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REACTOR

DURF DENKEN WENST JE 
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Dat doen we in gebarentaal. De aanleiding: de pre-
sentatie van het Corpus Vlaamse Gebarentaal, een 
geannoteerde, digitale databank met 140 uren
video van zowat 120 ‘gebarentaligen’. De databank 
dient voor onderzoek en onderwijs en documenteert 
tegelijk ook de Vlaamse Gebarentaal en aspecten 
van de Vlaamse Dovencultuur. Het Corpus VGT is een 
samenwerking van de UGent en de KU Leuven, met 
de financiële steun van de Herculesstichting.
 
Professor Mieke Van Herreweghe (vakgroep Taal-
kunde): ‘Als je bijvoorbeeld de zinsstructuur van een 
West-Vlaams dialect bestudeert, heb je een corpus 
nodig – een verzameling taalmateriaal. Zulke cor-
pora zijn meer en meer digitaal en dus automatisch 
doorzoekbaar. Dankzij de technologische vooruit-
gang kun je zo’n digitaal corpus ook voor gebarenta-
len aanleggen.’
 
‘We rekruteerden 120 dove mensen, jongeren en ou-
deren, mannen en vrouwen, uit heel Vlaanderen. We 
gaven hun een reeks thema’s om over te praten en 
namen de dialogen op video op. Vervolgens hebben 
we de video-opnames geannoteerd met glossen – 
zeg maar een soort letterlijke Nederlandse verta-
ling van gebaren, zodat het materiaal automatisch 
doorzoekbaar wordt.’
 
‘Het Corpus VGT versnelt het onderzoek naar de 
Vlaamse Gebarentaal aanzienlijk en kan nieuwe 
onderzoeksvragen inspireren. Omdat ook andere 
landen al gebarentaalcorpora hebben, wordt ook 
vergelijkend onderzoek mogelijk. En natuurlijk kun-
nen docenten het corpus gebruiken in hun lessen 
Vlaamse Gebarentaal.’
 
www.corpusvgt.UGent.be
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Hopen op een doorbraak
Hersentumoren zijn vaak erg agressief en niet 

gemakkelijk te behandelen. De UGent onderzoekt hoe beeld-
vormingstechnieken zoals PET-scans kunnen helpen om de 
actiefste delen van de tumoren gericht aan te vallen.

‘Trots op de UGent’
Alumnus Luc Versele wou lichamelijke opvoeding 

studeren, maar koos voor algemene economie. Als CEO van 
de coöperatieve bank Crelan is hij hoofdsponsor van veldrij-
der Sven Nys – en maakt hij toch nog carrière in de sport.  
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Recht in real life
Met het keuzevak Legal Clinic Mensenrechten 

biedt de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent studenten 
de kans om te werken rond echte dossiers, aangebracht door 
mensenrechtenorganisaties die kwetsbare groepen steunen. 
Professionele juristen staan hen bij.
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14 Belezen en gedreven
Wetenschappers zijn specia-
listen, maar geen vakidioten. 
Gedreven praten ze over hun 
favoriete boeken in de reeks 
‘Belezen Wetenschappers’. Wij 
vroegen vier UGent’ers naar hun 
‘beslissende boek’.
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Hersentumoren zijn vaak erg agressief en niet 

gemakkelijk te behandelen. Wetenschappers van de 

UGent onderzoeken nu een bestralingsmethode die 

de actiefste delen van de tumoren gericht aanvalt. 

Beeldvormingstechnieken met nieuwe ‘merkers’ 

spelen daarbij een grote rol.

PET-scans helpen om hersentumoren 
beter te bestralen

OP EEN DOORBRAAK
HOPEN

r zijn veel verschillende hersentumo-
ren. Het spectrum gaat van goedaardi-
ge gezwellen over kwaadaardige tumo-
ren die niet erg actief zijn (‘laaggradig’) 

tot glioblastomen: zeer actieve en agressieve 
tumoren (‘hooggradig’).
 
Die laatste behoren helaas tot de meest agres-
sieve tumoren tout court, zegt professor Tom 
Boterberg van de vakgroep Radiotherapie en 

Experimenteel Kankeron-
derzoek van de UGent. ‘In 
vergelijking met andere 
soorten kanker is de overle-
vingskans bij dit type hersen-
tumoren zeer slecht. Bij de 
meeste kankers is tot 60 procent 
van de patiënten na 5 jaar nog in 
leven. Bij deze hersentumoren is 
dat nog geen 5 procent.’
 
Hoe komt dat?
Tom Boterberg: ‘Als je een glioblastoom 
onder de microscoop legt, zie je heel veel 
delende cellen. Maar waarom juist die tumo-
ren zo agressief zijn, weten we eigenlijk niet. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld longkanker weten we 
ook niet wat ze veroorzaakt, zodat je niet aan preventie 
kunt doen. En ze zijn zeldzaam: een huisarts krijgt in 
zijn hele carrière misschien één keer een patiënt met dit 
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type hersentumor over de vloer. Dat is uiteraard 
goed, maar het bemoeilijkt wel het soort groot-
schalig onderzoek dat bij borstkanker wél kan.’
 
Ook de behandeling is moeilijker dan op een 
andere plaats in het lichaam. Je kunt in de 
hersenen niet zomaar weefsel wegsnijden 
zonder soms belangrijke schade te veroorza-
ken. En de meeste chemotherapie werkt niet 
zo goed als op andere plaatsen, als gevolg 
van de bloed-hersenbarrière. Dat natuurlijke 
afschermingssysteem zorgt ervoor dat schade-
lijke stoffen onze hersenen moeilijker kunnen 
binnendringen. Helaas dringt daardoor ook de 
chemotherapie moeilijker door.’
 
Om de behandeling te verbeteren, 
zet de UGent vooral in op 
beeldvormingstechnieken. Waarom?
Professor Ingeborg Goethals (vakgroep Radiolo-
gie en Nucleaire Geneeskunde): ‘Beeldvormings-
technieken zoals MR-scans en PET-scans zijn in 
de eerste plaats belangrijk bij de diagnose. We 
willen twee dingen weten: hoe zien de hersenen 
en het letsel eruit, en vooral: hoe actief zijn de 
tumorcellen, hoe snel gebeurt de celdeling?’
 
‘Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van 
een hersentumor: ze zien het als één gelijk-
matig werkend geheel. Maar het zijn juist heel 
heterogene letsels. Op sommige plaatsen kan 
een tumor heel actief zijn, op andere heel 
rustig. Met een PET-scan kun je die activiteit 
gedetailleerd in kaart brengen. Dat is belangrijk 
voor de biopsie, waarbij de neurochirurg een 

stukje weefsel uit de tumor ‘prikt’ om het door de pa-
tholoog-anatoom te laten onderzoeken. Uiteraard neem 
je een biopsie het best in het meest actieve deel, anders 
krijg je een totaal verkeerd beeld van de tumor en de 
 behandelings methode.’
 
