprekend is om je af en 

toe bij te scholen. Tegen de alumni 

zeggen we dan ook: blijf student 

aan de UGent.”

voor medewerkers die hun ken-

nis willen bijspijkeren. Het gebeurt 

dat ze daarvoor zelf opleidingen 

organiseren, wat goed is. Maar ik 

vind dat de universiteit daarnaast 

ook zelf een opleidingstraject moet 

aanbieden. Ook de werkgever plukt 
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GUSO concerteert met 
toppers

kan iedereen bij het GUSo aan 

de slag?

Leen Veldeman, pr-verantwoorde-

lijke: “Het gaat vooral om een or-

kest van en voor studenten van  

de universiteit en de hogeschool. 

Elk semester houden we een audi-

tie om nieuwkomers aan te trek-

ken. Dat lukt probleemloos. Soms 

staan we echt versteld van het 

talent dat zich aandient. Zelf speel 

ik dwarsfluit en piccolo. Aan de  

Universiteit Gent studeerde ik com-

municatiewetenschappen. Nu ben 

ik afgestudeerd, wellicht zal het 

mijn laatste jaar bij het GUSO zijn. 

Het is immers de bedoeling dat 

nieuwe studenten ook een kans 

krijgen. Het gaat niet om profes-

sionele muzikanten, wel om liefheb-

bers. Wanneer we versterking no-

dig hebben, durven we wel eens bij 

conservatoriumstudenten aanklop-

pen. Zij komen graag meedoen.”

Jullie concerteren met grote 

namen. Was het gemakkelijk 

die aan te trekken?

“Dat regelde onze dirigent Steven 

Decraene. Hij is cellist en als  

dirigent ook verbonden aan Artis 

Dulcedo, een Brugs symfonisch 

orkest, dus vertrouwd met de mu-

ziekwereld. We zijn als orkest vrij 

goed, ook al blijft het op het niveau 

van liefhebbers. Elke week repete-

ren we. En elk semester trekken 

we ook drie tot vier dagen uit voor 

een stage om intensief te oefenen, 

een keer in het binnenland en een 

keer in het buitenland. Vaak ben ik 

echt verrast over het engagement 

en de tijd die studenten vinden om 

samen te musiceren.” 

Hebben jullie de ambitie om 

eventueel de professionele 

richting uit te gaan?

“Nee, het blijft pure liefhebberij. 

Het GUSO is er voor studenten 

die graag een instrument bespe-

len. Het is niet zo gemakkelijk om 

professioneel muzikant te zijn. 

Iedereen studeert in een bepaalde 

richting en heeft dus andere toe-

komstplannen. Zelf speel ik vaak, 

ook thuis en in verschillende orkes-

ten. Maar ik deed geen conserva-

torium. Aan de KULeuven is er ook 

een symfonisch orkest, het USO, 

en daarmee vergelijken we ons wel 

eens. Samen spelen deden we nog 

niet, wel wisselen we onderling vrij-

kaarten uit. Omschrijf ons maar als 

een gedreven, kwaliteitsvol orkest 

dat met heel veel plezier musi-

ceert.” 

Concert 
Op 10 december 2011 geeft het GUSO een con-

cert in het Kursaal Oostende met Lorenzo Gatto, 

tweede laureaat van de Koningin Elisabeth-

wedstrijd en op 16 december 2011 in het 

Muziekcentrum De Bijloke met Jolente De 
Maeyer, violiste en samen met Lorenzo Gatto 

geselecteerd voor de halve finale van diezelfde 

wedstrijd. 

Programma
• Vioolconcerto – Beethoven

• Variations on a Theme by Haydn – Brahms

• Slavische dansen 2, 4 en 8 – Dvorak

Tickets voor het concert van 10/12/2011  

om 20 uur in het Kursaal, Oostende

Prijzen: 35 euro / 30 euro / 25 euro

www.kursaaloostende.be/events/detail/111/420 

(via de website van het Kursaal)

Tickets voor het concert van 16/12/2011  
in Muziekcentrum de Bijloke, Gent

Prijzen: 5 euro (studenten) /  

9 euro (niet-studenten)

Te verkrijgen door te mailen naar  

tickets@guso.be of tickets@debijloke.be 

Volgende audities: woensdag 15 februari 

2012. Aanmelden via de website www.guso.be 

© www.rietamulder.nl

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest (kortweg 

GUSO) verzorgt in december 2011 twee concerten 

met de solisten Lorenzo Gatto en Jolente De Maeyer, 

en Steven Decraene als dirigent. Elke week repeteert 

het GUSO: enthousiasme en kwaliteit verzekerd! Zin 

om mee te spelen? Meld je dan aan voor een auditie. 

