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REACTOR

De Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van 
Micro-organismen (BCCM) bewaren, onderzoeken en 
verdelen bacteriën, schimmels en andere micro-organis-
men. Die zijn cruciaal voor onderzoek in de levensweten-
schappen en voor industriële biotechnologie. De BCCM 
worden federaal beheerd en omvatten zeven collecties. 
De faculteit Wetenschappen van de UGent beheert er drie, 
elk met eigen onderzoeksactiviteiten en een internatio-
nale dienstverlening.

De BCCM/LMG Bacteriecollectie maakt deel uit van de vak-
groep Biochemie en Microbiologie. Professor Paul De Vos: 
‘Onze publieke collectie ontsluit meer dan 25.000 stam-
men via een online catalogus. We doen ook microbiologi-
sche services voor onderzoekers en bedrijven.’

De BCCM/LMBP Plasmidecollectie is ingebed in de vakgroep 
Biomedische Moleculaire Biologie en het VIB Inflammatie- 
researchcentrum. Professor Rudi  Beyaert: ‘Plasmiden 
– DNA-ringen – zijn interessant voor bijvoorbeeld gene-
tische manipulatie en de productie van geneesmiddelen. 
MBP stelt diverse plasmide-bibliotheken ter beschikking, 
o.a. een bibliotheek van 12.000 humane genen.’

De BCCM/DCG Diatomeeëncollectie is ondergebracht in 
de vakgroep Biologie. ‘Diatomeeën zijn eencellige algen. 
Ze zijn goed voor 25% van de globale fotosynthese’, zegt 
professor Wim Vyverman. ‘Ze worden o.a. gebruikt in 
de aquacultuur en als model in de biotechnologie en 
nanotechnologie.’ 

Biologisch materiaal kan in de collecties worden gedepo-
neerd als publiek depot, veiligheidsdepot of patentdepot.

BCCM.BELSPO.BE

GROOTS IN KLEINE DINGEN
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De geest en de machine
Digital Humanities zijn de Next Big Thing in de 

geesteswetenschappen. Is de digitalisering een hype of 
brengt ze echte vernieuwing? En waar staat de UGent?

Klaar voor een boeiend jaar
De Gentse StudentenRaad blaast tien kaarsjes 

uit. We dronken een cola met het dagelijks bestuur, dat zich 
opmaakt voor een ‘super interessant jaar’.
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Digitalisering en ICT geven ook de geesteswetenschappen nieuwe 
impulsen. Digital Humanities zijn de Next Big Thing. Zijn ze een hype 
of brengen ze echte vernieuwing? En wat gebeurt er aan de UGent?

Digital Humanities aan de UGent

EN DE MACHINE

n 1786 beschadigde een brand 
in het Londense stadhuis het zo-
genoemde Great Parchment, een 
cruciaal historisch document over 
de Protestantse kolonisering van 
Noord-Ierland in de 17de eeuw. 
Het vuur had de vellen geblakerd, 
gekruld en verschrompeld – om ze 
te kunnen lezen moest je ze plat-
drukken, maar dan verkruimelde 

je ze meteen ook. Onderzoekers van het Univer-
sity College Londen bouwden speciale software 
om de fragmenten in 3D te visualiseren en ze 
virtueel plat te drukken. Historici kunnen ze 
opnieuw bestuderen zonder de fysieke vellen te 
hoeven beschadigen.
 
Stroomversnelling
Dat is niet de enige spectaculaire toepassing van 
digitale technieken in de humanities. Het internet, 

I

DE GEEST

alsmaar snellere computers, geavanceer-
de digitale tools: ze zorgen misschien 
niet voor een revolutie, maar toch zeker 
voor een stroomversnelling. De digita-
lisering brengt ook onderzoeksvragen, 
analyses en toepassingen binnen bereik 
die voorheen onhaalbaar leken.
 
‘Eigenlijk suggereert Digital Humanities 
een valse tegenstelling’, zegt professor 
Christophe Verbruggen. ‘Alsof er anno 
2014 nog zoiets als zuiver analoge 
geesteswetenschappen zouden be-
staan. Over tien jaar is de term hopelijk 
verdwenen: dan zitten digitale tools als 
vanzelfsprekend in de geestesweten-
schappelijke gereedschapskist. Zo ver 
zijn we nu nog niet. We zitten in een 
transitiefase – en daarin heb je gang-
makers nodig.’
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Op Europees niveau is DARIAH zo’n gangmaker 
(zie kader op p.11). Dat project bouwt aan een 
digitale onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur 
voor de humane wetenschappen. DARIAH is 
een netwerk waarin voortrekkers uit – voorlo-
pig – 15  landen expertise, tools en praktijken 
uitwisselen. Coördinator voor België is het Ghent 
Centre for Digital Humanities. Het GhentCDH is 
geen instituut, maar een platform dat bouwt 
aan digitale onderzoeksinfrastructuren en on-
derzoekers samenbrengt.
 
Samen kennis maken
Samenwerking staat voorop, want de Digital 
Humanities zijn intrinsiek interdisciplinair, zegt 
professor Gunther Martens. ‘Als literatuurwe-
tenschapper onderzoek ik de encyclopedische 
romans van schrijvers als Alexander Kluge. Zijn 
oeuvre is gigantisch en zit barstensvol verwij-
zingen. Met digitale tools hou ik die complexiteit 
beheersbaar en kan ik in de massa’s verwijzin-
gen speuren naar patronen en evoluties. Die 
tools worden ontwikkeld in dialoog met infor-
matici en taaltechnologen. Die helpen ons ook 
om verhalen te analyseren en auteurs stilistisch 
te profileren – toen J.K. Rowling na haar Harry 

Potter-reeks een detectiveroman publiceerde, onder 
pseudoniem, duurde het niet lang voor een informati-
cus haar had ontmaskerd: de man is gespecialiseerd in 
digitale stijlanalyse.’
 
‘Samenwerking betekent niet alleen dat we tools van 
andere disciplines gebruiken’ zegt Christophe Verbrug-

Ghent Centre for Digital Humanities

De draaischijf voor Digital Humanities aan de 
UGent is het Ghent Centre for Digital Humanities. 
Het brengt onderzoekers samen over de grenzen 
van disciplines heen – geschiedenis, letterkunde, 
geografie, musicologie, kunstgeschiedenis, toegepaste 
taalkunde … Het GhentCDH is actief in drie domeinen: 
educatie en opleiding in digitale methodes, de 
ontwikkeling van e-infrastructuren en de coördinatie 

van onderzoeksprojecten. Binnen de UGent werkt het 
GhentCDH voor educatie en opleiding nauw samen 
met het Library Lab van de faculteitsbibliotheek 
Letteren en Wijsbegeerte. De universiteitsbibliotheek 
is dan weer een cruciale partner in het ontwikkelen 
van e-infrastructuren.

