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EEN BABBELBOX 
OVER DE ROL VAN 
DE UNIVERSITEIT
Welke rol kan de universiteit in onze maatschappij 
spelen? De 200ste verjaardag van de UGent is een 
aanleiding om daar uitvoerig over te discussië-
ren, vooral tijdens de strategische denkoefening 
University for You (U4U) op 21 december 2017. In het 
voortraject kunnen burgers hun zorgen kwijt over vier 
grote uitdagingen: diversiteit, werkbaar werk, duur-
zaamheid en glokalisering – en ze kunnen tegelijk 
suggereren wat de universiteit daar aan kan doen.

‘Dat doen we heel laagdrempelig’, zegt professor Ann 
Buysse (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezond-
heidspsychologie). ‘We installeren een computer – een 
“babbelbox” – in een caravan die van oktober 2016 tot 
juli 2017 diverse wijken in Gent aandoet. Onderzoe-
kers nodigen elke tiende voorbijganger uit om deel te 
nemen. Dat kan in het Nederlands, Frans, Engels, Turks 
of Arabisch. Via beeld- en geluidsopnames krijgen ze 
vragen voorgelegd. Hun antwoorden worden gefilmd. 
We hopen op minstens 500 deelnemers, met een zo 
divers mogelijke waaier aan opinies.

Alle filmpjes verwerken we in een rapport, dat we de 
sprekers op U4U bezorgen met de vraag te reflecteren 
over de bezorgdheden, verwachtingen en suggesties. 
We stellen het materiaal ook ter beschikking van we-
tenschappers en kunstenaars, en tijdens U4U laten we 
de filmpjes her en der in de stad zien. Iedereen die de 
filmpjes wil analyseren en gebruiken, kan een aanvraag 
doen. Dit kunnen vakgroepen van de UGent zijn, maar 
bijvoorbeeld ook stadsdiensten. Alleen voor politieke of 
commerciële doelen mogen ze niet worden gebruikt.’

Meer info: ann.buysse@ugent.be
200.ugent.be
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Internationalisering krijgt vorm
Platformen en thematische netwerken
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at is een belangrijke stap voor-
waarts, zeggen  professor Guido Van 
Huylenbroeck, Academisch Directeur 
Internationalisering (ADI) en Gijs 

Coucke, coördinator van de partnerschappen 
bij de afdeling Internationalisering.

DE UGENT  
PROFILEREN  
ALS EEN  
STERK MERK

De UGent vaart een steeds internationalere 

koers. Om zich sterker te profileren, 

beschikt ze over twee nieuwe instrumenten: 

de regionale platformen en de 

internationale thematische netwerken.

D

Internationalisering krijgt 

steeds meer vorm

STAP VOORUIT
Professor Guido Van 

Huylenbroeck (rechts) en 

Gijs Coucke: 'De platformen 

en thematische netwerken 

zijn een grote stap vooruit!'
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Waarom zijn die instrumenten zo belangrijk?
Guido Van Huylenbroeck: ‘Ons strategisch 
plan Internationalisering wil bestaande 
initiatieven meer steun geven en strate-
gisch bundelen. De regionale platformen 
zijn bedoeld om in een bepaalde regio met 
kwaliteitsvolle partners samen te werken en 
duurzame relaties op te bouwen. We ver-
sterken de bestaande samenwerking, leggen 
nieuwe contacten, geven informatie voor wie 
naar hier komt en voor studenten en proffen 
die van de UGent naar daar gaan. Zo kunnen 
we ook de UGent-kennis beter bundelen, ex-
porteren en valoriseren. Dat levert alle partijen 
een meerwaarde op. Daarnaast blijven ook de 
facultaire samenwerkingsverbanden belang-
rijk. Je vindt immers niet altijd een universiteit 
die faculteitsoverschrijdend helemaal matcht 
met de onze. De faculteiten blijven vrij om 
hun eigen partners te kiezen, maar dankzij de 
platformen krijgen ook hun samenwerkingen 
meer ondersteuning.’

Die regionale platformen bestonden toch al?
Gijs Coucke: ‘Er waren inderdaad al drie 
platformen actief: China, India en Afrika. Dit 
jaar zijn er na een algemene oproep drie bij-
gekomen: Rusland, Latijns-Amerika (CESAM) 
en Zuidoost-Azië (ASEANplus). De bestaande 
platformen hadden elk hun eigen structuur 
en werking. Het ene netwerk investeerde 
wat meer in maatschappelijke uitstraling en 
kennisverspreiding, het andere legde de focus 
meer op partnerschappen. Dat wordt nu beter 
gestroomlijnd. Omdat de platformen voortaan 
een centrale administratieve ondersteuning 
krijgen, kunnen ze ook veel gemakkelijker van 
elkaar leren.
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 De internationale 
samenwerking wordt 
voortaan beter gestroomlijnd 
en gestructureerd 

Dat geldt zeker voor de nieuw opgerichte platformen. 
Natuurlijk waren er al contacten tussen professoren die 
van elkaar wisten dat ze in dezelfde regio actief waren. 
Nu wordt dat allemaal beter gedocumenteerd en krij-
gen ze een vaste structuur. Vroeger gebeurde het wel 
eens dat twee professoren los van elkaar met dezelfde 
buitenlandse universiteit samenwerkingsafspraken 
maakten. Nu hebben ze één aanspreekpunt. Dat vertelt 
hen wat er al bestaat en welke contacten de collega’s al 
hebben uitgebouwd.’

De tweede poot zijn de thematische netwerken?
Guido Van Huylenbroeck: ‘Die moeten een andere 
vorm van synergie teweegbrengen. Thematische net-
werken bundeIen de krachten niet per regio, maar rond 
een bepaald thema. Intussen zijn drie dergelijke net-
werken opgericht (zie kaderstukje, n.v.d.r.). Voor volgend 
jaar lanceren we binnenkort een nieuwe oproep. Op 
lange termijn willen we graag 10 thematische netwer-
ken opzetten.