Auteur: Hilde Pauwels
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“Economie schrijf je met een ‘c’ 

en niet met een ‘k”, opperen we 

wijsneuzerig tegen de heren van 

Voseko. We ontmoeten hen aan de 

ingang van de Aula in de Volders-

straat, waar ze allebei de plechtige 

opening van het nieuwe acade-

miejaar komen meevieren. “Dat 

weten we, maar onze vereniging 

stamt nog uit de periode dat het 

ekonomie was”, repliceren Geert 

Cleuren en Michael Vandenbos-

sche. Meteen is de toon gezet: een 

oude alumnivereniging die toch 

snedig uit de hoek wil komen. Geert 

Cleuren: “Voseko werd al in 1935 

opgericht. Da’s dus best oud. Toen 

wij allebei in het bestuur kwamen, 

zagen we dat er nogal wat oude 

leden waren. Mensen die voorna-

melijk uit nostalgische beweegre-

denen tot een alumnivereniging 

toetreden. Er was dus een groot 

potentieel aan jong-afgestudeerden 

dat we niet aanspraken.” Voseko 

wilde revitaliseren: nieuwe, attrac-

tieve activiteiten zouden nieuwe, 

attractieve leden trekken.

‘Vereniging Oud-Studenten Economie’: 

het mag dan niet als een al te sexy 

naam klinken, de alumnivereniging van 

de faculteit Economie en Bedrijfskunde 

swingt meer dan ooit tevoren. Dat 

nieuwe elan heeft Voseko in hoge mate 

te danken aan haar twee dynamische 

gangmakers: Michael Vandenbossche 

en Geert Cleuren. We interviewen hen 

in de marge van de opening van het 

nieuwe academiejaar aan de UGent.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Voseko wil 
economie

alumni 
revitaliseren

Geert Cleuren (links)  
en Michael Vandenbossche (rechts)  

geven VoSEko een nieuw elan.
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“De centen komen van verschil-

lende bronnen. Vooreerst krijgen 

we een jaarlijkse toelage van de 

Universiteit Gent en van de faculteit 

Economie en Bedrijfskunde. Afge-

studeerden aan deze faculteit kun-

nen gratis ‘basislid’ worden, maar 

we hebben ook steunende leden 

en ereleden. In totaal hebben we 

een eerder bescheiden budget,dit 

jaar om en bij de 15.000 euro. Ik 

denk dat dit budget zal evolueren, 

vermits er veel potentieel zit bij 

mogelijke sponsors. Bedrijven willen 

ons sponsoren omdat ze potentieel 

zien bij eventuele rekruteringen: 

hier zitten ze aan de bron natuurlijk. 

Maar onze uitgaven blijven sowieso 

gering.” 

Meer informatie
www.voseko.be

telt Voseko zo’n 2.000 leden. Dat 

is misschien nog relatief beschei-

den als je ons met de economische 

alumnivereniging van Leuven ver-

gelijkt, maar binnen de Universiteit 

Gent zijn we toch als faculteits-

gebonden vereniging vrij groot.”  

Blijft natuurlijk de vraag waarom  

je überhaupt zou aansluiten als 

afgestudeerd economist. Meestal 

heb je wel andere dingen aan je 

hoofd, zo meteen na je studies. 

Michael Van den Bossche somt de 

redenen op: “In de eerste plaats 

bieden we inhoud aan. We nodi-

gen toppers uit de economie uit 

voor verdiepende en inspirerende 

lezingen. En daarnaast mag je het 

networking effect niet onderschat-

ten. Economisten komen in zeer 

verscheiden sectoren en beroepen 

terecht, en netwerken kan een  

grote troef zijn.” Ten derde speelt 

volgens beide heren het reünie-

aspect zeker mee. “Het is altijd fijn 

om je collega-studenten van weleer 

terug te zien en met hen bij te pra-

ten.” En ten slotte is er het ‘terug-

naar-de-bron’ fenomeen. Michael  

Vandenbossche: “Aan deze univer-

siteit hebben wij gestudeerd, hier is 

ons professionele leven begonnen. 