WWW.GHENTCDH.UGENT.BE

Aan het woord
dr. Thorsten Ries (links), 

vakgroep Letterkunde, FWO-postdoc 
en coördinator GhentCDH

professor Gunther Martens
(achteraan), vakgroep Letterkunde, 

vicevoorzitter GhentCDH

professor Veronique Hoste, 
vakgroep Vertalen, Tolken en 

Communicatie, hoofd Language and 
Translation Technology Team (LT3)

professor Christophe Verbruggen, 
(vooraan) vakgroep Geschiedenis, 
voorzitter Ghent Centre for Digital 

Humanities (GhentCDH)
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gen. ‘Onderzoekers kunnen ook samen kennis 
produceren. Ik ben betrokken bij een interna-
tionaal project dat sociale hervormingen in de 
periode 1815-1914 bestudeert. Veel van die 
sociale activisten en organisaties stonden via 
transnationale netwerken met elkaar in contact. 
Gegevens over hen zitten verspreid in allerlei 
archieven en databanken. We brengen die data 
samen in een virtuele onderzoeksomgeving en 
ontwikkelen daar een methodologie en analy-
setools voor. Alle internationale medewerkers 
gebruiken dezelfde data en dezelfde tools.’
 
Screenen op zelfdoding
Geesteswetenschappers werken met archieven, 
teksten, beelden en geluiden. Een deel daarvan 
is digitaal gecreëerd: dat geldt bijvoorbeeld voor 
het archief van de invloedrijke Duitse dich-
ter Thomas Kling, die in 2005 overleed. ‘Kling 
gebruikte laptops en liet een digitaal archief 
na’, zegt dr.Thorsten Ries. ‘Dat biedt je nieuwe 
mogelijkheden om de genese van zijn poëzie te 

bestuderen. Je kunt via forensische filologie zelfs versies 
opvissen die de schrijver nooit heeft opgeslagen.’
 
Naast dat ‘digital-born’ onderzoeksmateriaal worden 
massa’s analoge bronnen gedigitaliseerd: historische ar-
chiefstukken, literaire teksten, beelden enzovoort. Zulke 
bronnen kun je razendsnel doorzoeken. Je kunt woord-
veranderingen traceren of onderzoeken hoe ideeën 
ontkiemen, circuleren en evolueren. In een mum van tijd 
spit je gegevens boven die je vroeger een kromme rug en 
een oogkwaal hadden gekost.
 
Taal- en tekstwetenschappers ‘ontginnen’ zo’n digitaal 
corpus met text mining en andere slimme tools. Dat 
levert inzichten op die verrassend relevant zijn voor de 
samenleving. Professor Veronique Hoste: ‘In de com-
putationele taalkunde ontwikkelen we bijvoorbeeld 
toepassingen om sociale media automatisch te screenen 
op suïcidale berichten. Daarvoor volstaat het niet om 
woordgroepen als will kill myself te filteren – dat kan net 
zo goed een songcitaat zijn. We hebben een corpus van 
suïcidaal getinte berichten laten annoteren en labelen 

Bib als partner
GhentCDH werkt nauw samen 
met het Library Lab van de 
faculteitsbibliotheek Letteren 
en Wijsbegeerte en met de 
universiteitsbibliotheek.
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door preventiewerkers: al dan niet suïcidaal, al 
dan niet ernstig of urgent enz. Daarop heb-
ben we dan een lerend algoritme toegepast: 
statistische technieken leiden modellen af die 
95 procent van de nieuwe berichten accuraat als 
suïcidaal kunnen herkennen – volautomatisch.’
 
Veraf en dichtbij
Toch is er niet iedereen enthousiast over Digital 
Humanities. ‘Sommigen hebben wat koudwater-
vrees’, zegt Christophe Verbruggen. ‘Anderzijds: 
scepticisme is gezond. Echt nieuw zijn de vragen 

die we aan een gedigitaliseerd krantenarchief stellen 
meestal niet. We doen wat we al deden, maar veel sneller 
en grondiger. We moeten verder durven te gaan, ander-
soortige vragen en hypothesen durven te formuleren. En 
natuurlijk zie je nu ook veel onderzoeken waarin digitale 
tools een doel op zichzelf zijn: mooie plaatjes en grafiekjes 
genoeg, maar wat was de onderzoeksvraag ook alweer?’
 
En wat met de geest in de geesteswetenschappen – 
de menselijke, culturele factor? Wat mensen zeggen 
en doen is vaak fuzzy, zit vol moeilijk te interpreteren 
ambiguïteit. Loop je die niet mis als je er digitale tools 

Stĳlanalyse 
ontmaskert

Gunther Martens:  
‘Toen J.K. Rowling na haar 

Harry Potter-reeks een 
detectiveroman  publiceerde, 

onder pseudoniem, 
duurde het niet lang voor 

een informaticus haar 
had ontmaskerd.’
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DARIAH 

De Europese Commissie zette de schouders 
onder een project om een digitale onderzoeks- 
en onderwijsinfrastructuur voor de humane 
wetenschappen te ontwikkelen: DARIAH 
(Digital Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities). Onderzoekers kunnen er 
terecht om data, tools en opleidingsmateriaal 

te vinden, hun data te archiveren en kennis uit 
te wisselen. DARIAH moet ervoor zorgen dat 
de diverse digitale infrastructuren met elkaar 
kunnen blijven communiceren. Het GhentCDH 
is coördinator van DARIAH in België.
 
DARIAH.EU

en algoritmes op loslaat? ‘Je moet weten welke instru-
menten je wanneer moet inzetten. Met digitale tools kun 
je massa’s teksten snel doorzoeken op patronen en ver-
banden zonder ze zelf te hoeven lezen – distant reading, 
wordt dat wel eens genoemd. Dat vervangt natuurlijk niet 
de close reading, de geduldige, op ambiguïteit en nuance 
gespitste interpretatie van een tekst.’
 
Leren programmeren?
Wat betekenen de Digital Humanities voor het onder-
wijs? Moeten aankomende historici en taal- en litera-
tuurwetenschappers voortaan leren programmeren? 
‘Als je computationele taalkunde of taaltechnologie wilt 
doen, kun je niet zonder’, zegt Veronique Hoste. ‘Wij ana-
lyseren data om daar voorspellende modellen uit af te 
leiden. Via sentiment mining proberen we bijvoorbeeld 
massa’s Twitter-berichten automatisch te screenen op 
positieve of negatieve emoties tegenover producten, 
bedrijven, politici – een toepassing die natuurlijk erg 
aantrekkelijk is voor de financiële en de marketingsector. 
Zonder een dubbele bagage – taalkunde én informatica 
– lukt je dat niet.’
 
Als je vooral bestaande tools wilt gebruiken, is leren pro-
grammeren minder nodig, denkt Gunther Martens. ‘De ap-
plicaties worden alsmaar intuïtiever en gebruiksvriende-
lijker. Als je vroeger alle eigennamen in een tekst wilde 

indexeren, moest je kunnen programmeren – nu 
kun je dat soort gegevens eenvoudig opvragen.’
 
Een aparte opleiding voor Digital Humanities 
vinden de meeste GhentCDH’ers alvast geen 
goed idee: het is efficiënter om ze in de drie 
cycli van de bestaande opleidingen te integre-
ren. Christophe Verbruggen: ‘Digitale tools zijn 
geen specialisme: iedereen moeten ze leren ge-
bruiken. En studenten moeten met digitale data 
even kritisch leren omspringen als met fysieke 
bronnen. Ze moeten beseffen dat wat archie-
ven, bibliotheken en commerciële aanbieders 
digitaliseren voortvloeit uit een selectieproces. 
En ze moeten weten hoe dat hun onderzoeksre-
sultaten kan kleuren.’
 