Een PET-scan bestaat al heel lang, toch?
Tom Boterberg: ‘Al van in de jaren 1970. Belangrijk is 
vooral de ‘merker’ waarmee je een PET-scan uitvoert. 
Zo’n merker is een stof die je inspuit en die normaal 
weefsel en tumoren verschillend opnemen. Door die 
stof licht radioactief te maken, wordt ze zichtbaar op 
de scan. Voor de meeste soorten kanker wordt glucose 
gebruikt – gewoon suiker dus. Maar bij hersenscans 
is glucose niet goed bruikbaar omdat hersencellen 
zelf al heel actief zijn. Bij een hersenscan met glucose 
is het hele gebied actief. Je hebt dus meer specifieke 
merkers nodig.’

Baanbrekend onderzoek
Professor Ingeborg Goethals en professor Tom 

Boterberg: 'Waar we met de UGent baanbrekend in 

zijn, is dat we de beeldvorming niet alleen gebruiken 

om de tumor in kaart te brengen, maar ook om de 

radiotherapie te sturen.'
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Ingeborg Goethals: ‘Veel van ons onderzoek is erop 
gericht om merkers te vinden die de activiteit in her-
sentumoren gedetailleerd in kaart kunnen brengen, 
met alle gradaties tussen weinig actief en heel actief. 
Dat is geen gemakkelijk werk. Je moet nagaan wel-
ke receptoren op een tumorcel aanwezig zijn, welke 
stoffen daar als een sleutel op passen, en dan moet je 
onderzoeken of dat sleutel-slotmechanisme blijft wer-
ken als je die stof radioactief maakt. Vooral die laatste 
stap is moeilijk.’
 
‘Voor hersenscans onderzoeken wij vooral aminozuren. 
We willen vooral het opnamemechanisme goed leren 
kennen. Choline is dan weer geen aminozuur, maar 
toch is het bijzonder geschikt voor beeldvorming van 
hersentumoren: het wordt zeer slecht opgenomen door 
normaal hersenweefsel en juist heel goed door bepaal-
de tumoren. Anderzijds hebben we geleerd dat choline 

ook wordt opgenomen in de bloedvaten die 
in de hersenholten liggen. Als je juist op die 
plaats een tumor moet onderzoeken, is choline 
niet erg bruikbaar.’
 
Is de UGent een voortrekker in dat onderzoek?
Tom Boterberg: ‘Waar we baanbrekend in zijn, 
is dat we de beeldvorming niet alleen gebrui-
ken om de tumor in kaart te brengen, maar ook 
om de radiotherapie te sturen.’
 
‘Al van in de jaren 1970-1980 heeft men gepro-
beerd om betere resultaten te verkrijgen door 
de tumoren met een hogere dosis te bestralen. 
Tot een bepaalde dosis steeg de overlevings-
kans ook, maar daarboven niet meer – vermoe-
delijk onder meer omdat het gezonde hersen-
weefsel dan te veel straling te verwerken krijgt. 

Activiteit in beeld
Hersentumoren zijn heterogene letsels. Op 

sommige plaatsen kan een tumor heel actief 

zijn, op andere heel rustig. Met een PET-scan 

kun je dat gedetailleerd in kaart brengen.
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De tumorcellen sterven af, maar het gezonde 
weefsel helaas ook.’
 
‘Onze theorie is nu dat we de overlevingskans 
kunnen doen stijgen als we niet de volledige 
tumor een hogere dosis geven, maar alleen die 
plaatsen waar hij het meest actief is. Vroeger 
kon dat niet omdat we de tumoractiviteit niet 
gedetailleerd genoeg in kaart konden brengen, 
maar nu dus wel.’
 
Werkt het?
Ingeborg Goethals: ‘Het is nog te vroeg om dat 
te zeggen, het onderzoek is nog maar pas be-
gonnen. Maar de theoretische basis is er, en we 
hebben de tools, dus we zijn hoopvol. Intussen 
zijn we overigens al bezig met een volgende 
stap: we hebben een merker ontwikkeld die het 
zuurstofgehalte van de tumor in kaart brengt. 
Radiotherapie werkt slechter als er weinig zuur-
stof aanwezig is. Het zou dus nuttig kunnen zijn 
om de delen van de tumor met weinig zuurstof 

extra te bestralen. Je ziet: gaandeweg brengen we steeds 
meer eigenschappen van de tumoren in kaart.’
 
Tom Boterberg: ‘Eigenlijk gebruiken we dus de hetero-
geniteit van de tumor om de behandeling te optimali-
seren. Dat is nieuw: de huidige behandelingen bestralen 
nog altijd de tumor als één geheel.’
 
‘We moeten eerlijk zijn: de overlevingskansen voor 
patiënten met hersentumoren zijn de laatste jaren 
nauwelijks gestegen. De laatste echte doorbraak was 
15 jaar geleden, toen een bepaald type chemotherapie 
ook voor hersentumoren bleek te werken. Sindsdien 
hebben we heel veel nieuwe producten de revue zien 
passeren, maar dat heeft de patiënt nauwelijks ge-
holpen. Als dit werkt, zou het meteen een belangrijke 

Behandeling optimaliseren
De UGent-onderzoekers gebruiken de heterogeniteit van de  tumor 

om de behandeling te optimaliseren. Dat is nieuw: de huidige 

behandelingen bestralen nog altijd de tumor als één geheel.
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Begin 2011, op zestienjarige leeftijd, overleed Luka 
 Hemelaere, zoon van Johan Hemelaere en Carla Van 
 Caeneghem, aan een hersentumor nadat hij zijn ziekte 
vier jaar lang met grote moed had gedragen. Carla Van 
 Caeneghem richtte na zijn overlijden de Stichting Luka 
Hemelaere op, die een financieel steunpunt wil zijn voor de 
wetenschappelijke strijd tegen hersentumoren bij kinderen.
 
De Stichting Luka Hemelaere is nog jong, maar deed de 
voorbije jaren verschillende grote donaties aan de onder-
zoeksgroep Neuro-oncologie van de UGent. ‘Het onderzoek 
dat we steunen, bestudeert door middel van een isotoop-
merker het effect van de behandeling terwijl die wordt 
uitgevoerd’, zegt Luka’s zus Lana Hemelaere. ‘Ook wordt de 
mogelijkheid onderzocht om herval vroegtijdig op te sporen.’
 
Carla Van Caeneghem: ‘‘Ook al is Luka fysiek niet meer 
bij ons, hij leeft verder in onze gedachten en blijft in 
onze wereld bestaan via de Stichting. Meer nog: Luka’s 
medestudenten stapten mee in het lange verhaal van zijn 
lijdensweg. Hun diepe betrokkenheid hebben ze positief 
vertaald in hun engagement voor allerlei activiteiten en in 
 verschillende  organisaties.’

Info: vancaeneghemcarla@gmail.com

Lees meer over de Stichting Luka Hemelaere via

universiteitsfonds.UGent.be/realisaties/1491 

Meer informatie over hoe te schenken via 

de Cel  Fondsenwerving van de UGent of via 09 264 31 81. 

Stichting Luka Hemelaere 
steunt onderzoek 

winst kunnen opleveren – precies omdat de 
overlevingskans vandaag zo laag ligt.’
 