Ook hier wilden we bottom-up initiatieven losweken: 
professoren konden zelf voorstellen formuleren. De net-
werken moeten wel faculteitsoverschrijdend zijn én ze 
moeten de UGent in staat stellen om haar internationale 

positie te versterken. We mikken dus op do-
meinen waarin de UGent een sterke reputatie 
heeft en waarvoor samenwerking met andere 
universiteiten een duidelijke meerwaarde ople-
vert. Kankeronderzoek is zo’n domein, seksuele 
gezondheidszorg ook. Ook op duurzaamheid 
willen we sterk inzetten. De UGent heeft daarin 
al veel knowhow opgebouwd, maar een wereld-
leider zijn we misschien nog niet. Door ons te 
verbinden met sterke centra uit het buitenland, 
kunnen we onze kennis verder uitbreiden en het 
thema ook aan de UGent zelf nog versterken.’

Afrika, India, Rusland … In de VS is de UGent 
blijkbaar niet geïnteresseerd?
Guido Van Huylenbroeck: ‘Juist wel: daar heb-
ben we al veel betere contacten dan in andere 
regio’s. Net daarom zou een regionaal platform 
zijn doel voorbijschieten. In de VS zetten we 
meer in op bilaterale of trilaterale partner-
schappen. We werken bijvoorbeeld nauw 
samen met de universiteit van Missouri, in een 
trilateraal partnerschap met de universiteit 
Western Cape in Zuid-Afrika. Die samenwerking 
is historisch gegroeid.’

GUAYAQUIL
9.794 KM

MISSOURI
7.088 KM

LIMA
10.443 KM
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BRUGGEN NAAR RUSLAND

Het Russia Platform is een van de nieuw opgerichte regionale 
platformen aan de UGent. Professor Koen Schoors (vakgroep 
Algemene Economie): ‘Er waren voorlopers, zoals het centrum 
Cerise en het Russisch instituut, maar dat laatste was een vzw 
die strikt genomen buiten de universitaire structuren viel. 
Beide organisaties zijn nu samengevoegd tot één platform, dat 
bovendien veel breder is van opzet is en gedragen wordt door 
de hele universiteit.’

‘Het doel is om de communicatie en uitwisselingen met Rusland 
te versterken en te verbeteren. We willen studenten, onderzoekers 
en docenten uitwisselen en waar mogelijk komen tot gemeen-
schappelijke studieprogramma’s en doctoraten. We willen onze 
kennis over Rusland vergroten via academisch onderzoek en die 
kennis delen met maatschappelijke spelers als Voka, de havens 
van Gent en Oostende, de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad 
Gent. Op termijn willen we die kennis ook naar studenten over-
brengen, via een internationale Master in Russian Studies.’

‘Ik vind het jammer dat onze common ground met Rusland 
steeds kleiner wordt. In deze tijden van wantrouwen en 
paranoia is het goed om de communicatielijnen open te houden, 
ideeën uit te wisselen en samen te werken. We moeten dringend 
ophouden clichés over en weer te roepen en elkaar weer leren 
kennen. De UGent wil daar een trekkersrol in spelen. Rusland 
stuurt veel studenten en docenten naar alle hoeken van Europa, 
maar België en de UGent komen daarbij te weinig in beeld. We 
zijn een goede universiteit met een stevige reputatie, maar 
we moeten onze troeven beter in de verf zetten tegenover 
Russische partners.’

Meer info:
In totaal heeft de UGent 6 regionale platformen:  

Afrika, China, India, ASEANplus, CESAM en Rusland: 

www.ugent.be/en/ghentuniv/internationalisation/ 
regionalplatforms.htm

PHNOM PENH
9.749 KM

BANGALORE
7.600 KM

MOSKOU
2.260 KM

SINT-PETERSBURG
1.913 KM

KINSHASA
6.202 KM

BUJUMBURA
6.463 KM

SAIGON
9.939 KM

SHANGHAI
9.032 KM

BEIJING
7.982 KM

GENT
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Hoe zien jullie de regionale platformen en 
thematische netwerken evolueren?
Guido Van Huylenbroeck: ‘In een notendop: 
we willen op een duurzame manier een volledig 
palet mogelijkheden aan internationale contacten 
aanbieden voor docenten en studenten. Vroeger hing 
dat wat te vaak af van één prof die zich engageerde. 
Ik herinner me professor Roland Verhé, die bij de 
bio-ingenieurs omzeggens op zijn eentje de contacten 
met Oost-Europa heeft opgebouwd. Als ik in Oost-
Europa kom, vragen ze nog altijd naar hem. Intussen 
is professor Verhé al bijna tien jaar met emeritaat. 
Als je niet voor een stevige structuur zorgt, gaat dat 
pionierswerk verloren en verwateren de contacten. 
Daarom hebben we dus een administratie die de 
platformen ondersteunt, en heeft elk platform een raad 
waarin professoren van verschillende faculteiten zitting 
hebben. Gaat de voorzitter met emeritaat, dan is de 
opvolging verzekerd.’

Gijs Coucke: ‘Het goede is dat de platformen breed 
zijn opgezet. Daardoor kunnen we proactief gaan 
zoeken naar landen in de regio waar we minder 
aanwezig zijn en ook daar contacten uitbouwen. 
Verschillende Latijns-Amerikaanse landen bieden zelf 

beursprogramma’s à la Erasmus aan voor hun 
studenten die in Europa willen studeren. Daar 
kunnen de platformen op inspelen.’

Wat zijn de ambities op de lange termijn?
Guido Van Huylenbroeck: ‘Op de lange 
termijn willen we een piramide bouwen. De 
basis zijn faculteitsinitiatieven, met zo veel 
mogelijk kwaliteitsvolle bestemmingen voor 
studentenuitwisseling. Daar bovenop komen 
de regionale platformen en thematische 
netwerken, die de samenwerking bundelen. 
De raad van bestuur heeft onlangs een nota 
goedgekeurd die daar nog een toplaag aan 
toevoegt: pakweg 10 of 15 topuniversiteiten 
waarmee we zeer specifieke banden smeden 
in zogenoemde Strategische Institutionele 
Partnerschappen.’

‘Met dat beleid moet de UGent zich ook 
internationaal profileren als een sterk merk. 
We zijn goed in onderzoek en onderwijs, we 
staan hoog op de Shanghai-ranking. Met solide 
internationale partnerschappen kunnen we die 
positie verder versterken.’ 