‘Onze studenten zijn digital natives’, zegt Thor-
sten Ries. ‘Ze zijn handig met zoekmachines, 
apps en digitale bronnen – maar ze beseffen 
niet altijd de beperkingen ervan. Digitale tools 
en algoritmes worden zo complex dat je nog 
maar moeilijk kunt traceren hoe een resul-
taat tot stand komt. Dat wordt zeker een grote 
uitdaging voor elke digital humanist, student 
of onderzoeker: je bronnen, tools en methodes 
kritisch leren begrijpen.’
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WAT IS ER GAANDE OP:

Karen Vandevelde
29 sept 2014, 1:51pm via Twitter Web Client

Ik reken erop dat @wduyck zijn twitterprofielfoto 
aanpast met de superfoto uit het nieuwste  
@UGent durfdenken magazine!

#UGent

Heel veel Durvende Denkers namen begin oktober een selfie van zichzelf op de 
cover van de oktobereditie – maar slechts enkele Denkende Durvers hebben hun 

foto ook op Instagram gepost. Zij winnen een filmticket!

DE WINNAARS!

WEDSTRIJD
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1000 VOICES FOR PEACE

Het Gents Universitair Koor (GUK) is een van de 
39 nationale en internationale koren

die begin november een hommage aan de 
vrede brengen, op uitnodiging van het Festival 

van Vlaanderen Brussel. Meer dan 1000 zangers 
uit landen die 100 jaar geleden betrokken waren 

bij de Eerste Wereldoorlog geven samen kleur 
aan het 1000 Voices for Peace-verhaal. Begin 

november smeden ze vriendschappen en ver-
kennen ze elkaars zangtradities tijdens 17 dub-
belconcerten in tal van Belgische gemeenten.

 
Op 6 november om 20 uur verwelkomt het GUK 
in de Aula de Irish World Academy of Music and 
Dance Choir uit Ierland voor een dubbelconcert: 

beide koren brengen het beste uit hun reper-
toire. En op 9 november om 17 uur is het GUK 

een van de 39 koren op het grootste slotconcert 
in de Basiliek van Koekelberg. Sluitstuk wordt 
de wereldpremière van het Oratorium voor 

de Vrede van de Poolse componist Krzysztof 
Penderecki. Alle zangers samen zullen er samen 

met het Brussels Philharmonic een bevlogen 
pleidooi voor de vrede geven – en er de Groote 

Oorlog herdenken.
 

Info en tickets: 
WWW.1000VOICES.BE

GENTSUNIVERSITAIRKOOR.BE

IN 2015 EEN DOCTORAATSCURSUS  
ORGANISEREN?

Afgelopen zomer vonden aan de UGent weer allerlei 
Summer Schools plaats. Doctoraatsstudenten uit bin-
nen- en buitenland luisterden en discussieerden met 
experts, verdiepten er hun kennis en leerden er elkaar 

kennen. Maar ook buiten de zomer vinden er over allerlei 
thema’s gespecialiseerde cursussen plaats. Organisato-

ren van een cursus of een Summer School kunnen daar-
voor financiële steun krijgen van de Doctoral Schools.

 
Professoren en postdocs die een cursus of een Sum-
mer School willen organiseren, kunnen daarvoor nog 

voorstellen indienen. De eerstvolgende deadline is 
15 februari 2015. De voorstellen moeten aan enkele 

selectiecriteria voldoen. Zo moet de cursus interactief 
worden gedoceerd door een of meer domeinspecialis-

ten, moet hij relevant zijn voor doctoraatsonderzoek aan 
de UGent en moet hij minstens 15 contacturen omvat-

ten. Voorstellen van interuniversitaire partnerships – met 
minstens twee Vlaamse universiteiten – krijgen voorrang. 
Alle voorstellen worden onderzocht en besproken door 

de Raden van de Doctoral Schools.
 

Ook voor lezingen door experts over hot topics in onder-
zoek en innovatie – al dan niet als onderdeel van een 
cursus of een Summer School – voorzien de Doctoral 

Schools in financiële steun.

WWW.UGENT.BE/DOCTORALSCHOOLS/EN/SUPERVISOR
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Tien jaar geleden gaf de erkenning van de Gentse 
StudentenRaad de studentenvertegenwoordiging aan 
de UGent een officieel gezicht. Op dat tinnen jubileum dronken 
we een cola met het dagelijks bestuur van de GSR.

Een decennium Gentse StudentenRaad

INTERESSANT JAAR’ 

‘DIT WORDT EEN

SUPER

Drie van de vĳf
Jelle Heyvaert (links), Tanya Vanbesien en Dieter Annaert. 
Ook  Laura  Lawaisse (bestuurslid Participatie) en Arno Blanckaert 
(bestuurslid Sociaal) zitten in het dagelijks bestuur van de GSR.
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en zomerse woensdag begin september: 
in de bezige bijenkorf die het studen-
tenhuis De Therminal doorgaans is, 
heerst een bijna gewijde stilte. Alleen in 

de kelder valt enige bedrijvigheid te bespeuren. 
Met Jelle Heyvaert, Tanya Vanbesien en Die-
ter Annaert treffen we er drie vijfden van het 
dagelijks bestuur van de Gentse StudentenRaad 
(GSR) aan. Zit hun vakantie er alweer op dan?
 
Jelle (voorzitter): ‘We zijn er inderdaad al inge-
vlogen. De aanhoudende berichtenstroom over 
besparingen in het hoger onderwijs en de drei-
gende verhoging van het inschrijvingsgeld houdt 
ons heel sterk bezig. Al kun je dit ook positief 
bekijken: doordat er zo veel op het spel staat, 
wordt dit voor ons een super interessant jaar.’
 
Tanya (bestuurslid Onderwijs): ‘De ontoerei-
kende financiering brengt de kwaliteit van de 
opleidingen stilaan in het gedrang. En het con-
tradictorische is: tegelijk verwacht de regering 
net meer van het hoger onderwijs, zoals actieve-

re vormen van lesgeven. Dit is kortom een heel complex 
dossier. Wij werken ons tijdens deze stille weken volop in, 
zodat we straks met goed gefundeerde argumenten onze 
stem kunnen laten horen.’
 
Hoe beland je eigenlijk in  
het dagelijks bestuur van de GSR?
Dieter (bestuurslid Event): ‘Het zijn de stemgerechtig-
de leden van de algemene vergadering die het dagelijks 
bestuur verkiezen. Elke student kan zich kandidaat stel-
len, ongeacht het parcours dat hij tot dan heeft afgelegd. 
Maar het helpt uiteraard als je - zoals wij vijven - al een 
jaar in de GSR hebt meegedraaid.’
 
Tanya: ‘We zijn elk verantwoordelijk voor een bepaald 
werkgebied, maar wisselen onderling informatie uit. 
We worden geacht zo’n 20 uur per week aan de GSR te 
spenderen. Dat lijkt meer dan het in de praktijk aanvoelt. 
De inspanningen wegen bovendien niet op tegen de 
voldoening.’
 
Dieter: ‘We reserveren vooral onze avonden voor de GSR. 
Ons sociale leven speelt zich dan ook grotendeels hier af. 

E
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Doordat we zo’n hechte vriendengroep vormen, 
is het helemaal niet erg om hier zo veel tijd 
door te brengen, integendeel zelfs.’
 