Hier ligt de wieg van onze carrière. 

Dat roept toch wat nostalgische 

gevoelens op.”  

Cleuren en Vandenbossche willen 

erg actief en ondernemend te werk 

gaan met hun zo geliefde alumni-

vereniging. Maar koken kost geld. 

Waar halen ze de broodnodige 

budgetten vandaan? Geert Cleuren: 

Vrijwilligers
En daar wilden Geert Cleuren en 

Michael Vandenbossche werk van 

maken. Cleuren studeerde in 2010 

al als TEW’er en werkt nu op de 

corporate banking afdeling van 

KBC. Vandenbossche haalde zijn 

TEW-bull in 1993 en is vandaag 

marketing & new business deve-

lopment manager B2B bij Lhoist. 

Sinds 2007 zijn ze allebei de 

drijvende kracht achter de vernieu-

wing. Vandaag is Vandenbossche 

de zevende voorzitter van de raad 

van bestuur van Voseko. Cleuren 

is sinds begin dit jaar de voorzitter 

van het dagelijks bestuur, in op-

volging van Bert De Visscher. Die 

opsplitsing van bevoegdheden is 

nodig, beamen beide heren, omdat 

het meer flexibiliteit geeft: “We 

werken uitsluitend met vrijwilligers. 

Iedereen heeft een drukke baan, en 

neemt zijn functie bij Voseko er dus 

als hobby bij.”

Maar dat betekent niet dat Voseko 

een hobbyclubje is. Geert Cleuren 

geeft een overzicht van het soort 

activiteiten dat de vereniging jaar-

lijks organiseert. “Eind september 

begint ook bij ons het academiejaar 

met een alumniparty waarop we 

de pas afgestudeerden uitnodigen. 

Da’s een van de grotere events, 

typisch voor een groter publiek 

bedoeld. We halen daar makkelijk 

zeshonderd deelnemers. Naast de 

events worden ook lectures geor-

ganiseerd: specifieke thema’s voor 

specifieke doelgroepen. Denk daar-

bij aan mensen als André Bergen 

(voormalig voorzitter KBC) en Hans 

Bourlon (Studio 100). Nog meer 

gefocust zijn onze workshops.”

Netwerken
Het nieuwe elan van Voseko werpt 

duidelijk zijn vruchten af. Het aantal 

leden zit in stijgende lijn. Michael 

Vandenbossche: “Op dit ogenblik 
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Aan de Materials Research Cluster 

Gent (MRC) ging een jarenlange 

samenwerking vooraf tussen de 

Universiteit Gent en industriële 

partners, zoals het Onderzoeks-

centrum voor Aanwending van 

Staal (OCAS) en het Centrum voor 

Research in de Metallurgie (CRM). 

Sven Vandeputte, Managing Direc-

tor bij OCAS: “In het kader van het 

Metal Processing Centre maakten 

de UGent en haar partners al ge-

bruik van gemeenschappelijke on-

derzoeksruimtes en -apparatuur. In 

2009 kwam dan het Metal Struc-

tures Centre tot stand, een consor-

tium met het UGent Lab Soete, het 

Belgisch Instituut voor Lastechniek 

(BIL) en OCAS.” Omdat er extra labs 

en kantoren nodig waren, verrees 

een nieuw gebouw in het Techno-

logiepark Zwijnaarde. “In de tus-

sentijd sloten nieuwe partners (zie 

‘De zes partners’) uit de regio zich 

spontaan aan. De overkoepelende 

Materials Research Cluster is dus 

vrij organisch tot stand gekomen.” 

De cluster is een strategische al-

liantie die innovatief onderzoek in de 

materialensector naar een hoger 

niveau wil tillen. “Door wetenschap-

pers en technologen onder één 

dak te brengen en samen optimaal 

gebruik te maken van de hoogte-

chnologische apparatuur”, aldus 

UGent-vicerector Luc Moens.

Samen sterk
De MRC is een logisch gevolg van 

de evolutie in de internationale 

onderzoekswereld. Luc Moens: 

“Vlaanderen is een kleine regio. 

Willen we meespelen op Europees 

en wereldvlak, dan moeten we 

de koppen bij elkaar steken.” Ook 

economische motieven spelen een 

rol. Sven Vandeputte: “Samen een 

gemeenschappelijk lab uitbaten, 

Baanbrekend 
materiaalonderzoek 

in nieuw 
expertisecentrum

Sinds afgelopen zomer heeft het  

Technologiepark Zwijnaarde er een 

uniek expertisecentrum bij:  

de Materials Research Cluster Gent. 