WESTERN CAPE
9.491 KM

KINSHASA
6.202 KM

BUJUMBURA
6.463 KM
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WEGEN OP HET BELEID
Het Internationaal Thematisch Netwerk ANSER staat voluit voor 
Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights 
Policy. Voorzitter professor Olivier Degomme (vakgroep Uro- 
gynaecologie): ‘In 2000 stelden de Verenigde Naties een lijst van 
8 millenniumdoelen op die tegen 2015 moesten worden gehaald. 
In drie ervan stond seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten centraal: het bestrijden van kindersterfte, moedersterfte 
en hiv/aids. Vorig jaar liepen de millenniumdoelen af en werden ze 
wereldwijd vervangen door duurzame ontwikkelingsdoelen. Vooral 
inzake moedersterfte en in mindere mate kindersterfte werden de 
millenniumdoelen absoluut niet gehaald. Er is er dus nog veel werk 
aan de winkel. ANSER wil daartoe bijdragen.’

‘Er is veel academische kennis op dit gebied, maar die raakt niet 
altijd tot bij de juiste beleidsmakers of kan niet gemakkelijk 
worden omgezet naar de praktijk. Daarom willen we een netwerk 
creëren dat over heel de wereld partners heeft en nauw samen-
werkt met beleidsmakers. We focussen op onderzoek dat niet 
alleen vanuit onze eigen interesses vertrekt, maar vooral vanuit 
relevante beleidsvragen. Een tweede pijler is onderwijs, met 
bijvoorbeeld online modules over hoe je je onderzoek zo beleids-
relevant mogelijk kunt krijgen. Omgekeerd zijn er ook modules 

voor beleidsmensen die meer over het domein willen leren. En ten 
slotte is er dienstverlening, met workshops en een forum waar 
beleidsmensen en onderzoekers van gedachten kunnen wisselen.’

‘Alleen al dat het netwerk bestaat en dat de UGent er zich achter 
zet, is enorm belangrijk. Je merkt dat de partneruniversiteiten 
extra gemotiveerd zijn om samen te werken. Intussen hebben 
zich al vijf nieuwe organisaties gemeld, en ook de Wereldge-
zondheidsorganisatie is erg geïnteresseerd. Met ANSER hebben 
ze één aanspreekpunt voor een wereldwijd netwerk. Dat is een 
absolute meerwaarde.’

Meer info:
Naast ANSER zijn dit jaar nog twee thematische 

netwerken opgericht:

• Cell Death Activity Regulation in Inflammation  

and Cancer - CEDAR-IC

• Sustainability education - Teaching and learning in the face  

of wicked socio-ecological problems.

www.ugent.be/en/ghentuniv/internationalisation/ 
thematicnetworks.htm
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#UGENT

facebook.com/ugent • instagram.com/ugent • twitter.com/ugent • pinterest.com/ugent • linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP :

Vandaag verwelkomen we terug 
een groep @dwengo robot-bouwers 
in ons @ugent_fea robotlab
#wetenschapsweek 
#enthousiastejongeren

Francis wyffels@fwyffels

28 oktober 2016
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DE VOETAFDRUK VAN DE ALFAWETENSCHAPPEN
Wat betekent de sociale impact van wetenschap precies? 
En hoe kunnen we de maatschappij betrekken bij kennis-
ontwikkeling? Zulke vragen komen aan bod tijdens The footprint 
of social sciences and humanities, een event dat wordt georga-
niseerd door de vijf onderzoeksconsortia in de sociale, humane 
en gedragswetenschappen van de UGent. Die consortia werden 
in 2012 opgericht om de samenwerking en de wetenschappe-
lijke en maatschappelijke impact te vergroten. Het event omvat 
plenaire sessies en workshops en wil tonen hoe belangrijk de 
bijdrage is die de alfawetenschappen aan een betere wereld le-
veren. 

Afspraak op 13 december 2016 vanaf 9 uur, Zebrastraat 32, 9000 Gent. 

Wel vooraf inschrijven: 

www.ugent.be/footprint

SMS JE POËZIE!
Nog tot 9 december 2016 kun je deelnemen aan de derde 
editie van de sms-poëziewedstrijd, die dit keer in het te-
ken staat van 200 jaar UGent. Het thema is ‘het verstrijken 
van de werkelijkheid’. Door hun permanente zoektocht 
naar de waarheid doen wetenschappers wat we als ‘waar’ 
beschouwen voortdurend verschuiven. Zo verstrijkt onze 
visie op de werkelijkheid, net zoals de tijd verstrijkt.

WIN VRIJKAARTEN VOOR MAHLER!
Het Gents Universitair Symfonisch Orkest (GUSO) waagt zich 
aan de vijfde symfonie van Mahler. Je kunt het studentenor-
kest aan het werk horen op 2 december 2016 om 20 uur in de 
Christus-Koningkerk (Rerum-Novarumplein 25, Gent) en op 
6  december om 20 uur in het Muziekcentrum Bijloke.

Voor lezers van Durf Denken liggen 15 vrijkaarten klaar:  
mailen naar matilde@guso.be

www.guso.be

Aan de wedstrijd kunnen zowel studenten 

als personeel en alumni deelnemen. Hoe je je 

gedicht – maximaal 156 tekens – kunt sms’en 

lees je hier:

www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/ 
200-jaar-sms-poeziewedstrijd.htm 
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MET VEEL RESPECT
Rector Anne De Paepe: ‘Wij 

hebben een immens respect 

voor wie ons iets nalaat en doen 

er alles aan om het geld precies 

de bestemming te geven die zij 

in gedachten hebben.’

DURF SCHENKEN
EN VERLEG GRENZEN!

Testamenten en legaten aan de UGent
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Wie schenkt aan de UGent, helpt mee grenzen verleggen, in onderzoek en 

onderwijs. Dat is de inspiratie achter het motto van de cel Fondsenwerving 

van de UGent: Durf denken. Durf schenken. En verleg grenzen. Rector 

Anne De Paepe legt uit hoe schenkingen een wezenlijk verschil kunnen 

maken. Drie bevoorrechte getuigen vertellen over een bijzondere vorm 

van schenkingen: testamenten en legaten.

aarom heeft de UGent schenkingen 
en legaten nodig?
Rector Anne De Paepe: 'De UGent is 
een uitstekende universiteit, die op 
vele domeinen aan grensverleggend 
onderzoek doet. Dat wordt ook we-
reldwijd erkend. Maar de middelen 

vanuit de overheid en de bedrijfswereld voor onder-
zoek en onderwijs zijn natuurlijk beperkt. Schenkingen 
en legaten bieden ons de mogelijkheid om ons poten-
tieel nog veel meer te ontwikkelen. En dat we grenzen 
kunnen verleggen, bewijzen we elke dag. In mijn eigen 
vakgebied bijvoorbeeld, de medische genetica, hebben 
we in twintig jaar tijd enorme sprongen vooruit ge-
maakt. En dat dankzij risicovol fundamenteel onder-
zoek door onze wetenschappers. Dat kan alleen maar 
aan de universiteit gebeuren. Fundamenteel onderzoek 
heeft in het verleden de wereld veranderd en zal dat in 
de toekomst blijven doen.'