Jelle: ‘Het voorzitterschap is in principe een vol-
tijdse job. Mijn roeitrainingen zijn heilig voor mij, 
maar verder stop ik hier vrijwel al mijn vrije tijd in. 
En als het heel druk is, moet ook mijn vaste slaap-
patroon eraan geloven. Maar ik heb het er graag 
voor over. Het is gewoon heel leuk om met een 
team van gelijkgezinden iets te kunnen realiseren.’
 
Staat het ook goed op je cv  
om ex-voorzitter van de GSR te zijn?
Jelle: ‘Een aantal verdienstelijke stuvers (studen-
tenvertegenwoordigers), zoals de studenten in 
de raad van bestuur of de voorzitter van de GSR, 
ontvangen van de UGent een certificaat dat ze 
later in in hun kantoor kunnen ophangen. Die 
blijk van erkenning doet toch wel deugd, want de 
bedrijfswereld kent de waarde van studenten-
vertegenwoordiging doorgaans nog niet zo goed. 
Nochtans doen we hier heel relevante nieuwe 
vaardigheden op: in groep iets opbouwen, verga-
deringen leiden, planningen opstellen, evene-
menten organiseren, deadlines respecteren …’
 
Tanya: ‘Hoe je het stuver-schap ook invult, het is 
absoluut een verrijkende ervaring. Verder willen 
wij vooral iets betekenen, ergens het verschil 
kunnen maken.’
 
Dieter: ‘Het helpt natuurlijk dat we merken dat 
ons werk echt loont. Dat vorig jaar de giscor-
rectie werd afgeschaft, is een pluim die de GSR 
mee op zijn hoed mag steken. ‘
 
Jelle: ‘Helaas duurt het in de meeste gevallen 
makkelijk jàren om resultaten te boeken. Vaak 
is de oorspronkelijke initiatiefnemer dan al lang 
afgestudeerd. Momenteel staat de herindeling 
van het academiejaar hoog op de agenda. De 
meesten van ons gaan die hervorming wellicht 
niet meer meemaken, maar toch vinden we het 
belangrijk om actief mee te denken.’

‘Ik ben nog altijd trots dat ik toen, mee dankzij de steun van de GSR, 
Student Kick-Off heb kunnen lanceren. Vandaag is dat het grootste 
studentenevenement van Vlaanderen. Ik nam ook het voortouw bij 
de invoering van de intersemestriële vakantie. De GSR heeft met een 
enquête onder studenten objectief aangetoond dat de meerderheid 
ervoor gewonnen was om in ruil het academiejaar een week vroe-
ger te starten. Nu sta ik als doctor-assistent in de faculteit Economie 
en Bedrijfskunde aan de andere kant. Ik zit opnieuw in de raad van 
bestuur, maar dan namens het Assisterend Academisch Personeel. 
Ik stel tot mijn genoegen vast dat de huidige studentenvertegen-
woordigers mee aan de kar sleuren om de UGent vooruit te helpen. 
In mijn tijd was er toch meer een wij-zij-gevoel.’

Stijn Baert
in 2004 als studentenvertegenwoordiger  
in de raad van bestuur mee aan de doopvont 
van de GSR, in 2006 voorzitter

Sara Willems
eerste voorzitter  
van de officieel erkende GSR in 2004. 

Het verhaal van GSR-pioniers Stijn en Sara

De Gentse StudentenRaad werd opgericht in 1985, maar stierf al 
snel een stille dood. In 1997 werd een eerste poging ondernomen 
om de GSR te reanimeren. Pas in 2004, met het Participatiedecreet 
van de Vlaamse overheid, kwam de zaak echt van de grond.

Kort na haar verkiezing bekende Sara Willems in Schamper dat je 
‘een beetje zot moet zijn om je voor zoiets te engageren.’ Denkt 
de voormalige studente geneeskunde – inmiddels is ze kinder- 
en jeugdpsychiater in het AZ Sint-Lucas Brugge – er nog steeds 
zo over? ‘Toch wel, ja. De GSR was toen nog volop op zoek naar 
een eigen identiteit. We hadden geen medewerkers, nauwelijks 
werkingsmiddelen, geen vaste stek … Tegen het einde van het jaar 
waren die problemen gelukkig grotendeels opgelost. Ook denk ik 
met genoegen terug aan het grote rectorendebat waarmee we 
de GSR voor het eerst echt op de kaart hebben gezet. Verder heb 
ik dat jaar vooral geleerd om op mijn strepen te staan. Nu is het 
misschien anders, maar toen moesten vrouwen zich toch altijd een 
beetje harder bewijzen dan mannen. Mijn boodschap aan de huidi-
ge generatie studentes luidt dan ook: twijfel niet en ga ervoor!’
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Jullie lopen hier allemaal al een aantal jaren 
rond. Is dat noodzakelijk om in de GSR te 
kunnen zitten?
Tanya: ‘Helemaal niet, al is het natuurlijk wel zo 
dat de meeste studenten uit de eerste bachelor 
zich vooral op hun studies concentreren. Toch 
varieert in onze algemene vergadering de leef-
tijd tussen 18 en 24 jaar. Dat is zeker een goeie 

De GSR vertolkt sinds 2004 de stem van de UGent-student in 
alle zaken hem aanbelangen. Hij fungeert als overlegplatform en 
adviesorgaan, en ondersteunt een breed spectrum aan projecten, 
zoals Cultour, de vzw StudentEnMobiliteit en Student Kick-Off.

De algemene vergadering (AV) van de Gentse StudentenRaad 
komt gemiddeld om de drie weken bijeen. Er zijn 20 stemge-
rechtigde leden: de afgevaardigden van de 11 faculteitsraden 
en de studentenvertegenwoordigers in de raad van bestuur (4), 
de sociale raad (4) en het bestuurscollege (1). Daarnaast zijn er 
vrijwel evenveel leden zonder stemrecht, zoals de studentenbe-

zaak. Wij zitten hier namelijk in naam van alle 
41.000 UGent-studenten.’
 
Elk jaar zwaait een pak 
studentenvertegenwoordigers af. Gaat dat 
niet ten koste van de continuïteit?
Jelle: ‘De gemiddelde stuver-carrière duurt in-
derdaad hooguit twee à drie jaar. Zodra iemand 
weet hoe het hier allemaal ineen zit, is hij weg. 
Anderzijds is er zo wel een continue aanvoer 
van nieuwe en verfrissende ideeën. Dat houdt 
iedereen scherp.’
 
Tot slot: hebben jullie het gevoel dat de UGent 
in jullie een volwaardige partner ziet?
Dieter: ‘De UGent heeft al een lange traditie 
op het vlak van medebestuur. We mogen daar 
gerust trots op zijn.’
 
Tanya: ‘Het is vrij uniek dat we in bijna alle be-
stuursorganen mee aan tafel zitten. Dat gaat van 
de commissie waar de proffen worden aange-
steld tot het bestuurscollege, waar de belangrij-
ke uitvoerende beslissingen worden genomen. 
We worden dus echt wel serieus genomen. En 
we buigen ons heus niet alleen over het Broodje 
van de Week.’
 
GSR.UGENT.BE

GSR: VAN AV TOT DB

heerder, de hoofdredacteur van het studentenblad Schamper en 
de voorzitters van de konventen.

Het inhoudelijke werk wordt voorbereid in thematische werk-
groepen, die net als de bijeenkomsten van de algemene verga-
dering vrij toegankelijk zijn. Heel wat UGent-studenten maken 
ook echt van de gelegenheid gebruik om geregeld een woordje te 
komen meepraten.