Dit onderzoek is een uitloper van jullie 
onderzoek naar innovatieve merkers. Dat 
wordt gedeeltelijk gefinancierd door de 
Stichting Luka Hemelaere (zie kaderstukje). 
Waarom is die financiering belangrijk?
Ingeborg Goethals: ‘We hebben dat geld echt 
nodig, zeker nu het financiële klimaat grondig 
is veranderd. Als je vroeger een project indien-
de bij instellingen als het FWO of het IWT, had 
je ongeveer één kans op drie dat je subsidies 
kreeg. Vandaag is die kans een stuk kleiner. We 
zijn voor ons onderzoek dus in toenemende 
mate afhankelijk van externe financiering – van 
de Stichting tegen Kanker of de Kankerliga, 
bijvoorbeeld, maar ook van privésponsors zoals 
de Stichting Luka Hemelaere. De Stichting heeft 
de ontwikkeling van choline gesteund – een 
van de PET-tracers waarmee we tumoren beter 
in kaart kunnen brengen. De ontwikkeling van 
dergelijke merkers is een dure aangelegenheid.’
 
Tom Boterberg: ‘In de Angelsaksische wereld 
bestaat een veel grotere traditie op het vlak 
van charities. Ik was onlangs in een Canadees 
ziekenhuis, en daar hingen allerlei bordjes over 
de schenkingen die ze hadden ontvangen. Nu, 
het is niet de bedoeling dat privéschenkingen 
ons onderzoek volledig zouden financieren. 
We hebben onze basisfinanciering, maar als 
we ergens een tekort hebben, zijn we blij dat 
de Stichting Luka Hemelaere financieel kan 
bijspringen. Het onderzoek dat daarmee wordt 
betaald, leidt uiteindelijk tot wetenschappelijke 
publicaties. En die vergroten dan weer de kans 
op ‘officiële’ financiering.’

Steun voor onderzoek
Lana Hemelaere, zus van Luka: ‘Het onderzoek dat we 

met de stichting steunen, bestudeert door middel van een 

isotoop merker het effect van de behandeling terwijl die 

wordt uitgevoerd.’



#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

UGent@ugent 
25 november 2015

Vandaag vieren we  
honderd jaar relativiteitstheorie,  

ook aan #UGent!
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NIEUWE LEERSTOELEN

Op 7 januari 2016 lanceert de UGent – i.s.m. de 
Haven van Gent – de Leerstoel ‘Port of Ghent’. De 
leerstoelhouder – professor Theo Notteboom – 

kan zich aan het Maritiem Instituut van de UGent 
toeleggen op onderzoek en dienstverlening. Met 
de Leerstoel verankert het Maritiem Instituut zijn 
expertise in de haven- en maritieme economie. 
Die expertise zal ook het onderwijs in de Inter-

universitaire Master in Maritime Science verrijken. 
Daarnaast stimuleert de Leerstoel samenwer-

kingsverbanden met buitenlandse universiteiten.
 

De islam is in volle verandering, zowel bij ons 
als in het Midden-Oosten. Om die veranderings-
processen beter te begrijpen, richt de UGent op 

21 januari 2016 de leerstoel ‘Hedendaagse Islam’ 
op, die wordt gefinancierd door het Fonds Baillet 
Latour. De Leerstoel is verbonden aan de Middle 
East and North Africa Research Group (MENARG) 
van de UGent. Het onderzoek focust vooral op de 

veranderingen die de islam sinds de Arabische op-
standen in 2011 tekenen. Nieuwe inzichten moe-
ten het onderwijs over de islam versterken, maar 

zullen ook maatschappelijk worden ontsloten.

Cel Fondsenwerving,  
Universiteitsfonds@UGent.be, tel. 09 264 83 31

https://universiteitsfonds.UGent.be/ 
fondsenleerstoelen

UGENT-ONDERSCHEIDINGEN 2015

Sinds 2011 reikt de UGent elk jaar onder-
scheidingen uit aan medewerkers die zich 

bijzonder  hebben ingezet. UGent-studenten 
en -medewerkers kunnen in drie categoerieën 
favorieten nomineren, waaruit een adviescom-
missie dan een shortlist van negen laureaten 

samenstelt. De  laureaten voor 2015 werden op 
16  december 2015 gevierd.

De Minervaonderscheiding voor onderwijs 
ging naar professor Paul Simoens (facul-

teit Dier geneeskunde), Elena Torfs (faculteit 
Bio- ingenieurswetenschappen) en professor 

Kim  Verbeken (faculteit Ingenieurswetenschap-
pen en Architectuur). 

De Prometheusonderscheiding voor onderzoek 
werd uitgereikt aan professor Sarah De  Saeger 

(faculteit Farmaceutische Wetenschappen), 
 professor Frank Speleman (faculteit Geneeskun-
de en Gezondheidswetenschappen) en professor 
 Christian Vanhove (faculteit Ingenieursweten-

schappen en Architectuur). En de Hermesonder-
scheiding voor maatschappelijke en wetenschap-

pelijke dienstverlening was voor Tom De Witte 
en Sofie Vandekerkhove (directie Financiën), 

 professor Philippe Smet (faculteit Wetenschap-
pen) en professor Thomas Block (faculteit 

 Politieke en Sociale Wetenschappen).

©
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‘ Belezen 
wetenschappers’ 
in Vooruit

DIE BRUGGEN SLAAN
Wetenschappers even uit hun vakgebied 

weghalen en hen laten praten over hun 

passie voor literatuur. De formule van de 

reeks ‘Belezen Wetenschappers’ slaat aan. 

Wij vroegen vier UGent’ers alvast naar 

hun ‘beslissende boek’.

etenschappers zijn almaar méér 
vakspecialisten geworden’, zegt 
professor Yves T’Sjoen (vakgroep 
Letterkunde). ‘Het is een hele klus 

om de aanzwellende stroom vakliteratuur bij te 
houden. Toch maken velen ook tijd vrij voor lite-
raire fictie en non-fictie – om zich te ontspan-
nen en om zich te laten inspireren. Dat bracht 
Kurt Defrancq – cultureel adviseur van de UGent 
– en mij op het idee om een reeks gesprekken 
over literaire passies op touw te zetten.’
 
Kurt Defrancq: ‘Onderzoekers en docenten uit 
hun comfortzone weghalen, hen laten praten 
over favoriete boeken en zo bruggen slaan 
tussen collega’s met verschillende specialisa-
ties: dat was het idee. De rector en de vicerector 
reageerden positief, net zoals Kunstencentrum 

Vooruit – met de UGent maken we graag verbin-
dingen met culturele actoren in de stad.’
 
Veel respons
Nog tot en met mei 2016 komen in Vooruit 
maandelijks drie of vier UGent’ers aan het 
woord. De avond wordt gemodereerd door 
Pat Donnez (VRT) en de gesprekken worden 
voorbereid door studente Letterkunde Hannah 
Kruithof: voor haar stageproject selecteert ze 
samen met de gasten revelerende citaten uit 
hun favoriete boeken.
 
‘De respons van docenten en wetenschappers 
was enorm en de avonden worden druk be-
zocht, zowel door studenten als door collega’s’, 
zegt Yves T’Sjoen. ‘Als het aan ons ligt, beginnen 
we in oktober 2016 aan een tweede seizoen.’