Daar voeren de UGent en industriële 

partners samen vernieuwend  

onderzoek naar materialen.

Auteur: Michiel Rombaut

Fotografen: Nic Vermeulen, Jeroen Op de Beeck
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onderzoeksvlak.” Die aanpak past 

perfect binnen de interdisciplinaire 

strategie van de UGent. Het Cen-

trum voor Moleculair Modelleren, 

de vakgroep Toegepaste Materiaal-

wetenschappen en het UGent Lab 

Soete en UGent Lab Magnel huizen 

voortaan allemaal op de campus. 

“Die instellingen hebben comple-

mentaire competenties, maar wa-

ren nog niet met elkaar verbonden. 

Voortaan wel, in een kenniscentrum 

van topniveau.”

open innovatie
Niet alleen de partners plukken de 

vruchten van de onderzoeksresulta-

ten en innovaties. Sven Vandeputte: 

“We staan open voor samenwer-

king met bedrijven en instellingen 

in Vlaanderen en ver daarbuiten. 

Bovendien willen we dat vernieuwin-

gen sneller hun weg naar de markt 

vinden.” Op het logo van de MRC 

zijn nog plekken vrij. Voor nieuwe 

partners? “Dat is expliciet de bedoe-

ling. Wel moeten ze meegaan in de 

denkwijze van de cluster. Eerdere 

initiatieven faalden vaak door hun 

apparatuur delen en investeren 

in het machinepark is efficiënter. 

Niemand heeft nog voldoende mid-

delen om een doorbraak alleen te 

forceren.” Samen staan we sterk, 

dus. Dat ‘samen’ mag je letterlijk 

nemen, want het nieuwe gebouw 

is van groot belang. Luc Moens: 

“Complementaire technologen en 

wetenschappers werken voortaan 

op één plek samen. Zo ontstaan 

nieuwe ideeën, die snel getest kun-

nen worden. Bovendien verbinden 

passerelles het gebouw met ande-

re vak- en onderzoeksgroepen. En 

dat versterkt de kruisbestuiving.” 

De uitvalsbasis van de MRC werd 

uitgebreid met liefst 6.000 m² 

extra kantoren en labs en er werd 

3.000 m² gerenoveerd. Er zijn zo-

wat 250 technologen, wetenschap-

pers en technici aan de slag, van 

wie ongeveer de helft verbonden 

is aan de UGent. Met de hulp van 

hightech apparatuur kunnen ze 

een hele productieketen simuleren: 

van fundamenteel onderzoek tot in-

novatieve toepassing (zie ‘De MRC 

in de praktijk’).

Complementaire partners
Zoals iedere partner stelt de 

UGent mensen en apparatuur ter 

beschikking. Luc Moens: “Ook het 

bouwterrein is van de universiteit. 

En natuurlijk gooien we de experti-

se van onze vakgroepen en labora-

toria – bijvoorbeeld de kennis over 

pijplijnstaal – in de strijd. Samen 

met de complementaire expertise 

van de andere partners kunnen 

we een totaalconcept bieden op 

De MRC in de praktijk

Hoe bouw je een pijpleiding die bestand is tegen aardschokken en bodemverschui-

vingen? Met zulke en andere vragen houden de onderzoekers van de MRC zich 

bezig. Ze hebben een rijk palet aan machines ter beschikking. Sven Vandeputte: 

“Gloei-, wals- en gietinstallaties, systemen voor materiaaltests, allerhande analyse- 

en lasapparatuur … Zo’n hoogwaardig machinepark vind je niet overal.” Met die 

apparatuur kun je het hele onderzoeksspectrum beslaan. Luc Moens: “Van een com-

putersimulatie over een materiaalonderzoek op atomair of microniveau tot de prak-

tische toepassing van een lastechniek. Uniek is dat we dit nu op één plek kunnen 

bolwerken.” Wereldvreemd is het onderzoek allerminst: veel nieuwe toepassingen 

kunnen hun weg vinden naar alledaagse voorwerpen, zoals een transformator, een 

auto of zelfs een wasmachine. 