Het dagelijks bestuur (DB) voert loyaal uit wat de algemene 
vergadering beslist en treedt op als haar spreekbuis.



e houdt van volleybal, witbier en St. Ber-
nardus Tripel en leert Nederlands van haar 
 West-Vlaamse vriend. Maar Zuzanna Drebert is 
vooral bezig met haar doctoraat aan de vakgroep 

Radiotherapie en Experimenteel Kankeronderzoek.
 
‘Ik heb de UGent leren kennen als Erasmusstudent. In 
2011 was dat. Onze docenten aan de Warswaw Universi-
ty of Life Sciences raadden ons aan om voor de UGent te 
kiezen, omdat de universiteit zo sterk staat in biotechno-
logie. Oudere studenten waren enthousiast over Gent en 
de foto’s die ik zag bevielen me heel erg …’
 
En de realiteit viel niet tegen?
‘Zeker niet! Gent is een erg mooie stad. Soms verlang ik 

wel naar wat meer groen – Warschau heeft veel parken. 
Maar Gent heeft dan weer veel water. En ’s nachts is de 
stad heel sfeervol verlicht.’
 
Wat studeerde je als Erasmusstudent?
‘Ik was ingeschreven aan de faculteit Wetenschappen, 
maar studeerde aan het VIB: bio-informatica voor plan-
tenonderzoek. Mijn masterscriptie in Warschau ging over 
virale infecties bij paarden, en voordien had ik in Ierland 
al hiv-onderzoek gedaan …’
 
En nu doe je kankeronderzoek?
‘In mijn laatste weken in Gent zag ik een vacature voor 
een doctoraatsproject. Ik ging praten met dr. Ilse Beck en 
die besloot een BOF-beurs aan te vragen. In september 
2011 verdedigde ik in Warschau mijn master, hoorde ik 
dat ik de beurs kreeg en vertrok ik naar Gent.’
 
Waar gaat je onderzoek over?
‘Over glucocorticoïden – ontstekingsremmers die ook bij 
kankertherapie worden gebruikt. Ik probeer de interactie 
te ontrafelen tussen glucocorticoïden en de micro-om-
geving van de tumor.’
 
Je onderzoek is vooral laboratoriumwerk?
‘Inderdaad: ik doe tests met cellenculturen, in vitro maar 
ook in vivo, bij kippenembryo’s. Dat is soms frustrerend, 
als die cellenculturen niet doen wat je hoopt. Momenteel 
werk ik aan mijn eerste A1-publicatie als ‘eerste auteur’ 
voor een wetenschappelijk tijdschrift. Best wel spannend.’
 
Heb je nog wel vrije tijd?
‘Ik speel volleybal en spreek regelmatig af met andere 
Poolse expats. Nederlands begrijpen gaat steeds beter – 
zolang er maar geen dialect wordt gepraat. Je hoort wel 
eens dat Vlamingen vrij gesloten zijn, maar als je ze be-
ter leert kennen, kunnen het erg goede vrienden worden. 
Het zijn net Polen!’

VLAMINGEN 
LIJKEN ERG OP 
POLEN

Z
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Heimwee naar bomen?
Zuzanna Drebert mist wel eens het groen van Warschau

UNIVERSE
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Kwaliteit meten én correct duiden

Ziekenhuisrapporten en -rankings duiken steeds 
vaker in de media op. Steunen ze op betrouwbare 
kwaliteitsregistraties? En zijn rankings wel een 
goede manier om kwaliteitscijfers te presenteren?

n 2013 financierde de faculteit 
Wetenschappen een kleinschalig 
outreach-project van de vakgroep 
Toegepaste Wiskunde, Informatica en 
Statistiek. De opzet: nadenken over 
manieren om het brede publiek kwa-
liteitscijfers van ziekenhuizen te leren 
interpreteren. Dat is hard nodig, want 
ook bij ons zie je zulke cijfers steeds 
vaker. De consumentenorganisatie 

Test-Aankoop dringt al langer aan op een website 
met kwaliteitsgegevens over de kankerzorg. 
En eind 2013 werden de eerste cijfers van het 
Vlaamse Indicatoren Project bekendgemaakt. Een 
goede evolutie – maar we zijn er nog lang niet …

I
 

NEEM EEN KIJKJE  
IN ZWEDEN

 
Els Goetghebeur: ‘Zweden staat wereldwijd 
bekend om de uitstekende kwaliteitsregisters. 
Voor meer dan 80 medische specialismen kun-
nen ze bestaande registers koppelen aan allerlei 
administratieve databases. De voordelen? Door 
die registers gedetailleerd te analyseren, kunnen 
ziekenhuizen en artsen leren van elkaars best 
practices leren. Ze worden aangemoedigd om 
verbetermaatregelen te nemen, het aantal com-
plicaties en heropnames daalt, patiënten krijgen 
uitstekende zorg en het geld voor de gezond-
heidszorg wordt efficiënter gebruikt.’
 
Bart Van Rompaye: ‘In Zweden zijn we be-
trokken bij het stroke-register, dat kwaliteits-
gegevens bevat over de behandeling na een 
beroerte. Dat register leert bijvoorbeeld dat 
bij  stroke-patiënten het tijdvenster voor het 
toedienen van de eerste kritieke medicijnen 

1
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Dr. Bart Van Rompaye, 
postdoctoraal medewerker van de vakgroep 
Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek, 
is ook verbonden aan de universiteit van Umeå 
(Zweden). Daar onderzoekt hij de kwaliteitsevaluatie 
van de behandeling van beroertes, een project met 
professor Goetghebeur als adviseur.

regelmatig wordt gemist. Door de processen te screenen kun je 
de flessenhalzen opsporen die voor vertraging zorgen.’
 
Els Goetghebeur: ‘Bij ons beseft men die meerwaarde onvol-
doende - wellicht registreert men daardoor onzorgvuldig. In de 
Belgische databank voor darm-rectumkanker zat aanvankelijk 
slechts 30 procent van de patiënten. Daar kun je moeilijk be-
trouwbare conclusies en vergelijkingen op baseren. Dat is al een 
eerste voorbehoud: insinueer niet dat je de intrinsieke kwaliteit 
van ziekenhuizen meet en vergelijkt als je gebruikmaakt van se-
lectieve, onvolledige, niet uniforme en niet uitgezuiverde cijfers.’
 

REGISTREER  
ALLE RELEVANTE FACTOREN

 
Els Goetghebeur: ‘Bij ons worden sterftecijfers meestal wel 
gecorrigeerd voor leeftijd en ernst van de ziekte, maar niet voor 
bijvoorbeeld inkomen. Als je daar geen rekening mee houdt, mis-
leid en stigmatiseer je. Een topziekenhuis dat veel arme patiën-
ten behandelt, zal een relatief hoger sterftecijfer hebben. Eigenlijk 
zeg je dan: als jullie een beter kwaliteitsimago willen, moet je 
zulke patiënten voortaan maar liever niet meer behandelen …’

 
Bart Van Rompaye: ‘Elke arts weet dat pati-
enten niet beter worden van de behandeling 
alleen: ook hun sociaal-culturele achtergrond, 
inkomen, opleiding spelen een rol. Als je de 
intrinsieke kwaliteit van het ziekenhuis in beeld 
wilt krijgen, moet je ook die factoren uitfilteren. 
Dat kun je alleen als je ze zo volledig mogelijk 
registreert of koppelt aan beschikbare databa-
ses: veel sociaal-economische gegevens zitten 
al in databanken.’
 