27 JANUARI 2016, VOORUIT
Op woensdag 27 januari 2016 praten de profes-
soren Bart Dessein (vakgroep Talen en Culturen), 
Pierre Schoentjes (vakgroep Letterkunde) en 
 Walter Buylaert (vakgroep Inwendige Ziekten) 
over hun literaire voorkeuren. Afspraak om 
20.30 uur in Vooruit, Foyer Theaterzaal. 
www.vooruit.be

BOEKEN

W
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‘Eén beslissend boek dat me helemaal onderstebo-
ven heeft gegooid heb ik niet, maar ik heb wel een 
absoluut meesterwerk: American Pastoral, een roman 
uit 1997 die ik letterlijk heb stukgelezen. Bij de meer 
dan 30 romans die Philip Roth heeft geschreven zitten 
mislukkingen en flauwe provocaties, maar dit boek is 
volgens mij the Great American Novel. De roman gaat 
over Seymour “Swede” Levov, een joodse zakenman 
die de American Dream waarmaakt: uitblinker op het 
sportveld, zakelijk succes, een huwelijk met miss New 
Jersey, een dochter. Maar die dochter ontwikkelt zich – 
uit protest tegen de Vietnamoorlog – tot een moor-
dende terroriste en Seymours middleclass leven raakt 
helemaal ontwricht.
 
Wat maakt de roman zo goed? Alleen al op zinsniveau 
is hij verbluffend: complexe gedachten en observaties 

professor Kristiaan Versluys
directeur Onderwijsaangelegenheden

‘ De échte Great 
American Novel’

worden trefzeker en origineel geformuleerd. Het is een 
overtuigend en pakkend realistisch verhaal, barstens-
vol details, verweven met de naoorlogse Amerikaanse 
geschiedenis, psychologisch complex en geloofwaar-
dig. Tegelijk toont de roman een postmodernistisch 
‘vertellen van de vertelling’: Philip Roth schrijft over 
zijn alter ego Nathan Zuckerman die een verhaal over 
Seymour verzint, op basis van enkele feiten en geruch-
ten: I dreamed a realistic chronicle, zeg hij. Klopt dat 
verhaal? Het is een van de vele mogelijke constructies: 
vermoedelijk projecteert Zuckerman zijn eigen desillu-
sies op Seymour. Zoiets doen wij allemaal als we met 
flarden informatie en particuliere obsessies verhalen 
over andere mensen weven. Het meest solide realisme 
zit in de roman overtuigend ingebed in een universum 
waarin relativisme en willekeur heersen. Die combina-
tie is uniek.’

AMERICAN PASTORAL

Philip Roth
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professor Sabine Verhulst
vakgroep Letterkunde

‘Een jaar of zes geleden las ik toevallig de eerste zin: 
De wieg schommelt boven een afgrond en het gezond 
verstand zegt ons dat ons bestaan niet meer is dan een 
vluchtig kiertje licht tussen twee eeuwigheden van duis-
ternis. Ik was meteen in de ban. Vladimir Nabokov vertelt 
over de eerste 40 jaar van zijn leven: zijn kosmopoli-
tische en intellectueel rijke opvoeding in een Sint-Pe-
tersburgse familie, de natuur en de seizoenen op het 
landgoed, de eerste liefdes, het emigrantenbestaan in 
Cambridge en Berlijn (waar zijn vader werd vermoord).
 
Hij beschrijft de groei van een bewustzijn en een 
verbeelding – niet chronologisch, maar volgens 
thematische patronen, zodat tijden en plaatsen 
in elkaar overvloeien. Ingrijpende gebeurtenissen 
vertelt Nabokov terloops, minieme details vergroot 
hij uit. Daarom zit het boek vol precieze en vooral erg 

zintuiglijke toetsen– het deed me denken aan hoe 
een favoriete schrijver, Raffaele La Capria, de bella 
giornata van Napels evoceert. Nabokov vertelt ook hoe 
zijn levenslange fascinatie voor vlinders ontluikt, een 
passie die voor hem de verrukkingen van wetenschap, 
natuur en kunst verenigt. Omdat ik zelf over vlinders in 
de Italiaanse literatuur heb geschreven, boeide me dat 
bijzonder. De vlinder als symbool van mysterie en van 
metamorfose, die zijn vleugels schroeit aan de passie 
of aan verboden nieuwsgierigheid – dat vind je ook 
terug bij Nabokov.
 
Geheugen, spreek gaat natuurlijk ook over verlies, 
ballingschap en afscheid, maar met zijn nieuwsgierige, 
zintuiglijke aandacht voor alles wat hem lief was, meta-
morfoseert Nabokov dat verlies, zodat het in zijn kunst 
herleeft. Daarom is het een boek dat je gelukkig maakt.’

‘ Een boek dat je 
gelukkig maakt’

GEHEUGEN, SPREEK

Vladimir Nabokov
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professor Sabine Verhulst
vakgroep Letterkunde

professor Stijn Vanheule
vakgroep Psychoanalyse en 
Raadplegingspsychologie

‘ De roman geeft 
je inzicht in wat 
trauma is’

‘Bezonken rood las ik in de 2de bachelor Psychologie. De 
stijl van Jeroen Brouwers blies me meteen van m’n sok-
ken: prachtig Nederlands, geen woord te veel, trefzekere 
metaforen, motieven die doeltreffend worden herhaald. 
De thematiek is heftig. De verteller is een man van rond 
de 40 die drinkt, medicijnen slikt, aan angstaanvallen 
lijdt en er niet in slaagt een stabiele relatie aan te gaan. 
Het overlijden van zijn moeder en een liefdesrelatie 
doen hem traumatische ervaringen herbeleven: als jon-
getje van drie kwam hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Batavia in een vrouwenkamp terecht, samen met 
zijn moeder. De Japanse kampcommandant voerde er 
een schrikbewind; mensen stierven er door lijfstraffen, 
ondervoeding en uitputting.
 
De essentie van wat een trauma is, zit in Bezonken rood. 
Het jongetje is een levenslustige kleuter die gretig alles 

in zich opneemt en schatert als hij vrouwen mishan-
deld ziet worden. Hij gaat helemaal op in de gruwel, 
wordt er medeplichtig aan. Als zijn moeder wordt 
geslagen en als een stuk afval wordt behandeld omdat 
ze wat rijst heeft gestolen, keert hij zich van haar af. Zijn 
verhouding tegenover haar raakt doortrokken van haat. 
De man van 40 heeft dat trauma nooit kunnen verdrin-
gen: het keert terug in alles wat hij denkt en doet. Hij zit 
gevangen in een fatale constructie die hem dwingt het 
trauma telkens opnieuw te herhalen – vandaar zijn ang-
sten en depressies, vandaar ook het achteloze sadisme 
tegenover vrouwen die hij tegelijk ook bemint.
 
Ik herlees de roman bijna elk jaar en gebruik hem soms 
in lessen. Hij heeft me doen beseffen dat literatuur 
een ongelooflijke bron van kennis en inzicht kan zijn, 
 vooral ook voor psychologen.’