“We staan open 
voor samenwerking 

met bedrijven en 
instellingen in 

Vlaanderen en 
ver daarbuiten. 

bovendien willen we 
dat vernieuwingen 

sneller hun weg naar 
de markt vinden.”

De 6 partners van de MRC
• BIL Belgisch Instituut voor Lastechniek 

• Clusta Cluster van de metaalverwerkende 

bedrijven 

• CRM Centrum voor Research  

in de Metallurgie

• Flamac Flanders Materials Centre 

• OCAS Onderzoekscentrum voor  

Aanwending van Staal

• SIM Strategisch Initiatief Materialen 

Vlaanderen

• Sirris Collectief centrum van de Belgische 

technologische industrie

• Universiteit Gent Diverse vakgroepen 

actief in metaal- en materiaalgerelateerd 

onderzoek 

Voor UGent-vicerector luc Moens en  
Sven Vandeputte, Managing Director bij oCAS, 
is de cluster een strategische alliantie. 
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effect willen we ook met de MRC 

bereiken.” In onze buurlanden en 

in de rest van de wereld is een 

gelijkaardige clusterbeweging aan 

de gang. Vlaanderen kon dus niet 

achterblijven. Sven Vandeputte: 

“Het is essentieel om tot een sterk 

geheel uit te groeien. Niet om te 

concurreren met andere clusters, 

zoals die in Aken, Delft of Metz. 

Wel om een internationale speler 

te worden die aantrekkelijk is om 

mee samen te werken.”  

wetenschappers naar hartenlust 

ideeën kunnen uitwisselen.  

Een hoogtechnologische hotspot 

die studenten, onderzoekers én 

bedrijven aantrekt. Luc Moens: 

“We willen weer meer studenten 

naar de klassieke ingenieurs-

opleidingen lokken. Bedrijven 

zijn immers hard op zoek naar 

hoogopgeleid personeel. Zoals al 

is gebleken bij de biotechnologie, 

trekken kennisbedrijven bovendien 

andere kennisbedrijven aan. Dat 

te brede focus en het gebrek aan 

kennisuitwisseling.” De meeste 

partners spitsen zich vooral toe 

op metalen. Dat is de belangrijkste 

industriële sector in Vlaanderen en 

verschillende partners zijn er goed 

in thuis. “Wel gaat bijvoorbeeld het 

SIM (Strategisch Initiatief Materia-

len) al veel breder dan dat. Boven-

dien sluit niets uit dat de technieken 

die we ontwikkelen op andere mate-

rialen kunnen worden toegepast. Zo 

is Flamac uitgegroeid tot een expert 

in high-throughputtechnologie voor 

de ontwikkeling van deklagen en 

formulaties.” 

Aanzuigeffect
De MRC wil uitgroeien tot een 

uniek expertisecentrum met  

internationale uitstraling waar  

Deze laskraan dient vooral om dikke metalen platen te lassen,  
bijvoorbeeld voor dikwandige buizen en torens van windturbines.

“Complementaire technologen 
en wetenschappers werken 

voortaan op één plek samen.  
zo ontstaan nieuwe ideeën,  

die snel getest kunnen worden.”

  gastronomie en gastvrijheid in 
een authentiek kader

In het restaurant kan u terecht voor (zaken)lunches en diners. 
De loungebar serveert heerlijke ontbijten en verzorgde snacks.

Het Pand biedt het ideale stijlvolle kader voor congressen, seminaries 
en recepties. Het professioneel cateringteam van Club het Pand verzorgt uw   
evenement tot in de puntjes.

Iedereen is welkom in Club het Pand. Leden van de universitaire gemeenschap en 
UGent-alumni genieten van een korting.

Club het Pand is open elke weekdag van 8 tot 23 uur (keuken open van 12 tot 14 uur en van 
18 tot 21.30 uur) – reservatie via +32 (0)9 264 83 03
Catering voor congressen en seminaries: catering.Pand@UGent.be 

Club het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent – www.UGent.be/clubhetpand 
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De in Marokko geboren en genatu-

raliseerde Franse schrijver-dichter 

heeft ondertussen zo’n dertig lite-

raire werken op zijn naam staan.  

Daarin toont hij zijn voorliefde 

voor thema’s waar een waas van 

onbespreekbaarheid rondhangt of 

die regelrecht uit de taboesfeer 

komen. Niet zelden gaan zijn ro-

mans over een verstoorde man-

vrouwrelatie, prostitutie, migratie 

of een compleet verstoorde kinder-

tijd. Daarbij mijdt hij ook de scha-

duwkanten van de Marokkaanse 

samenleving niet. 