KIES VOOR TRANSPARANTIE, MAAR 
WEES VOORZICHTIG MET RANKINGS

 
Els Goetghebeur: ‘Patiënten en de brede 
samenleving hebben recht op transparantie. Als 
cijfers publiek worden gemaakt, zullen zieken-
huizen hun minder goede cijfers ook willen 
remediëren. Als ziekenhuizen niet alles publiek 
willen maken, moeten ze die cijfers intern wél 
gebruiken, bijvoorbeeld om slecht scorende 
processen aan te pakken.’
 
Bart Van Rompaye: ‘Zweedse ziekenhuizen 
kunnen heel gedetailleerde feedback opvragen, 
zelfs tot op het niveau van de chirurgische 
teams en de soorten patiënten. Die cijfers leve-
ren stof voor discussies over verbetertrajecten. 
Ook in de media worden ze in die zin geduid 
en besproken. Bij ons zijn cijfers al te vaak een 
eindpunt: de media brengen een ranking, zon-
der al te veel duiding, en daar blijft het bij.’
 
Els Goetghebeur: ‘Zelfs als je alle belangrijke 
factoren uitzuivert, zit je nog altijd met na-

3

2
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tuurlijke verschillen tussen individuele 
patiënten. Hoe kleiner de steekproef-
grootte, hoe groter de kans dat toeval 
een rol speelt in het resultaat. De cijfers 
voor kleine ziekenhuizen kunnen dus 
van jaar tot jaar verspringen, wat niets 
hoeft te zeggen over hun intrinsieke 
kwaliteit. Ook daar houden media in 
hun presentaties en interpretaties vaak 
geen rekening mee.’
 
Bart Van Rompaye: ‘Een ranking houdt 
geen rekening met de onzekerheid 
en het betrouwbaarheidsvenster dat 
om de cijfers heen zit. Als de beste 
60 ziekenhuizen hooguit 0,5 procent 
uit elkaar liggen, is een ranking zelfs 
misleidend. Om cijfers visueel te 
duiden zijn funnel plots beter geschikt. 
Daarin toon je ook een boven- en een 
ondergrens van statistisch te voorspel-
len waarden per ziekenhuis. Zolang zie-
kenhuizen tussen die grenzen blijven, 
kun je eigenlijk niet zeggen dat het ene 
significant beter is dan het andere.’
 

MEDIA: MEER STATISTISCHE 
GELETTERDHEID GRAAG!

 
Els Goetghebeur: ‘Een tijd geleden 
kopten populaire kranten Een op de 
drie chauffeurs rijdt onder invloed. Ze 
vertelden er niet bij dat de politie alleen 
chauffeurs met een verdacht gedrag 
had gecontroleerd. Als journalisten een 
cijfer zien, zetten ze vaak hun kritische 
zin en gezond verstand opzij. Ze nemen 

4

Wiskunde,  midden in  de samenleving

‘Veel mensen beschouwen statistiek en wiskunde als 
saai en wereldvreemd’, zegt professor Goetghebeur. 
‘Dat blijft mij verbazen. De voorbije jaren heb ik bekeken 
hoe je de zorgkwaliteit voor rectumkanker in kaart 
brengt, heb met tientallen Afrikaanse prostituees 
gepraat om de hiv-problematiek te analyseren, zat 
regelmatig samen met brandweercommandanten voor 
de brandweerhervorming, analyseerde genetische 
voedsel testen enz. Weinig vakgroepen worden zo inten-
sief betrokken bij allerlei maatschappelijke domeinen. 
Wij zijn sterk in het structureel analyseren van data. 
Met naakte cijfers werken we nooit – altijd met data 
die een betekenis krijgen in een context. We graven ons 
in, helpen vragen scherp te krijgen, spitten bruikbare 
 informatie boven en leren to face the facts: alle relevan-
te feiten objectief onder ogen te zien.’

Professor Els Goetghebeur 
(vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Sta-
tistiek) ontwikkelde onder meer – in opdracht van 
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheids-
zorg (KCE) – een methode om de zorgkwaliteit voor 
rectumkanker te meten.
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cijfers klakkeloos over en beseffen niet welke 
informatie je uit cijfers kunt puren.’
 
‘Hoe het wel kan, laat de Amerikaan Nate Silver 
zien. Silver werd wereldberoemd toen hij in 
2012 de verkiezingsuitslag tussen Barack Oba-
ma en Mitt Romney in alle 50 staten juist had 

voorspeld. Bij de New York Times zette hij een 
datalab op voor statistici én journalisten op en 
op zijn website fivethirtyeight.com toont hij wat 
je in de journalistiek allemaal met cijfers kunt 
doen. Eigenlijk moet elke communicatieoplei-
ding haar studenten leren hoe ze statistieken 
kunnen gebruiken en kritisch analyseren.’

Van de patiënten die in 2012 met een acute beroerte in 
een Zweeds ziekenhuis werden opgenomen, stierf gemid-
deld 16 procent binnen drie maanden. Op de grafiek is elk 
ziekenhuis een punt. De blauwe stippellijnen tonen binnen 
welke afstand van het gemiddelde (= 0) je 95 procent van de 
sterftecijfers mag verwachten. Die verwachte afstand wordt 
groter naarmate een ziekenhuis minder patiënten registreert: 
hoe kleiner de steekproef, hoe groter de kans dat  natuurlijke 

verschillen tussen patiënten het resultaat beïnvloeden. 
De  sterftecijfers worden – na correctie voor sociaal-economi-
sche en andere risicofactoren – uitgezet tegenover de zieken-
huisgrootte. Valt het ziekenhuis buiten de blauwe lijnen, dan 
wijkt het intrinsieke sterftecijfer hoogstwaarschijnlijk af van 
het gemiddelde. Deze funnel plot kan patiënten alvast gerust-
stellen: het overgrote deel van de ziekenhuizen verleent een 
aanvaardbare zorg.

Zo ziet een funnel plot eruit
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MADE 
@UGent

Vera Dua
°1952, Master of Science in 
de Bio-ingenieurswetenschappen: 
Landbouwkunde (1975), doctoraat in 
de landbouwwetenschappen (1986).

‘WE STAAN  
MET DE RUG  

TEGEN DE MUUR’

oe was het om student te zijn 
in de jaren zeventig?
‘Heel boeiend. Er bewoog heel veel. 
De eerste beelden van de hongers-

nood in Afrika maakten diepe indruk en veel 
jongeren wilden iets doen aan die humanitaire 
ramp. Zelf heb ik trouwens landbouwkunde 
gestudeerd om naar de derde wereld te trekken. 
Dat is er nooit van gekomen: ik leerde mijn 
eerste man kennen en we besloten dat we beter 
eerst de problemen bij ons konden aanpakken.’
 
Was u toen ook al milieubewust?
‘Ja. De natuur heeft me altijd gefascineerd en 

H

ik heb me altijd bekommerd om de aarde. In de jaren 
zeventig stonden de milieuproblemen van de eerste ge-
neratie voorop: de stinkende rook uit de fabrieksschoor-
stenen, het schuim op het rivierwater, de dode vissen ... 
Gelukkig zijn die intussen aangepakt.’
 