BEZONKEN ROOD

Jeroen Brouwers
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professor Tessa Kerre
vakgroep Inwendige Ziekten

‘ Dit is 
echt mijn 
oerboek’

‘Honderd jaar eenzaamheid’ las ik in de zomer van 1989. 
Ik was een grote fan van de Zuid-Amerikaanse litera-
tuur: Pablo Neruda, Juan Rulfo, Isabel Allende … Het is 
een complex, barstensvol boek dat je geconcentreerd 
moet lezen, maar als je 16 bent, is dat geen probleem. 
Ik kroop helemaal weg in García Márquez’ verhaal over 
de zeven generaties Buendía: de kleurrijke figuren, de 
magische gebeurtenissen die tegelijk de Zuid-Ame-
rikaanse realiteit blootleggen, de sterke vrouwen, de 
onderzoekende, grensverleggende nieuwsgierigheid. 
Familiekronieken zijn sindsdien een favoriet genre.
 
Een paar weken geleden heb ik de roman herlezen en ik 
besefte: dit is echt mijn oerboek. Plots herinnerde ik me 
ook dat ik in 2002 een citaat uit de roman had gebruikt 
in mijn doctoraat: de scène waarin José Arcadio Buendía 

Ursula’s goudstukken omsmelt om nog meer goud te 
maken, maar in een soort omgekeerde alchemie alleen 
waardeloos metaal overhoudt. Voor mij illustreerde dat 
perfect de frustratie waar je als onderzoeker regelmatig 
mee te maken krijgt.
 
Intussen ben ik meer dan 26 jaar ouder dan bij mijn 
eerste lectuur. Als hematoloog in het UZ Gent krijg ik 
meer dan me lief is te maken met lijden en verdriet. 
Misschien verklaart dat waarom me nu vooral de droe-
fenis, de donkerte, het fatalisme opvielen – als meisje 
van 16 onthield ik vooral het exotische en het magische. 
De confrontatie met mijn vroegere ik was erg boeiend 
– misschien moet ik dat vaker doen, een boek herlezen. 
Volgende zomer is mijn zoon exact even oud als ik was 
toen ik dit prachtige boek las. Het boek ligt klaar.’

Gabriel García Márquez

HONDERD JAAR EENZAAMHEID
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aarom ik me als ATP’er engageer? Ik ben 
een absolute fan van de UGent en “durf 
denken” is me uit het hart gegrepen. Ik 
denk graag kritisch mee over wat beter 

kan. De UGent heeft op allerlei domeinen topexpertise 
in huis die we intern meer moeten durven aanwenden. 
Denk maar aan personeelsmanagement, of aan pro-
gramma’s en systemen voor administratieve technische 
ondersteuning. Die zijn vaak niet dynamisch genoeg, 
zodat ze het werk niet lichter maken, maar juist las-
tiger. Ook op zulke domeinen zou de UGent moeten 
 excelleren, toch?
 
Er zijn nog pijnpunten. Aan de UGent werken ruim 
2.500 ATP’ers, maar bij het (centrale) beleid worden we 
doorgaans weinig betrokken. Er wordt te veel belang 
gehecht aan administratie als doel op zich terwijl 
administratie slechts een middel hoort te zijn. En het 
is jammer dat ATP’ers over de diverse diensten heen zo 
weinig samenwerken en expertise uitwisselen.

Elk maand vergadert de ATP-raad. Daarin zitten de facul-
taire ATP-vertegenwoordigers, maar elke ATP’er die actief 
wil meedenken en -doen is welkom. We vinden dat de 
ATP-raad moet uitgroeien tot een volwaardige gespreks-
partner voor het beleid. Waarom zouden we geen verte-
genwoordiging in de bestuursorganen krijgen? Daarnaast 
willen we ook de samenwerking tussen ATP’ers verstevi-
gen en een (h)echte community vormen.
 
Om die doelen te realiseren, willen we de actieve be-
trokkenheid van alle ATP’ers versterken. Een hefboom 
daartoe zijn informele ontmoetingsmomenten. ‘Meet 
and eat (je boterhammen)’ bijvoorbeeld: tussen de 
middag samen met collega’s ideeën uitwisselen met een 
gastspreker. Of het ATP-debatcafé: in kleine groepjes in 
gesprek gaan met een directeur of een lid van het be-
stuur. Misschien treffen we elkaar daar wel eens?’
 
www.atpraad.UGent.be,  
atpraad@UGent.be

UNIVERSE

ACTIEVE COMMUNITY 
VAN ATP’ERS
Jeroen Ongenae (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) 

is een gedreven pleitbezorger van het administratief en 

technisch personeel (ATP) aan de UGent. Zijn ambitie: 

ATP’ers helpen samenbrengen in een 

actieve community.

W
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IN REAL LIFE
Legal Clinic Mensenrechten

Met het keuzevak Legal Clinic Mensenrechten biedt de UGent – als 

allereerste Belgische universiteit – de studenten van de faculteit 

 Rechtsgeleerdheid de kans om te werken rond echte dossiers. Een gesprek 

met coördinator Stijn Smet en met Jérôme Bonte en Tess Heirwegh, 

twee  studenten die de clinic hebben gevolgd.

n Amerika, Groot-Brittannië en verschil-
lende Oost-Europese landen is clinical 
legal education al een beproefd con-
cept. In België was die praktijkgerichte 
onderwijsvorm zo goed als onbekend, 
tot de faculteit Rechtsgeleerdheid van 
de UGent in 2014 het keuzevak Legal 
Clinic Mensenrechten inrichtte. Stijn 
Smet, coördinator van de Legal Clinic 
 Mensenrechten: ‘Het concept is geba-

seerd op de manier van lesgeven in de geneeskunde. 
Onder begeleiding van een arts helpen studenten daar 
patiënten – vandaar ook de term clinic. In de Legal 
Clinic werken studenten op echte dossiers, onder 
intensieve begeleiding van professionals uit de juridi-
sche wereld.’

Legal clinics kun je onderverdelen in verschil-
lende categorieën. Zo zijn er de live client 
clinics, waarbij de studenten een cliënt recht-
streeks bijstaan. In de street law clinics maken 
studenten zich een bepaald thema eigen en 
geven ze daar dan les over aan leerlingen uit 
het secundair onderwijs. In het model dat de 
UGent momenteel toepast, verlenen de stu-
denten juridisch advies aan mensenrechtenor-
ganisaties, van kleine vzw’s tot grote ngo’s.
 
Hadden die nood aan een legal clinic?
Stijn Smet: ‘Professor Eva Brems, de initia-
tiefneemster, had gemerkt dat veel Belgische 
mensenrechtenorganisaties relatief zwak staan 
in vergelijking met die in het buitenland. Ze 

I

RECHT
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hebben te weinig mensen en middelen om te 
doen wat ze willen doen. Soms ontbreekt het 
hun ook aan juridische kennis. Tegelijk wilden 
wij de studenten meer praktijkervaring bieden. 
Met de clinic konden we die twee dingen 
combineren. Dat gaf ons ook de kans om de 
passieve ex-cathedralessen, waarin een profes-
sor theoretische kennis doorgeeft, te vervan-
gen door een actieve manier van leren. Kleine 
groepjes studenten bouwen zelf kennis op en 
zetten die meteen in de praktijk om.’
 