Waar precies zijn er extra fondsen nodig?
Rector Anne De Paepe: 'In heel wat vakgebieden 
gebeurt er baanbrekend werk waarvoor momenteel de 
middelen te schaars zijn. Maar in de praktijk merken 
we dat veel schenkingen en legaten naar projecten in 
de geneeskunde gaan. Als arts heb ik het enkele keren 
meegemaakt dat patiënten hun nalatenschap aan het 
wetenschappelijk onderzoek doneren. Ik vind dat een 
opperste daad van menslievendheid. Mensen doen dat 
vaak uit dankbaarheid voor hun genezing, of omdat wij 
hen, ondanks hun ziekte, toch nog enkele goede jaren 

W

LEGAAT FINANCIERT 
GENETISCH ONDERZOEK

Professor Fransiska Malfait, vakgroep Pediatrie 
en Genetica, bij het laboratorium medische 
genetica. ‘In 2013 kregen we een legaat van Joanna 
Snissaert. Daarmee kunnen we ons onderzoek naar 
genetische aandoeningen financieren.’

hebben kunnen geven. Of omdat zij tegen de 
grenzen van ons kunnen zijn gebotst en niet 
willen dat toekomstige patiënten hetzelfde 
meemaken.' 

Als iemand overweegt om zijn nalatenschap 
– of  een deel ervan – weg te schenken, 
waarom is de UGent dan een goed doel?
Rector Anne De Paepe: 'Je kan aan de UGent 
heel concreet het doel kiezen waar je nala-
tenschap naartoe gaat, wat een groot verschil 
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is met andere organisaties. Vaak zien wij dat 
er een grote affiniteit is tussen de schenker 
en het doel waaraan hij of zij het geld wil be-
steden. Wij hebben een immens respect voor 
mensen die een daad van nalatenschap stellen 
en doen er ook alles aan om het geld precies 
de bestemming te geven die zij in gedachten 
hebben.' 

Kan u daarvan een voorbeeld geven?
Rector Anne De Paepe: 'Een voorbeeld 
uit mijn eigen vakgebied is het legaat van 
Joanna Snissaert uit 2013. Een deel daarvan 
wordt geïnvesteerd in het onderzoek naar 
genetische ziektes. Op vraag van mevrouw 
Snissaert werd ook een deel opzijgezet om 
toekomstig onderzoek in dat domein te 
financieren.'

Stel dat iemand besluit zijn nalatenschap 
aan de UGent te schenken. Hoe gaat dat dan 
concreet in zijn werk?
Rector Anne De Paepe: 'Eerst brengen we je 
in contact met onze schenkingsadviseurs. Dat 
gebeurt in het volste vertrouwen en met de 
mate van privacy die je zelf wenst. Onze advi-
seurs weten uiteraard ook hoe een schenking 
juridisch in zijn werk gaat. Ik kan niet genoeg 
benadrukken dat wie aan de UGent schenkt 
zijn steentje bijdraagt aan een betere wereld 
voor iedereen. Innovatie in toponderzoek, 
hoogstaand onderwijs, durf denken: daar 
staat de UGent voor. Wie dat mee mogelijk 
maakt, in welke zin ook, heeft het hart op de 
juiste plaats.'

Rita Carron begon op haar 55ste aan 
de verwezenlijking van een levenslange droom: 
biologie studeren. Daarna nam ze de Plantentuin 
van de UGent op in haar testament. 

Rita Carron: 'Ik ben met veel enthousiasme aan mijn 
studies begonnen, maar halfweg de tweede bachelor 
ben ik gestopt. Ik had bewezen dat ik het kon en 
dat volstond voor mij. Intussen kwam ik vaak in de 
Plantentuin van de UGent en was ik verliefd geworden op 
die wonderlijke plek. Sindsdien werk ik als vrijwilligster 
mee met de uitbouw van het herbarium.

Gaandeweg ontwikkelde ik een hechte band met Marie-
Stéphanie Samain. Zij was hier een aantal jaren 
assistent en verkaste uiteindelijk naar Mexico, haar 
liefde voor Hydrangea's achterna. Toen ik zag hoe 
moeilijk zij het vaak had om de nodige middelen bijeen 
te schrapen, ging er mij een licht op: waarom zou ik 
mensen zoals zij, die zich inzetten voor zaken die 
me na aan het hart liggen, niet actief ondersteunen? 
Zes jaar geleden heb ik voor het eerst een expeditie 

‘ MIJN BEWONDERING        VOOR GEDREVEN 
WETENSCHAPPERS IS        IMMENS’
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gesponsord. Ik voelde me daar zo goed bij dat 
ik het besluit nam om de Plantentuin ook na 
mijn dood te blijven helpen.

Ik maak in mijn testament gebruik van de 
formule van het duo-legaat. De UGent krijgt 
een flink deel en neemt alle successierechten 
voor haar rekening. De rest gaat naar een 
goede vriendin, die daar niets voor zal moeten 
betalen. Het geeft mij een grote gemoedsrust 
dat het allemaal zo goed geregeld is. Ik heb 
laten vastleggen dat mijn geld specifiek naar 
projecten van jonge onderzoekers moet gaan. 
Zo is de cirkel rond: ook al ben ik zelf geen 
biologe geworden, ik heb toch nog iets voor 
de plantkunde kunnen betekenen. Weet je wat 
mijn credo is? Het leven is niet mooi, maar 
interessant. Ik heb een immense bewondering 
voor gedreven en bevlogen wetenschappers, 
die 150% voor hun passie gaan. Het geeft me 
veel voldoening dat ik hen daarbij een duwtje 
in de rug kan geven.'