Tahar Ben Jelloun gebruikt zijn 

talent ook daarbuiten om op te 

roepen tot verandering in de maat-

schappij. Zo schreef hij in septem-

ber 2010 een open brief aan de 

Franse president Nicolas Sarkozy, 

waarin hij diens beleid tegen al-

lochtone delinquenten op de korrel 

neemt. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat de schrijver een fervent 

bemiddelaar is bij maatschappelijke 

problemen als racisme, de leefsitu-

atie in de buitenwijken van Franse 

grootsteden of verderaf, rond de on-

afhankelijkheidsstrijd in Tsjetsjenië. 

Daarnaast publiceerde  

Ben Jelloun ook een aantal 

sociaal geëngageerde werken. 

Uit titels als Papa, wat is een 

vreemdeling? en Papa, wat  

is een moslim? blijkt duidelijk 

dat de schrijver dat engage-

ment koppelt aan de sociaalpsy-

chologische en pedagogische 

achtergrond die hij tijdens zijn 

studiejaren vergaarde. Boven-

dien geeft Ben Jelloun geregeld 

lezingen op Marokkaanse en 

Franse scholen en universi-

teiten. 

De uitreiking van het eredoc-

toraat vindt plaats op 23 no-

vember 2011 in de Refter 

van Het Pand en begint om 

16 uur. De aanwezigen kun-

nen daarna in de Kapittel-

zaal terecht voor een recep-

tie. De uitreiking bijwonen, 

kan enkel op uitnodiging. 

Geïnteresseerden kunnen 

zich daartoe registreren bij 

de afdeling Communicatie.

Info 
communicatie@UGent.be

www.escapefi tness.be
Fitness met 
begeleiding 
en opvolging
• Striding (nieuw) 
• Spinning 
• Power Yoga 
• Kickfun 
• Pilates 
• BBB 
• Bodypump 
• Bodysculpting 
• Aerobic 
• Stepaerobic 
• Sauna’s 
• Zonnebank 
• Trilplaat 
• Douches met zeep 
• Deo 
• Bodylotion 
• Kastje met slot (gratis!) 
• Hartslagmeters 
• Internetcomputer 
• Personal Training

The Escape Fitness Center
Sint Pietersnieuwstraat 132, Gent. Rechtover UFO, 2de verdieping

Speciale voorwaarden 
voor personeel universtiteit 

en studenten

Since
1990

adv_A6_12-2010.indd   1 22/02/11   22:10

© M. Leroy / RTBF

Op 23 november 2011 reikt de Universiteit Gent  

in Het Pand een eredoctoraat uit aan de Frans- 

Marokkaanse auteur Tahar Ben Jelloun. De universiteit 

wil hem op die manier eren voor zijn inzet voor  

de mensenrechten en tegen het racisme.

Auteur: Stéphanie Poelman

Tahar Ben Jelloun krijgt 
eredoctoraat in Gent
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Kunstzinnige UGent 
spreidt haar vleugels

Naar aanleiding van de Lineartbeurs slaan Lineart,  

UGent en Stad Gent de handen in elkaar tijdens de Gentse  

Kunstweek. Voor de vierde keer op rij organiseren zij hiermee 

een bruisend actueel kunstgebeuren dat met tal van artistieke 

lezingen, prijsuitreikingen en tentoonstellingen een week lang 

neerstrijkt op verschillende plaatsen in en rond de stad.

Auteur: Lien De Ruyck | Fotograaf: Hilde Christiaens

“We zochten daarom voor elk wat 

wils, met oog voor verscheidenheid 

en kwaliteit. We willen de bezoeker 

loslaten en in alle vrijheid van het 

ene kunstwerk naar het andere 

laten dwalen.” De titel is ontleend 

aan een werk van de Amerikaanse 

schrijfster, dichteres en kunstver-

zamelaar Gertrude Stein. In haar 

boek Tender Buttons richt Stein 

zich immers op de klank van de 

taal, niet op hun verwijzende be-

tekenis an sich. Deze schrijfster 

gebruikte haar woorden als inter-

preteerbaar materiaal, net zoals 

wij dat met onze kunstwerken wil-

len doen.” 