Jérôme en Tess, wie hebben 
jullie bijgestaan?
Jérôme Bonte: ‘Samen met twee medestuden-
ten heb ik gewerkt voor Stichting 1F. Die orga-

nisatie behartigt de belangen van Afghaanse 
vluchtelingen die door uitsluitingsclausule 1F 
van het Vluchtelingenverdrag geen aanspraak 
maken op het vluchtelingenstatuut. Ze worden 
er namelijk van verdacht dat ze in de jaren 
1980 mee hebben geholpen aan folterprak-
tijken. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld geen 
financiële steun, huisvesting, sociale zekerheid 
of medische hulp kunnen krijgen. Ze kunnen 
ook niet worden teruggestuurd naar hun thuis-
land. Hun situatie is echt uitzichtloos, terwijl 
er niet het minste bewijs bestaat dat ze iets te 
maken hadden met de mishandelingen.’
 
Tess Heirwegh: ‘Ik heb samen met twee me-
destudenten gewerkt voor de Ligue des Droits 

Levensecht
Coördinator Stijn Smet (rechts) 

en Jérôme Bonte: ‘De studenten 

werken op echte dossiers, onder 

intensieve begeleiding van 

juridische professionals.’
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de l’Homme rond de arbeidsomstandigheden van 
gedetineerden. Gevangenen hebben vaak het gevoel dat 
de jobs in de gevangenis arbitrair verdeeld worden. Ze 
krijgen geen arbeidsovereenkomst en verdienen heel 
weinig. Dat ze minder verdienen dan gewone burgers 
is normaal, maar we vinden dat hun lonen dispropor-
tioneel laag liggen. Daarom hebben wij voor de Ligue 
des Droits de l’Homme een klacht voorbereid bij het 
Europees Comité voor Sociale Rechten.’
 
Is een clinic moeilijker dan een gewoon vak?
Jérôme Bonte: ‘Bij andere vakken weet je waar je aan 
toe bent, in de clinic moet je alles zelf uitzoeken. Dat 
is net boeiend: je kunt creatiever zijn. Je hoeft geen 
voorgekauwd antwoord te reproduceren, je mag zelfs 
nieuwe pistes bedenken. Dat hebben we ook gedaan. 
Iemand uit onze groep heeft de bestaande rechtspraak 

Praktijkgericht leren

Hoe draag je kennis het beste over? Door 
die kennis in de praktijk toe te passen, of 

door ze aan anderen te onderwijzen, zo 
blijkt uit onderzoek. Sinds 2014 past de 

UGent de eerste manier toe in de masterja-
ren Rechten met het nieuwe keuzevak Legal 
Clinic Mensenrechten. Onder leiding van de 

professoren Eva Brems en (tot het begin 
van het lopende academiejaar) Yves Haeck 
werken de studenten in groepjes van twee 

of drie aan echte dossiers, aangebracht 
door mensenrechtenorganisaties die kwets-

bare groepen als vluchtelingen, personen 
met een beperking of transgenders steunen. 

De studenten worden begeleid door 
professionals uit de juridische wereld. Vorig 
academiejaar waren dat Zouhaier Chihaoui, 

Benoit Dhondt en Bruno Lietaert.
 

www.hrc.UGent.be/clinic

uitgeplozen en een nieuw element aange-
bracht dat de zaak van de Afghanen concreet 
vooruithelpt.’

Tess Heirwegh: ‘De clinic vraagt veel tijd en 
energie, en je kunt minder goed plannen. Twee 
weken voor de deadline bracht het Grondwet-
telijk Hof een arrest uit over arbeidsovereen-
komsten voor gedetineerden. Plots moesten 
we grote delen van onze klacht aanpassen. Als 
het je dan toch lukt om iets goeds af te leveren, 
ben je wel extra tevreden.’

Stijn Smet: ‘Het klopt dat het vak veel inzet 
vraagt, we zijn daarom ook van plan het aantal 
studiepunten in de toekomst te verhogen – nu 
zijn dat er nog vier. We willen het proces ook 

Actief leren
Stijn Smet, coördinator van de Legal Clinic Mensen-

rechten: ‘Groepjes studenten bouwen zelf kennis op en 

zetten die om in de praktijk.’
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beter stroomlijnen. Zo zullen de studenten al 
vroeger feedback krijgen, zodat ze hun manier 
van werken sneller kunnen aanpassen.’
 
Vinden jullie het keuzevak een aanrader?
Jérôme Bonte: ‘Absoluut. Het gebeurt maar 
zelden dat je tijdens je opleiding effectief kunt 
meewerken aan een concreet dossier. Je leert 
de juridische wereld beter kennen, zodat je 
met meer kennis van zaken kunt beslissen 
wat je later wilt doen. Maar de belangrijkste 
ervaring was voor mij toch het contact met 
de Afghanen. We konden zelf met de slacht-
offers van de uitsluitingsclausule spreken. De 
verslagenheid stond op hun gezichten te lezen. 
Dat maakt een onuitwisbare indruk en zorgt 
ervoor dat je meteen uiterst gemotiveerd raakt. 

Bij andere vakken werk je vooral voor de punten en om 
iets bij te leren. In een clinic zet je je op een betrokken 
manier in om andere mensen te helpen, wat een heel 
andere motivator is. Voor mij voelde dit vak niet aan als 
studeren.’

Tess Heirwegh: ‘De clinic is boeiend en verrijkend – en 
ze komt je ook van pas als je je wilt specialiseren. Ik 
volg nu een European Master in Human Rights and 
Democratisation in Venetië. Het feit dat ik de clinic heb 
gevolgd, speelde in mijn voordeel bij de toelatings-
proeven. Je leert ook samenwerken met anderen: goed 
communiceren, je aan afspraken houden, deadlines 
respecteren ... We hebben hard moeten werken, maar 
daar staat tegenover dat ik in één jaar tijd bijna net 
zo veel heb bijgeleerd als in de voorgaande vier ja-
ren  samen.’

Gemotiveerd
Jérôme Bonte: ‘Het contact met de Afghanen blijft me bij. 

De verslagenheid stond op hun gezichten te lezen. Die confron-

tatie zorgt ervoor dat je meteen uiterst gemotiveerd raakt.’

Ticket naar Venetië
Tess Heirwegh: ‘Dat ik de clinic heb gevolgd, hielp me bij 

de toelatingsproef voor het programma Human Rights 

and Democratisation in Venetië.’
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Een passie 
voor de fiets
Luc Versele is met Crelan onder 

meer de hoofdsponsor van 

veldrijder Sven Nys.
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Luc Versele, de flandrien van het bankwezen

Hij dacht er ernstig over na om 

lichamelijke opvoeding te stu-

deren maar koos voor algemene 

economie. Als CEO van de coöpe-

ratieve bank  Crelan en hoofd-

sponsor van veldrijder Sven Nys 

maakte Luc Versele uiteindelijk 

toch nog carrière in de sport.  

w levensverhaal leest als 
een spannend boek: van 
pleintjesvoetballer tot 
assistent aan de UGent, 
van kabinetsmedewerker 
tot gevierd bankier …
‘Het lijkt misschien alsof ik een 
welomlijnd carrièreplan had, 
maar eigenlijk is veel me ge-
woon overkomen. Als 18-jarige 

was voetbal mijn lang leven. Omdat ik me op mijn oude 
dag echt niet meer als turnleraar voor de klas zag staan, 
besloot ik uiteindelijk toch maar geen lichamelijke 
opvoeding te studeren. Het werd economie, omdat ik 
daar heel wat richtingen mee uit kon. Na vier jaar was 
ik nog niet klaar met het studentenleven en breide ik er 
een vervolg aan met de speciale licentie economische 
statistiek en econometrie.’
 