Aan Angelsaksische universiteiten is 
de faculteit Diergeneeskunde regelmatig 
de gelukkige ontvanger van een gulle gift. 
Straks ook aan de UGent?

Professor Frank Gasthuys, decaan faculteit 
Diergeneeskunde: 'In de VS en het Verenigd Koninkrijk is 
het gangbaar dat hele gebouwen en operatiekwartieren 
door filantropen worden gefinancierd. De universiteiten 
gaan ook zelf actief op zoek naar sponsors. Ook bij ons 
begint die cultuur te ontluiken, al voelen wij toch nog 
altijd een zekere schroom als het over geld gaat. Dat 
neemt niet weg dat organisaties en instellingen die zich 
voor dieren inzetten op veel sympathie kunnen rekenen. 
Hoeveel mensen zijn er niet die alleen nog de liefde en 
het gezelschap van een dier hebben? Als wij een zieke 
hond of poes kunnen helpen, zijn de eigenaars altijd ont-
zettend dankbaar. Het is niet ongewoon dat mensen die 
erkentelijkheid ook financieel wensen te uiten. Zo klopte 
een paar maanden geleden Sara bij ons aan. Ze overwoog 
om een deel van haar vermogen aan ons na te laten.'

Sara vertelt dat ze al een tijdje met het idee speelde 
om in haar testament een goed doel te begunsti-
gen. Het was haar bankadviseur die haar vroeg of de 
faculteit Diergeneeskunde van de UGent misschien een 
optie was: 'Ik wist eerlijk gezegd niet dat universitei-
ten daarvoor in aanmerking kwamen. Maar ik was er 
meteen voor gewonnen. Ooit heb ik mijn poes Manou 

‘ HAAR LEGAAT 
BESTEDEN WE 

AAN KATTEN-
ONDERZOEK’

‘ MIJN BEWONDERING        VOOR GEDREVEN 
WETENSCHAPPERS IS        IMMENS’
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naar de kliniek in Merelbeke gebracht. Ook al 
hebben de dierenartsen haar toen niet kunnen 
redden, ik was enorm onder de indruk van hun 
toewijding en empathie. Zelf ontferm ik me in 
mijn opvangcentrum jaarlijks over meer dan 
300 katten, maar de specialisten van de UGent 
doen fundamenteel onderzoek waar ontelbaar 
veel dieren beter van worden. Toen ik onlangs 
contact opnam met de faculteit hebben pro-
fessor Hilde De Rooster en haar collega's van 
de vakgroep Kleine Huisdieren me werkelijk 
schitterend ontvangen. Na afloop van de rond-
leiding was ik helemaal overtuigd: ik wil er mee 
voor zorgen dat de onderzoekers het leven van 
zoveel mogelijk dieren kunnen verbeteren. Ik 
zou mijn erfenis gerust volledig aan mijn fami-
lie kunnen geven, maar niemand van hen komt 
iets te kort. Ik heb hier lang over nagedacht en 
dit is wat ik echt wil. Als de tijd daar is, zal de 
faculteit wel weten waar ze het geld het best 
voor kan gebruiken. Zolang het de dieren ten 
goede komt, is het voor mij allemaal oké.'

Een deel van uw vermogen bij 
testament nalaten aan de UGent? 

Met deskundig advies helpt het Universiteitsfonds 
u om de beste formule uit te werken, op maat van 
uw specifieke situatie.

Meer info:  
09 264 83 32, universiteitsfonds@ugent.be

www.universiteitsfonds.ugent.be

 Als wij een zieke 
hond of poes kunnen 
helpen, zijn de eige-

naars ontzettend 
dankbaar. Het is niet 
ongewoon dat ze die 

erkentelijkheid ook 
financieel willen 

uiten  

Professor Frank Gasthuys: 'Wij zijn uiteraard erg blij met 
dit legaat. Gezien de voorliefde van Sara voor katten lijkt 
het mij evident dat we daar de focus leggen. We hebben 
in dat domein altijd wel een paar onderzoeken lopen: 
vroegdetectie van nierproblemen, antibioticaresistentie 
enz. Wat het ook wordt, Sara kan ervan op aan dat haar 
nalatenschap prima zal worden besteed.' 
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UNIVERSE

‘Het begon allemaal toen ik als hoofdredacteur 
van het studentenblad Schamper met mijn team 
belangrijke zaken bij de UGent kon aankaarten, 
zoals welzijn op het werk en de pensioenpro-
blematiek. Dat gaf me zin om me ook zelf te 
engageren. De komende twee jaar ben ik lid van 
het Europees Jeugdforum, waar nationale jeugd-
raden en internationale jongerenorganisaties uit 
39 landen elkaar ontmoeten.

Ik wil een bindmiddel zijn tussen Europa en de 
Vlaamse jeugd. Daarbij wil ik me focussen op de 

VAN DE UGENT NAAR EUROPA
Frédéric Piccavet (26) was al actief in de 

Vlaamse Vereniging van Studenten, de Vlaamse 

Onderwijsraad, de Gentse Studentenraad en de 

raad van bestuur van de AUGent. Nu krijgt de 

masterstudent Internationale Politiek het nog 

drukker: de Vlaamse Jeugdraad verkoos hem tot 

Europees Jongerenvertegenwoordiger.

nood aan werkbaar werk. Politici zeggen steevast dat wij 
de toekomst zijn, maar in de praktijk merk ik daar niet veel 
van. De vele onbetaalde stages en tijdelijke contracten 
die nergens heen voeren, zorgen voor frustratie, onmacht 
en angst. Graag wil ik de jongeren ook de kracht van 
Europa uitleggen. Als het economisch slecht gaat, is de 
neiging groot om verdeeldheid te zaaien. Dat mogen we 
niet laten gebeuren. We moeten net meer dan ooit samen 
oplossingen zoeken.

Mijn engagement zal altijd wel in mij hebben gezeten, 
maar het is de unieke open cultuur van de UGent die 
het heeft laten ontkiemen. Mijn vermogen om kritisch 
na te denken, mijn kennis van de wereld, het inzicht dat 
je moet samenwerken om ergens te komen: ik heb het 
allemaal hier ontwikkeld. Ook na mijn studies hoop ik 
het leven van veel mensen in positieve zin te kunnen 
veranderen. Een beleidsfunctie spreekt me dus zeker 
aan. Alleen voel ik me momenteel echt niet thuis in de 
hedendaagse politiek, met haar particratische spelletjes 
en haar eeuwige hokjesdenken. Ik zie wel wat de 
toekomst mij brengt.’