lineart Art fair
Tijdens de eerste week van decem-

ber wordt Flanders Expo opnieuw 

het kunstzinnig decor van Lineart, 

de oudste koopbeurs voor heden-

daagse, moderne en etnische 

kunst in de Benelux. De voorbije 

dertig jaar groeide Lineart uit tot 

een beurs waar jaarlijks meer dan 

140 professionele galeriehouders 

en handelaars kunst tentoonstellen 

én verkopen. De werken variëren 

van eerder klassieke kunstuitingen 

tot design, fotografie en etnografi-

sche beelden. Alle werken dateren 

uit de 20e en 21e eeuw. De hoofd-

bedoeling achter deze kunstbeurs 

is betaalbare kunst aan een breed 

publiek te koop aan te bieden. 

Daarnaast krijgen jonge kunste-

naars en galeriehouders er ook 

een vaak unieke kans om hun werk 

aan het publiek voor te stellen.

onder verzamelaars
Ook de Universiteit Gent is tijdens 

de Gentse Kunstweek vertegen-

woordigd op Lineart. Zo gaat Guy 

Bovyn, curator en doctor in de 

kunstwetenschappen, er op dins-

dagvoormiddag 6 december 2011 

een boeiend gesprek aan met twee 

verzamelende kunstenaars die het 

hebben over de plaats en waarde 

van dat verzamelen in hun artis-

tieke praktijk. In de namiddag draait 

Guy Bovyn de rollen om en geeft 

hij het woord aan twee bekende 

privéverzamelaars. Samen met 

hen gaat hij op zoek naar de bron 

van hun passie en de onschatbare 

waarde van hun verzameling. 

tender buttons
In het kader van deze kunstzin-

nige week stelt de UGent ook de 

groepstentoonstelling Tender 

Buttons: Objects – Food – Rooms 

voor. Deze tentoonstelling met 

verzamelde werken van een 

dertigtal professionele, jonge 

hedendaagse kunstenaars is te 

bezoeken in de Resto Overpoort, 

die hiermee na veertig jaar dienst 

een gedenkwaardig artistiek af-

scheid krijgt. De bezoeker kan zich 

doorheen het gehele gebouw laten 

verrassen door een diversiteit aan 

hedendaagse kunstvormen en 

nieuwe mediakunst. 

“We willen de kunst aanreiken op 

de manier zoals het restaurant in 

het verleden graag te werk ging”, 

legt curator Guy Bovyn uit.  

Tender Buttons: Objects  Food  Rooms
1 t.e.m. 6 december 2011 

Opening tentoonstelling: 30 november 2011, 

van 19 tot 24 uur. Elke dag open van  

12 tot 19 uur. Op 1 december (Museumnacht) 

uitzonderlijk open tot 22 uur. 

Plaats: resto Overpoort,  

Overpoortstraat z/n, Gent 

Causerieën Guy Bovyn
Dinsdag 6 december 2011

Lineart in Flanders Expo 

Info: www.lineart.be of Guy.Bovijn@pandora.be. 

Gratis toegangstickets verkrijgbaar via  

www.UGent.be/alumniactiviteiten.

Curator Guy bovyn bij de 
opening van de tentoonstelling  

in Resto overpoort 2010.
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p oNDERSCHEiDiNG VooR EN DooR 
UGENt’ERS | 20-12-2011

Op dinsdag 20 december 2011 reikt de Universiteit 

Gent voor het eerst jaarlijkse onderscheidingen uit  

aan eigen medewerkers die een belangrijke bijdrage 

leverden voor onderzoek, onderwijs of maatschappelijke 

en wetenschappelijke dienstverlening. Ze wil daarmee 

het kwaliteitsstreven en de blijvende inzet van al haar 

medewerkers belonen en stimuleren. Voor het eerst 

kon iedere UGent-student of -medewerker zijn of haar 

favoriet nomineren. Uit die lijst selecteerde rector Paul  

Van Cauwenberge samen met een adviescommissie 

vier kandidaten per categorie. Voor de Minervaonder-

scheiding voor onderwijs 2011 zijn dat Ann Cools  

(vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesithera-

pie), Magda Vincx (vakgroep Biologie), Freddy Heylen 

(vakgroep Sociale Economie) en Andreas Niehaus 

(vakgroep Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië). 