Kreeg u dat engagement mee van thuis?
‘Helemaal niet. Mijn ouders waren middenstanders. 
Ze keken altijd vol verbazing naar hun jongste dochter. 
Thuis werd trouwens weinig over politiek gesproken. Mijn 
moeder heeft me wel een scherp gevoel voor sociale 
rechtvaardigheid meegegeven.’
 
Hoe bent u dan in de politiek terechtgekomen?
‘Ik heb eerst tien jaar op de universiteit gewerkt, waar ik 
een doctoraat schreef over historische landschapseco-
logische reconstructie – het ging over de rijbeplanting 
van populieren in het Waasland. Daar heb ik later niet zo 
veel mee gedaan (lacht). Daarna was ik ambtenaar bij de 
Vlaamse milieuadministratie tot Agalev – de voorloper van 
Groen – mij vroeg om als onafhankelijke op hun lijst te 
staan. Ik was toen actief in de vrouwenbeweging en vond 
dat er meer vrouwen in de politiek moesten. Natuurlijk 
sprak ook het programma van de partij mij sterk aan.’
 
Nooit spijt gehad van uw keuze voor de politiek?
‘Nee, als politicus kun je makkelijker dingen veranderen 
dan als academicus. Ik ben ook wel trots op wat we verwe-
zenlijkt hebben. Vroeger deden veel mensen lacherig over 
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Vera Dua, na de partijpolitiek

Ze mag dan uit de politieke wereld gestapt 
zijn, Vera Dua blijft strijden voor een duurzame 
samenleving. Als voorzitter van de Bond Beter 
Leefmilieu, maar ook als consulente aan het 
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de 
UGent – de plek waar het ooit allemaal begon.
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thema’s zoals dierenwelzijn, windmolens, het 
broeikaseffect ... Intussen staat dat soort onder-
werpen hoog op de agenda. Vooral als minister 
heb ik hefbomen in handen gehad. Zo hebben we 
meer middelen kunnen vrijmaken om natuurge-
bieden aan te kopen en te beschermen, konden 
we de veestapel afbouwen en het mestprobleem 
aanpakken. De landbouwsector besefte toen nog 
helemaal niet dat er een milieuprobleem was. 
We hebben de boeren kunnen doen inzien dat 
we samen oplossingen moesten zoeken om het 
milieu en de natuur te beschermen.’

 
Toch hebt u in 2011 de politieke wereld 
vaarwel gezegd.
‘De tijd was rijp. Als politicus word je uitgeperst 
als een citroen en als de laatste druppel eruit 
is, moet je stoppen (lacht). Als partijvoorzitter 
van Groen had ik twee doelen voor ogen gehad: 
zorgen dat de partij genoeg levenskracht behield 
om de ecologische stroming politiek te vertalen 
en een nieuwe generatie groene politici klaarsto-
men. Die opdrachten had ik gerealiseerd. Politiek 
is voor nooit een doel op zich geweest: het is een 
vehikel om ideeën te verwezenlijken. Dat bete-

‘De kiem van mijn ecologisch besef’
‘Een docent die me sterk heeft beïnvloed, is professor 
Marcel Van Miegroet. Hij was landbouwingenieur en 
directeur van het Onderzoekscentrum voor Bosbouw 
van de UGent. Duurzaam bosbeheer lag hem na aan 
het hart en hij was een voorvechter van de ecologische 
multifunctionele benadering. Eenvoudig gezegd: je 
mag nooit méér bomen uit een bos weghalen dan er 
nieuwe groeien. Op die manier vrijwaar je de natuur-

lijke cyclus, de biodiversiteit en de biomassa. Dat is de 
basis van duurzaamheid. De theorie is vandaag trou-
wens actueler dan ooit. Bomen zijn stockage plaatsen 
van CO2. Als je milieuproblemen wilt aanpakken, doe 
je dat volgens de kosten- batenanalyse het best door 
bossen maximaal in stand te houden. De lessen van 
professor Van Miegroet hebben mijn ecologisch besef 
sterk gevoed.’



27

kent niet dat ik de thema’s waar ik altijd voor heb 
gestreden nu los laat. Vooral de transitie naar 
een duurzamere samenleving boeit me enorm.’
 
Op welke manier zet u zich daarvoor in?
‘Sinds maart 2013 ben ik voorzitter van de Bond 
Beter Leefmilieu. Ontzettend interessant. Je 
realiseert je dat niet altijd, maar die organisa-
tie vertegenwoordigt 150 verenigingen of zo’n 
300.000 mensen die bekommerd zijn om hun 
leefomgeving. Dé vraag voor ons als koepel-
organisatie is: hoe kun je al die groeperingen 
maximaal inzetten voor een duurzamere samen-
leving? Vooral in de grote steden zie je nieuwe 
initiatieven opbloeien: stadslandbouw, deeleco-
nomieën, voedselteams ... Hoe zorg je ervoor dat 
zulke acties niet in een niche blijven steken?’
 
Daarnaast bent u ook onbezoldigd consulent 
in het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling.
‘Ik kende een paar mensen die aan de slag 
waren in het CDO en vond dat ze mooi werk 
leverden. Ik geef gastcolleges, begeleid studen-
ten, neem deel aan coördinatievergaderingen 
en brainstorms. Wat ik zo boeiend vind aan 
het CDO is dat ze een wetenschappelijk basis 

leveren voor de duurzaamheidstransitie. Onze maat-
schappij is op alle vlakken in crisis: financieel, ecologisch, 
economisch ... We staan met onze rug tegen de muur, we 
moeten de samenleving echt op een structurele manier 
omvormen om alles eerlijker te verdelen en de grenzen 
van de aarde te respecteren.’
 
Hoe ziet u dat concreet?
‘Eigenlijk komt het erop neer dat we met een groep 
mensen nadenken over welke maatschappij we willen, 
dat we uittekenen van welke wereld we dromen. En 
dat we samen zoeken hoe we dat einddoel kunnen 
bereiken. We denken ook na hoe we de universiteit 
zelf duurzamer kunnen maken. Durven denken, dat is 
voor ons ook: duurzaam durven te denken, zowel in het 
bedrijfsmanagement als in onderzoek en onderwijs. We 
laten studenten bijvoorbeeld sterker participeren door 
debatten te organiseren, hen over een lesonderwerp te 
laten stemmen of hen gedurfde stellingen te laten ver-
dedigen. En studenten uit alle richtingen kunnen nu een 
keuzevak volgen over de basisprincipes van duurzame 
ontwikkeling.’
 
De UGent is dus duurzamer geworden dan in uw 
studententijd. Merkt u nog andere verschillen op?
‘De tijd van de grote betogingen is voorbij: alles gebeurt 
nu meer via de sociale media. Sommige studenten zijn 
heel combattief, andere zijn dat een stuk minder. In onze 
maatschappij heb je die tweedeling trouwens ook. Voor 
docenten en onderzoekers is de druk veel groter gewor-
den. Ze moeten veel publiceren en hebben vaak weinig 
tijd om samen na te denken, over de vakgroepen heen. 
De universiteit heeft ook een maatschappelijke functie. 
Door de immense druk komt die in het gedrang. Ik vind 
dat we daar ernstig moeten over nadenken.’
 