20 DURF DENKEN

e term Antropoceen is niet door 
geologen uitgevonden. De Nederlandse 
chemicus en Nobelprijswinnaar 
Paul Crutzen gebruikte de term 
voor het eerst in 2000, bij wijze van 
waarschuwing: de mens heeft steeds 
meer invloed op natuur en klimaat, 

en dat heeft ingrijpende gevolgen. Professor Thijs 
Vandenbroucke: ‘Een paar jaar later hebben geologen 
gemerkt: tiens, eigenlijk kun je die menselijke invloed 
effectief in de aardlagen waarnemen. Laat dat nu net 
het basisprincipe zijn voor geologen om geologische 
tijd in stukjes onder te verdelen: grote veranderingen 
die fysiek merkbaar zijn in de aardlagen. Waarom 
zouden we van het Antropoceen dan geen officieel 
tijdvak maken?’

Hoe wordt zo’n tijdvak eigenlijk bepaald?
Thijs Vandenbroucke: ‘Dat is de taak van de 
International Commission on Stratigraphy (ICS), een 

commissie van de International Union of 
Geological Sciences (IUGS). Die is dan weer een 
onderdeel van de Unesco.

Elk tijdvak heeft een eigen ICS-subcommissie. 
Nu is dus ook een subcommissie opgericht die 
moet bepalen of het Antropoceen effectief als 
tijdvak kan worden erkend. Dat is een heel pro-
ces waar jaren overheen gaan. We zitten nu in 
de eerste fase: een werkgroep onderzoekt of in 
de aardlagen een duidelijke scheidingslijn met 
het Holoceen te vinden is. Op een plaats waar 
dat fenomeen het duidelijkst waarneembaar is, 
wordt een stratotype gedefinieerd. Dat wordt 
dan bewaard als ijkpunt voor dat tijdvak.

De “geologische marker” voor zo’n scheidingslijn 
kan zowat alles zijn. Je kiest het best iets wat 
overal voorkomt. Voor het Antropoceen wordt 
momenteel gedacht aan de radionucleïden die 

D

LEVEN WE IN 
HET ANTROPOCEEN?
Nieuw tijdvak na 11.700 jaar

Leven we zonder het te weten al in een nieuw geologisch tijdvak? 

Verschillende geologen zijn ervan overtuigd dat het Holoceen heeft 

afgedaan en dat we vandaag in het Antropoceen leven. Ook professor 

Thijs Vandenbroucke (vakgroep Geologie) is het idee genegen.
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het gevolg zijn van de eerste atoomproeven: die zijn 
over heel de wereld verspreid. Andere kandidaten zijn de 
microplastics die je vandaag overal terugvindt, de hoge-
re stikstofhoeveelheden in onze bodem, of de planten 
en dieren die we als mens verorberen. Voor het eerst in 
de geschiedenis vind je over heel de planeet dezelfde 
soorten gewassen, koeien en kippen.'

Critici zeggen dat het nog veel te vroeg is om het 
Antropoceen vast te leggen. Geologie gaat over het 
verleden, en nu willen we voorspellen wat we in de 
toekomstige aardlagen zullen zien.
Thijs Vandenbroucke: ‘Dat is een argument. Maar 
eerlijk gezegd: er zijn al voor minder tijdvakken 

vastgelegd. De basis voor de scheiding tussen 
het Proterozoïcum en het Fanerozoïcum, 
541  miljoen jaar geleden, is dat zich toen 
onooglijk kleine wormpjes hebben ingegraven 
in het sediment. Daar kunnen we vandaag nog 
steeds de fossiele wormgangetjes van zien. 
Vergelijk dat maar eens met de metro’s, tun-
nels, bekabeling en allerhande andere dingen 
waarmee we de grond omwoelen: dat is van een 
heel andere grootteorde. En het Fanerozoïcum 
is een eon, de grootste onderverdeling in de 
geologische hiërarchie die we hebben. Met het 
Antropoceen zou daar helemaal op het einde 
een klein onderdeeltje bijkomen.’
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 Je kunt de menselijke invloed 
al effectief in de aardlagen 

waarnemen. Waarom zou je van 
het Antropoceen dan geen 

tijdvak maken? 

Het zou toch iets speciaals zijn: voor het 
eerst in eeuwen wordt een nieuw tijdvak 
gedefinieerd.
Thijs Vandenbroucke: ‘O, maar zo speciaal is 
dat niet. Het gebeurt geregeld dat de gren-
zen van een tijdvak worden bijgesteld, of dat 
één tijdvak in tweeën wordt gesplitst. China, 
Rusland, Europa en Amerika hebben elk hun 
eigen terminologie, en we zijn nog altijd bezig 
om die te uniformiseren. En af en toe blijkt 
een stratigrafie uit het verleden niet duidelijk 
genoeg te zijn.’

‘Relatief bekende termen als het Primair, 
Secundair en het Tertiair zijn nog niet zo lang 
geleden afgeschaft. Het Kwartair mocht dan 
weer blijven. Ik bespaar je het volledige ver-
haal, anders zitten we hier morgen nog (lacht). 
Misschien is het wel door de heroïsche discus-
sies over het Kwartair dat sommige geologen 
huiverig staan tegenover een nieuwe discussie 
over het Antropoceen.’

Of ze willen niet worden 
meegezogen in een ‘politiek’ debat 
tussen believers en non-believers over 
de klimaatverandering?
Thijs Vandenbroucke: ‘Ik denk niet dat er in 
de wetenschap nog veel non-believers zijn. 
Bovendien wordt bijna elk tijdvak in de geo-
logie afgelijnd door een of andere klimaatver-
andering. De dinosauriërs zijn op het einde 
van het Krijt uitgestorven doordat het plots 
kouder werd, waarschijnlijk door een externe 

GEOLOGISCHE TIJD  
IN HET KORT

We leven vandaag dus in de eon Fanerozoïcum, de era 
Cenozoïcum, de periode Kwartair en het tijdvak Holoceen. 
Of, als het ICS dat ratificeert: het Antropoceen.