Mieke Van Houtte (vakgroep Sociologie), Filip Lievens 

(vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatie-

psychologie), Wim Van Paepegem (vakgroep Toegepas-

te Materiaalwetenschappen) en Karolien De Bosscher  

(vakgroep Biochemie) maken dan weer kans op de  

Prometheusonderscheiding voor onderzoek 2011. 

Voor de Hermesonderscheiding voor maatschappelijke 

en wetenschappelijke dienstverlening 2011 tot slot zijn 

de genomineerden Jeroen Crappé (vakgroep Wiskun-

dige Modellering, Statistiek en Bio-informatica),  

Jan De Maeseneer (vakgroep Huisartsgeneeskunde 

en Eerstelijnsgezondheidszorg), Carl Devos (vakgroep 

Politieke Wetenschappen) en Koen De Bosschere  

(vakgroep Elektronica en Informatiesystemen). De 

laureaten zullen hun onderscheiding op 20 december 

2011 in ware Oscarstijl tijdens een bijzondere uitrei-

kingsceremonie in de Aula in ontvangst nemen.

Info: Fien Ysebie, 09 264 82 74, Jozefien.Ysebie@UGent.be

p tENtooNStElliNG ARt(SilENCE)
tot 22-12-2011 Hulde aan de kunst

Omdat de Kunstbib in het komende jaar verhuist, wil zij 

het huidige jaar haar verblijf in het HIKO in schoonheid 

afsluiten. Daarom organiseert de Kunstbib de groeps-

tentoonstelling ART(silence). In die tentoonstelling 

brengt de bibliotheek hulde aan zestig kunstenaars die 

er de voorbije negen jaar geëxposeerd hebben. Naar 

aanleiding van die tentoonstelling verschijnt bovendien 

een boek dat getuigt van de artistieke werking van de 

Kunstbib en dat het werk van de tentoongestelde kun-

stenaars verder onder de aandacht wil brengen.

www.kunstbib.UGent.be 

Kunstenbibliotheek, Sint-Hubertusstraat 2, 9000 Gent

p GUk-CoNCERt | 6 EN 7-12-2011

Shakespeare op muziek

Op 6 en 7 december 2011 organiseert het Gents  

Universitair Koor (GUK) het concert iShakespeare in 

zaal Parnassus. Drie muzikanten en een sopraan bren-

gen dan liederen op teksten van de bekende dichter-

schrijver, in combinatie met muziek uit zijn tijd, die hij 

dus wellicht zelf gehoord heeft. Een aantal studenten 

die zich op het theatervlak willen uitleven, zorgen voor een 

woordelijke bijdrage. De voorstelling begint om 20 uur.

Zaal Parnassus, Oude Houtlei 122, 9000 Gent

p tENtooNStElliNG U bEViNDt  
ziCH HiER | 27-10-2011 t.E.M. 31-05-2012

plaatsbepaling zonder gps

Het Museum voor de Geschiedenis van de Weten-

schappen pakt van 27 oktober 2011 tot en met 

31 mei 2012 uit met de tijdelijke tentoonstelling  

U bevindt zich hier. Die tentoonstelling belicht de 

geschiedenis van de cartografie en de evolutie van de 

landsdekkende kaarten van het Belgische grondgebied 

in het bijzonder. Daarnaast komt ook de ontwikkeling 

van landmeetkundige instrumenten sinds de renais-

sance aan bod. Naar aanleiding van de tentoonstelling 

verschijnt bovendien een gelijknamige publicatie. Dat 

werk fungeert als een gids doorheen de basisprincipes 

van de cartografie en de geschiedenis van de topogra-

fie om te eindigen bij enkele moderne technieken die in 

het kader van het Gent in 3D-project gebruikt werden.

Info en openingsuren: www.sciencemuseum.UGent.be/ubzh.html

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 

Campus Sterre (S30), Krijgslaan 281, 9000 Gent
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Age don’t
matter
tonight

‘Mariette, afgestudeerd in 1954’.
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24 NOVEMBER 2011 CULTURE CLUB GENT
DJ ZAKI-DJ NEON-THE SQUEEZZERS
DEUREN 18 uur - TICKETS & INFO: ALUMNIAFTERWORK.BE Hotel Gravensteen

Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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voor gezinnen

Jongerenwerking

deLIEving: opvang 

voor broers en zussen

Wetenschappelijk onderzoek

www.kinderkankerfonds.be

Voorzitter Prof. Dr. Yves Benoit
Contact: catharina.waelput@kinderkankerfonds.be
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