Die aanvullende studie combineerde u met 
de job van assistent?
‘De beruchte professor Marcel van Meerhaeghe zocht 
iemand om zijn team te versterken. Zo is men bij mij 

U
terechtgekomen. Ik werd assistent in de eco-
nomie en internationale economie en mocht 
oefencolleges en herhalingslessen geven. De 
professor stimuleerde me ook om bijdragen te 
leveren voor het magazine Trends. Ik heb toen 
onder meer een reeks geschreven over Nobel-
prijswinnaars Economie.’
 
Was Marcel van Meerhaeghe ook de docent 
die de meeste indruk op u heeft gemaakt?
‘Hij had geen gemakkelijke relatie met de 
studenten – en dat is een understatement. 
Maar als baas vond ik hem erg menselijk, ik 
heb heel veel van hem geleerd. Andere proffen 
die me altijd zijn bijgebleven, zijn Hein Picard 
(statistiek), Etienne Vermeersch (filosofie) 
en Paul Ghysbrecht (psychologie): stuk voor 
stuk bezielende persoonlijkheden die niet 
alleen in hun vakgebied hoge ogen gooiden. 
In mijn periode als assistent leerde ik ook 
Marc De Clercq kennen, de huidige decaan van 
de faculteit Economie en Bedrijfskunde, met 
wie ik nog altijd goede contacten onderhoud. 

OP DE UGENT
TROTS
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Het  academische milieu was een ideaal vervolg op mijn 
studies: ook als assistent blijf je toch nog altijd een 
beetje een student. Maar het was nooit mijn bedoeling 
om er te blijven.’
 
De volgende haltes waren de ministerskabinetten 
van Willy De Clercq en Guy Verhofstadt.
‘Guy was in mijn jeugd een verre buur. Ik heb hem 
op Gentse voetbalpleintjes talloze keren met plezier 
afgedroogd. (lacht). Toen Willy en Guy me vroegen om 
deel uit te maken van de kabinetten van Financiën en 
van Begroting heb ik niet geaarzeld. Ondertussen ging 
ik ook aan de slag op de studiedienst van het minis-
terie van Financiën en werd ik regeringscommissaris 
van  Financiën bij het NILK, het toenmalige Nationaal 
 Instituut voor Landbouwkrediet. Tot mijn eigen verras-
sing ben ik er nooit meer weggegaan.’
 
Het NILK maakte na uw komst een hoge vlucht: eerst 
de privatisering tot Landbouwkrediet, later de fusie 
met Centea onder de nieuwe naam Crelan. In 2011 riep 
de gespecialiseerde vakpers uit België en Luxemburg 
u ook uit tot ‘Banker of the Year’.
‘Succes maak je nooit alleen. Ik denk dat we trots 
mogen zijn op ons parcours. Crelan is de op zes na 
grootste Belgische bank en in de land- en tuinbouw-

sector halen we een marktaandeel van bijna 30 
procent. Als coöperatieve bank – de coöpera-
tieve Kas CrelanCo is onze enige aandeelhou-
der – willen we onze klanten en vooral ook de 
agrarische sector op alle manieren steunen.’
 
Dat leidt ons terug naar de UGent: sinds 
2007 reikt uw bank de Crelan Agri Innovation 
Awards uit, voor de beste eindwerken 
van bio-ingenieurs en masters in de 
biowetenschappen, in het domein van de 
rurale economie. En sinds een dik jaar is er 
ook een Crelan Leerstoel ter bevordering van 
de innovatie in duurzame landbouw.
‘We vinden het belangrijk om wetenschappelijk 
onderzoek in de agrarische sector te stimule-
ren. Eenmaal per jaar geef ik ook een gast-
college aan studenten bio-ingenieur. Telkens 
valt me op dat ze vrij weinig weten over de 
financiële wereld en de economie in het alge-
meen. Dat verbaast me toch wel. Maar ik vind 
het heel leuk om te doen. Ik ben echt trots op 
deze universiteit en vind dat we eigenlijk wel 
wat zelfbewuster zouden mogen zijn.’
 
Crelan dankt haar bekendheid onder 
meer aan wielersponsoring. Hoe bent u 
in die wereld beland?
‘Begin deze eeuw zochten we een manier om 
de naam Landbouwkrediet bij het grote publiek 
te lanceren. Wielrennen heeft het voordeel 
dat ploegen altijd de naam van de sponsors 
dragen, wat bij voetbal niet zo is. Sinds 2008 is 
veldrijder Sven Nys ons grote uithangbord. Hij is 
in alle opzichten de gedroomde ambassadeur: 
immens populair, heel toegankelijk en de een-
voud zelf. Zijn professionalisme, gedrevenheid 
en oprechtheid stemmen perfect overeen met 
onze no-nonsense stijl van bankieren. Boven-

MADE 
@UGent

Luc Versele
° 1954, Algemene Economie (1978), 
speciale licentie Economische Statistiek 
en Econometrie (1980)
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dien is het veldrijden onze natuurlijke biotoop, 
nog meer dan het wielrennen op de weg. Op de 
meeste crossen nodigen we onze agenten en 
klanten uit om Sven te ontmoeten en samen de 
wedstrijd te volgen.’
 
U bent zelf ook een fervent fietser. Bent u het 
type van de gevleugelde klimmer of toch meer 
een gepatenteerd hardrijder?
‘Noem mij maar een flandrien. De korte nijdige 

Sinds 2015 kan de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen van de UGent dankzij de extra 
financiering via de Crelan Leerstoel zwaarder 
inzetten op innovatie in duurzame landbouw. 
‘Tot dan vond ons wetenschappelijke werk te 
weinig de weg naar de praktijk’, zegt decaan 
Guido Van Huylenbroeck. ‘Nu zet innova-
tiemanager Nathan De Geyter samen met 
onze onderzoekers en met geïnteresseerde 
bedrijven nieuwe trajecten rond smart farming 
op de sporen. De groei van de wereldbevolking 
dwingt ons namelijk om de voedselproductie 
verder op te drijven. Door nieuwe, slimme 
technologieën te ontwikkelen willen we de 
beschikbare natuurlijke hulpbronnen efficiën-
ter benutten, zonder evenwel de druk op het 
milieu te verhogen.’
 
www.bioengineering.UGent.be/ 
crelan-leerstoel

universiteitsfonds.UGent.be/ 
fondsenleerstoelen

klimmetjes in de Vlaamse Ardennen gaan me nog re-
delijk goed af. Ik ben pas na mijn 50ste begonnen met 
fietsen. Die passie beleef ik graag met andere wieler-
gekken met weinig tijd, zoals Karel Van Eetvelt, Geert 
Noels, Kris Peeters en Wouter Vandenhaute. Ik rijd ook 
graag met mijn vrienden-voetballers. Hoewel zij alle-
maal een stuk jonger zijn, maak ik er een erezaak van 
dat ze niet op mij moeten wachten. We zijn allemaal 
winnaars, maar gelukkig kunnen we onze sportieve 
prestaties  makkelijk relativeren.’