Archeaan  4.500 - 2.500 miljoen jaar geleden

Protorozoïcum  2.500 - 542 miljoen jaar geleden

Fanerozoïcum  542 miljoen jaar geleden - nu

Paleozoïcum  541 - 252 miljoen jaar geleden

Mesozoïcum  252 - 66 miljoen jaar geleden

Cenozoïcum  66 miljoen jaar geleden - nu

Paleogeen  66 - 23,03 miljoen jaar geleden

Neogeen  23,03 - 2,588 miljoen jaar geleden

Kwartair  2,588 miljoen jaar geleden - nu

Pleistoceen  2,588 miljoen jaar geleden 
 - 11.700 jaar geleden

Holoceen  11.700 jaar geleden - nu

Onder discussie:  
Antropoceen  ongeveer 1950? - ?

De geologische tijdschaal wordt in drie eons ingedeeld: 

Het Fanerozoïcum bestaat uit drie era’s:

Het Cenozoïcum bestaat uit drie periodes:

Het Kwartair bestaat uit tijdvakken of epoches:
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gebeurtenis. Het klimaat maakt deel uit van de 
machinerie van de aarde. Als daar iets hapert, 
krijg je overal verstoringen in het systeem. Die 
zijn duidelijk in de geologie te zien.’

‘We zijn het natuurlijk niet gewoon dat ook 
niet-geologen plots aandacht hebben voor 
dit aspect van ons vakgebied. Maar ik vind 
die bredere maatschappelijke discussie juist 
positief. Zolang we maar wetenschappelijk 
onderbouwd te werk gaan, volgens de gelden-
de procedures om een tijdvak te erkennen. 
Het is niet iets dat we zomaar uit onze hoed 
gaan toveren.’

Het idee is dat het Antropoceen een nieuw 
tijdvak of epoche wordt, volgend op het 

Holoceen. Zou het kunnen dat het een nieuwe 
periode inluidt, volgend op het Kwartair?
Thijs Vandenbroucke: ‘Dat zou me sterk lijken. 
Grenzen van dergelijke tijdperken worden 
afgebakend door enorme veranderingen, zoals 
de overgang tussen de periodes Ordovicium 
en Siluur, 440 miljoen geleden. Die werd 
gekenmerkt door het massaal uitsterven van 
soorten, die werden vervangen door een heel 
andere fauna. Tot tachtig procent van alle 
mariene soorten zijn toen weggevaagd. Zoiets 
hebben we nog maar een beperkt aantal keer 
meegemaakt in de tijd dat er complex leven op 
onze planeet bestaat. Laat ons dus maar ho-
pen dat het Antropoceen achteraf geen nieuwe 
periode blijkt te zijn, want dat zou nog slechter 
nieuws zijn voor de mensheid.’ 
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GERENOMMEERD
Samen met Kersten Geers 

richtte David Van Severen het 

intussen gerenommeerde 

bureau OFFICE Kersten Geers 

David Van Severen op.
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Een pareltje, dat is de bibliotheek van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de 

UGent. Ze werd dan ook ontworpen door twee van 

de meest beloftevolle Belgische architecten: David 

Van Severen en Kersten Geers. In het voormalige 

fysicalab hebben ze zelf nog les gevolgd.

anneer wist je dat je architect 
wou worden? 
David Van Severen: ‘Moeilijk te 
zeggen. Ik ben altijd al geïnteresseerd 
geweest in ontwerpen. Vaak zat ik in 
het atelier van mijn vader (designer 
Maarten Van Severen, n.v.d.r.) om din-

gen te bedenken, uit te tekenen en zelf te maken. Mijn 
liefde voor de architectuur is wellicht ook aangewak-
kerd door mijn vader. Zelf was hij geen architect, maar 
had wel een passie voor mooie gebouwen. Hij nam ons 
overal mee naartoe. Op mijn vijftiende hebben we in 
Barcelona bijvoorbeeld het paviljoen bezocht van Mies 
van der Rohe, dat een diepe indruk op mij maakte. Toen 
ik een studierichting moest kiezen, heb ik nog even aan 
productontwikkeling gedacht, maar uiteindelijk ben ik 
toch voor architectuur gegaan.’

Je schreef je in aan de UGent, en niet aan 
een academie?
David Van Severen: ‘In het middelbaar had ik een 
sterk wiskundige richting gevolgd. Dat sloot goed aan 
bij de opleiding van ingenieur-architect, en die kun je 
alleen aan de universiteit volgen. Dat de lessen aan 
de universiteit veel technischer waren en zich meer 
op structuur focusten, vond ik niet per se een nadeel. 
Architectuur draait voor mij in wezen om structuur. De 
technische vakken werden trouwens aangevuld door 
boeiende ateliers, onder meer geleid door Stéphane 
Beel. En in zijn lessen daagde professor Mil De Kooning 
ons uit om eigenhandig replica's te maken van 
bestaande ontwerpen. Daar heb ik veel van opgestoken. 
Het diploma van ingenieur-architect is bovendien heel 
veelzijdig. Je kunt een puur technische kant uitgaan, 
maar je kunt ook theoretisch onderzoek doen of 

W

‘ UIT ALLES WAT JE DOET ,
 LEER JE’

MADE@UGENT
David Van Severen 
° 1978 
Master of Science  
in de Ingenieurs-
wetenschappen:  
Architectuur (2001)

Architect David Van Severen
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architect worden. Of lesgeven. Kersten en ik doceren 
allebei aan Harvard.’

Wat was je ambitie toen je afstudeerde? 
David Van Severen: ‘Ik wou vooral zo snel mogelijk aan 
de slag. Ik kreeg de kans om te beginnen in het bureau 
van Stéphane Beel en Xaveer De Geyter, die op dat 
moment onder meer het faculteitsgebouw Economie 
en Bedrijfskunde en het Ufo van de UGent ontwierpen. 
Ik werkte er vier dagen in de week. Op die manier had ik 
nog drie dagen vrij - vrijdag, zaterdag en zondag - om 
met eigen projecten bezig te zijn, samen met Kersten.’