Geboeid door bomen
Vera Dua maakte haar doctoraat over populieren, 
en bossen blijven haar fascineren: ‘Bossen zijn de 
beste manier om milieuproblemen aan te pakken.’
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Gert Goeminne,
postdoctoraal 

onderzoeker, Centrum 
voor Duurzame 

Ontwikkeling

Ik heb niet zozeer een bezwaar tegen de 
uitspraak, als wel tegen de term ‘het recht 
om vergeten te worden’. Die misnomer geeft 
het privacy-debat een reactionair getinte 
focus. We denken nog altijd dat de online 
wereld een virtueel aanhangsel is van de 
echte, fysieke wereld. Onze digitale footprint 
moeten we leren zien als een inherent deel 
van onszelf. De virtuele wereld gaat niet meer 
weg. ‘Het recht om vergeten te worden’: dat 
lijkt mij een typische reactie op een nieuwe 
technologie. Sommigen omarmen die, terwijl 
anderen zich ertegen verzetten vanuit een 
reactionaire hang naar vroeger, toen alles 
beter was … Ook vroeger al kon een beetje 
speurder je hele doen en laten reconstrueren 
met kassabonnetjes, telefoonrekeningen enz. 

Dat links worden weggehaald, betekent echt 
niet dat de gelinkte informatie niet meer te 
achterhalen is. Een beetje dataexpert vindt ze 
binnen de kortste keren terug. Het verleden 
van de man die die zaak voor het Europees 
Hof heeft gebracht, is nog nooit zo openbaar 
geweest – is dat niet ironisch?

Het recht om vergeten te worden is een illu-
sie. Veel liever zou ik zien dat we debatteren 
over ‘het recht om informatie te verbergen’ 
of ‘het recht om het vinden van informatie 
moeilijker te maken’. Dat deden we vroeger 
ook, door een brief te verzegelen of zo. Dan 
focussen we het debat weer op waar het echt 
om gaat: de afweging tussen het private en 
publieke belang.

‘Een misnomer’

GOOGLE MOET OP 
VRAAG ZOEKRESUL-
TATEN WEGHALEN: 

#WIN OF #FAIL?

U
DENKT?

Als jij daarom vraagt, moeten zoekmachines voortaan links naar verouderde of irrelevante informatie 
over jou verwijderen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in mei besloten.



29

Professor  
Dirk Voorhoof, 

vakgroep  
Communicatie-
wetenschappen

 

‘Een heel eenzĳdige uitspraak’

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

Anthony Hoebeeck
Iedereen heeft recht op privacy, ook 
op het internet.

27 september om 05:24

Wim Bruyneel
Soms is oude informatie wel 
interessant om de evolutie te zien
27 september om 08:22

Gizem Gizem
Ik heb 2 verzoeken gedaan (om mijn huis 
adresgegevens) te laten verwijderen en de 
2 verzoeken zijn geweigerd. Ze verwijderen wat ze 

zelf willen en niet willen. Ik heb er niets aan gehad.
27 september om 5:49

Maarten Van Damme
gaat wel tamelijk in tegen het principe van een 
zoekmachine...
27 september om 5:31

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

Het Hof oordeelt dat een zoekmachine 
persoonsgegevens verwerkt en zich dus moet 
houden aan de wetgeving rond de bescher-
ming van persoonsgegevens. Dat lag in de 
lijn van de verwachtingen. In het tweede 
deel van de uitspraak is het Hof echter uit 
balans gegaan. De focus ligt veel te sterk op 
de bescherming van persoonsgegevens, zoals 
vastgelegd in de richtlijn en in de bepalingen 
van het EU-charter rond privacy en persoons-
gegevens. Maar er is nog ander Europees 
recht, met name artikel 10 van het Europees 
mensenrechtenverdrag en artikel 11 van het 
EU-charter. Beide artikels waarborgen de 
vrijheid van expressie en van het ontvangen 
van informatie.
 
Als gelijkwaardige grondrechten botsen, zocht 
men vroeger altijd naar een evenwichtige op-
lossing. Hier niet, zodat het publieke belang 
en het recht op informatie ondergesneeuwd 
raken. Alleen als de persoon in kwestie een 

rol speelt in het openbaar leven vindt het Hof 
het gerechtvaardigd om de zoekresultaten 
niet te verwijderen. Dan wegen het publieke 
belang en de informatievrijheid door. Maar 
waarom zijn mensen in de media terechtge-
komen? Toch juist omdat ze een rol hebben 
gespeeld in het maatschappelijk leven?
 
Er is voorts geen enkele transparantie: Google 
verwijdert op basis van aanvragen van per-
sonen die vinden dat persoonsgegevens over 
hen ‘ontoereikend, niet of niet meer ter zake 
dienend of bovenmatig zijn’. Schade moet 
niet eens worden aangetoond. Het medium 
waar het oorspronkelijke artikel staat, kan 
zich niet eens verweren. We weten zelfs niet 
welke zoekresultaten worden weggehaald. 
Men is blijkbaar erg bang voor de hele inter-
netomgeving. Je kunt je toch niet voorstellen 
dat de centrale bibliotheek vroeger registers 
moest aanpassen om opzoekingen tegen 
te gaan?
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VRAAG

Lees meer over de GSR op pagina 14.

HOEVEEL KAARSJES 
BLAAST DE GENTSE 

STUDENTENRAAD UIT?
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DE FUN, OOK ZONDER HITS
‘Ik mocht drie maanden stage lopen bĳ Spotify’

DIE DURFT DENKEN

‘Nagenoeg alle muziekstreamingdiensten werken 
met gebruikersdata om nummers te selecteren 
voor hun playlist. Als veel mensen nummer x én 
nummer y hebben beluisterd, is de kans reëel 
dat het gelijkaardige nummers zijn. Dat is erg 
efficiënt als er veel gebruikersdata beschikbaar 
zijn, maar voor nieuwe of minder bekende muzi-
kanten werkt het minder goed. Om dat probleem 
op te lossen, ligt het voor de hand om de muziek 
zelf te analyseren. Zo kun je muziek ontdekken 
van groepen waar je nog nooit van hebt gehoord, 
maar die wonderwel bij je smaak passen.
 
Sinds een paar jaar kun je zulke analyses maken 
met convolutionele neurale netwerken. Die kun-
nen patronen herkennen in een steeds verdere 
graad van detail. Voor spraak- en gezichtsher-
kenning zijn ze al vrij goed ingeburgerd. Samen 

met mijn collega Aäron van den Oord heb ik ze 
nu gebruikt voor de analyse van muzieknum-
mers. Om dat echt goed te doen, moet je het 
model kunnen loslaten op zeer veel nummers. 
Daarom ben ik de afgelopen zomer drie maan-
den stage gaan lopen bij muziekstreaming-
dienst Spotify in New York. Die heeft een 
enorme muziekcatalogus, zodat ons systeem 
veel sneller en preciezer kan bijleren.’
 
De voorlopige conclusie: het werkt! Het model 
kan zelfstandig een enorm aantal genres en 
subgenres herkennen, van Chinese popmuziek 
tot christelijke rock. Spotify zal het binnenkort 
beginnen te testen om het dan hopelijk te 
integreren in de app en de site. Dat zal er mis-
schien voor zorgen dat ook kleinere groepen en 
muzikanten wat meer kansen krijgen!’

Sander Dieleman
(vakgroep Elektronica en Informatiesys-
temen) werkt momenteel zijn doctoraat 
over machine learning af en past zijn 
inzichten ook toe op muziekherkenning. 

De blog van Sander: 
BENANNE.GITHUB.IO
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Blader terug voor de vraag …
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