INNOVATIETRAJECTEN 
VOOR SMART FARMING
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Professor 
André Mottart

vakgroep 
Onderwijskunde

‘Eerlijk: ik vraag me af of het wel zo’n goed 
idee is om er nog maar eens een vak bij te 
doen in de lagere school. Onze maatschappij 
heeft de neiging om van elk probleem een 
vak te maken, maar uiteindelijk wordt het 
te veel. Zeker in een onderwijsomgeving die 
steeds complexer wordt, met heel wat kinde-
ren met een diverse achtergrond.
 
Het Engels is de facto de lingua franca gewor-
den. Is het dan echt nog nodig om het in de 
lagere school op te leggen? Ik weet het niet 
– ik zou dat aan de scholen zelf overlaten in 
plaats van het van bovenaf op te leggen.
 
Wel nuttig is volgens mij om in het middel-
baar onderwijs de eindtermen voor Engels 

hoger te leggen. Zelf ben ik opgegroeid in de 
jaren zestig, mijn ouders spraken – net als 
veel anderen – wel wat Frans. Daardoor wa-
ren de lessen Frans veel te gemakkelijk voor 
ons: we hadden in theorie geen voorkennis, 
maar in de praktijk wel. Ook nu pikken de 
leerlingen veel Engels op van tv en op straat. 
Daar houd je beter rekening mee.
 
Grammaticaal zal er inderdaad nog veel 
schorten aan hun kennis van het Engels. Maar 
het is zeker geen goed idee om grammatica 
al in de lagere school aan te leren. De meeste 
kinderen kunnen daarvoor nog niet abstract 
genoeg denken. Daarom pleiten we ervoor 
om pas vanaf de tweede graad in het middel-
baar onderwijs met grammatica te beginnen.’

‘Moet dat wel?’

ENGELS AL OP 
DE LAGERE 
SCHOOL?

U
DENKT?
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Ellen Simon
vakgroep 

Taalkunde

‘We zijn een uitzondering’

‘Een recente studie van Education First toont 
aan dat de kennis van het Engels in België niet 
zo fantastisch is. Mensen denken dat dat voor-
al aan Franstalig België ligt, maar de cijfers 
voor Vlaanderen liggen niet zo heel veel hoger.
 
Hoe komt dat? Een verklaring zou kunnen zijn 
dat zowat alle Europese landen Engels onder-
wijzen in de lagere school. België en Luxem-
burg zijn uitzonderingen. Terwijl onderzoek 
uitwijst dat de leerlingen enorm positief staan 
tegenover het Engels, en motivatie voor het 
vreemdetalenonderwijs een heel belangrijke 
succesfactor is. Dan is het toch een gemiste 
kans om geen Engels aan te bieden?
 
Het taalbeleid van de Europese commissie 
adviseert om kinderen vanaf jonge leeftijd in 

contact te brengen met twee talen. Het is dus 
niet de bedoeling om minder Frans te aan te 
bieden, maar wel om dat aan te vullen met 
Engels. En dat mag gerust heel vroeg. Alle 
studies wijzen uit dat het taalkundige, psy-
chologische en cognitieve voordelen heeft 
als je op heel jonge leeftijd een vreemde taal 
leert. In Cyprus leren de kinderen al Engels 
vanaf hun vijfde, in Letland op hun zevende.
 
Het Europese taalbeleid is er, dus we kunnen 
daar maar beter in meestappen. Nu al zijn er 
heel wat basisscholen die Engels aanbieden, 
maar dan heel vrijblijvend. Er zijn geen richt-
lijnen voor de methode, geen handboeken, 
geen evaluaties, niets. Ook voor de leerkrach-
ten is dat niet gemakkelijk. Dan doen we het 
beter meteen grondig.’

Andreas Weiermann 
Aan onze onderzoeksgroep is een postdoc uit 
Cornelll verbonden. Volgens hem is het niveau 

van Engels hier beter dan aan vele uniefs in de VS. Ik zie dus 
nog geen reden om te panikeren.
30 november om 11:20

Judith Van Dorpe 
Wel een goed idee, maar pak het anders aan 
want zoals we het nu doen op school zit 

het scheef. Geen handboeken, geen woordenlijstjes, geef 
leerlingen een authentieke kennismaking met Engels, 
toon filmpjes, lees voor, maak het leuk! Anders krijgt 
Engels misschien de status die Frans nu heeft, namelijk 
saai, moeilijk en we hebben het allemaal 8 jaar lang 

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

geleerd, maar een groot deel van de studenten spreekt het 
nooit meer.
30 november om 9:49

Valeria Massaro 
Afgaand op mijn achterneefjes en -nichtjes 
(admittedly a flawed sample as they were 

all raised polyglot: Dutch, French & Italian) is het niveau 
Engels bij de jeugd van tegenwoordig juist heel hoog. Ik zou 
niet zo snel zijn met resultaten die betrekking hebben op 
volwassenen over te dragen naar kinderen. (...)
Een taal leer je het best zo vroeg mogelijk. Dus ben ik wel 
voor het toevoegen van Engels aan het leerpakket van de 
lagere school. :-)
30 november om 11:13
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VRAAG

Lees meer over Vladimir Nabokov op p. 16

DURF DENKEN

WAT HEEFT DE SCHRIJVER 
VLADIMIR NABOKOV ZIJN HELE 
LEVEN LANG GEFASCINEERD?
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DIE DURFT DENKEN

Fossielenonderzoek
Voor zijn mastersciptie onderzocht 
Leonard Dewaele (vakgroep Geologie en 
Bodemkunde) een fossiel uit de Mongoolse 
Gobiwoestijn. Hij ontdekte fragmenten van 
eierschalen en skeletten van babydino’s.

Leonard Dewaele: ‘Het fossiel komt uit de 
Nemegt-formatie in de Gobiwoestijn. Daar was 
het illegaal opgegraven en verkocht in Japan. 
Via een Franse privéverzamelaar kwam het in 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen terecht. Alles samen ben ik 
negen maanden met mijn onderzoek bezig ge-
weest. Ik moest me inwerken, een bibliotheek 
van vakliteratuur aanleggen en het fossiel – dat 
niet in goede staat was – minutieus onderzoe-
ken. Ik kon aantonen dat het om exemplaren 
van de Saurolophus angustirostris ging. De 
soort leefde 70 tot 68 miljoen jaar geleden en 
was tot 12 meter groot en twee ton zwaar.

 
De babydino’s zaten nog in hun ei of – waarschijnlij-
ker – in hun nest, op een zandbank, toen ze tijdens de 
zomerregens bedolven werden onder sediment meege-
voerd door de rivier. Het is voor het eerst dat zulke 
kleine exemplaren van de Saurolophus angustirostris 
werden gevonden. Ze vullen hiaten in onze kennis over 
de vroegste ontwikkelingsfasen van de soort: we weten 
nu dat de karakteristieke schedelkam bij de baby’s nog 
niet voorkwam.
 
Uit mijn masterscriptie kon ik een wetenschappelijk 
artikel puren. Met een FWO-beurs werk ik intussen 
aan een doctoraat over de evolutie van de zeehond – 
 opnieuw  fossielenonderzoek, dus.’

‘ HIAAT IN ONZE  
KENNIS GEVULD’

Babydino’s,  
70 miljoen 

jaar oud
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