Hoe is je samenwerking met Kersten Geers 
eigenlijk ontstaan? 
David Van Severen: ‘Net als ik studeerde Kersten 
architectuur aan de UGent én aan de Esquela Tecnica 
Superior de Arquitectura in Madrid. Maar we hebben 
elkaar pas goed leren kennen tijdens een studiereis 
naar Los Angeles. Het klikte meteen. Ik heb een soort 
bizarre fascinatie voor LA: de stad, het landschap, 
de uitgestrektheid, de palmbomen, de oceaan, het 

klimaat, de auto’s … Ik vind het allemaal 
even fantastisch. Kersten deelt die fascinatie. 
We hebben wel meer dingen gemeen. We 
houden allebei van boeken, van kunst, van 
de grootstad. Ons eerste project samen was 
een interieurontwerp voor een notarispraktijk, 
in 2002. Dat werd meteen gepubliceerd in 
A+U, een Japans architectuurtijdschrift. We 
moesten toen snel een bureaunaam kiezen, en 
dat is Office Kersten Geers David Van Severen 
geworden. Maar pas in 2006 zijn we fulltime 
voor ons eigen bureau gegaan.’

In 2011 mochten jullie voor de UGent 
de faculteits biblotheek Ingenieurs-
wetenschappen en Architectuur  ontwerpen. 
David Van Severen: ‘We waren heel blij dat we 
die wedstrijd hadden gewonnen. We hebben 
zelf nog lessen fysica gevolgd in het laborato-
rium, dat in die tijd al wat afgeleefd was. Het 
is een geslaagde bibliotheek geworden, maar 
het is ook een plek waar mensen graag naartoe 
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komen om te studeren, zo horen we vaak. De bibliotheek 
straalt blijkbaar iets rustgevends uit.’

Vanuit welk idee zijn jullie vertrokken voor het ontwerp? 
David Van Severen: ‘Eigenlijk is de bibliotheek een 
heel grote boekenkast die tegelijk ruimte creëert. 
Een meubelstuk, de kast, wordt met andere woorden 
architectuur. Door geperforeerde panelen naar 
beneden te schuiven maak je van de bibliotheek 
een evenementenzaal. Dankzij die panelen zijn de 
boeken beschermd, terwijl ze toch zichtbaar blijven. 
Het eisenprogramma voor deze opdracht was erg 
complex, maar de ingreep straalt rust uit. Dat is iets 
waar we heel erg mee bezig zijn: hoe breng je in een 
ingewikkelde context toch eenvoud? Niet dat we per se 
naar minimalisme streven. We willen veeleer een kader 
creëren dat mogelijkheden schept.’

Hoe gaan jullie te werk bij het uitdenken 
van een concept? 
David Van Severen: ‘Meestal is de vraagstelling vrij 
ingewikkeld. Eerst laten we alles even bezinken. We 

proberen niet rechtstreeks een antwoord te formuleren, 
maar zoeken naar een andere invalshoek. Zo is ook 
het idee voor de bibliotheek ontstaan. Het concept 
van de kast bood een oplossing voor alle praktische 
problemen: hoe kun je de zijkamers laten aansluiten 
op de hoofdruimte, hoe zorg je ervoor dat je controle 
behoudt over wie binnen- en buitengaat enz.’

Wat maakt een opdracht boeiend voor jou? 
David Van Severen: ‘Moeilijke vraag. Niet elke opdracht 
is inderdaad even interessant. Ooit zou ik een museum 
of kunsthal willen ontwerpen, al boeit industriële 
architectuur me evenzeer. Momenteel hebben we 
een mooie opdracht gekregen: het hoofdkwartier 
ontwerpen van de Zwitserse omroep. Een heel 
technologisch gebouw op een schitterende locatie, 
aan het meer van Genève. De technische kant van de 
dingen heeft me altijd al gefascineerd. En dan heb ik 
het niet per se over hightech, maar ook over lowtech, 
over hoe dingen in elkaar zitten en ruimtelijkheid 
creëren, over de essentie van ruimtelijkheid.’

Wat wil je nog bereiken in de toekomst? 
David Van Severen: ‘Dat we nog lang kunnen blijven 
doen wat we nu doen. En dat we kunnen blijven bijleren. 
Aan de universiteit krijg je veel kennis mee, maar door te 
ontwerpen leer je nog elke dag bij. Architectuur is heel 
boeiend omdat elk ontwerp een prototype is. Je komt 
telkens voor nieuwe vraagstukken te staan.’

Nog een tip voor startende architecten? 
Welke fouten moeten ze vermijden? 
David Van Severen: ‘Tja, fouten …. Uit alles wat je doet, 
leer je. Zelf hebben we nooit echt een strategie gehad. 
We gaan vaak op ons gevoel af. Het belangrijkste is 
volgens mij dat je doet waar je zin in hebt, en vooral: 
dat je jezelf blijft.’ 

  Eigenlijk is de 
bibliotheek een heel 
grote boekenkast die 
tegelijk ruimte creëert. 
Een meubelstuk, 
de kast, wordt 
architectuur  
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U DENKT?

Professor Sarah De Saeger   
(vakgroep Bioanalyse) leidt het 
Laboratorium voor Bromatologie

‘  VROUWELIJKE 
POSTDOCS :  
GA ERVOOR !’

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 

10 vragen voor, een mix 

van persoonlijke vragen 

en vragen over zijn of 

haar vakgebied.
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  1   Wat is bromatologie?

Daar zit het Griekse woord broma in, voedsel. 
Bromatologie omvat allerlei aspecten van voed-
selleer: chemie, nutritionele aspecten, veiligheid, 
voedselanalyse …

  2    Wat wilde u worden  toen u 12 was?

Ik was heel lang in de ban van geschiedenis, tot ik 
in het vijfde middelbaar chemie kreeg. Mijn weten-
schappelijke interesse is waarschijnlijk ontkiemd 
toen ik als kind een biografie van Marie Curie las.

  4   Hoe komt u tot rust?

Al mijn hele leven lang lees ik enorm graag, vooral 
fictie – recent genoot ik van Jonathan Safran Foer 
en Lize Spit. En deze zomer heb ik yoga ontdekt, 
een openbaring.

  3    Wat maakt mycotoxinen zo gevaarlijk?

Mycotoxinen vormen het grootste risico voor de 
voedselveiligheid met chronische effecten, zeker 
in ontwikkelingslanden. Recent nog veroorzaakten 
ze in Tanzania nog tientallen doden. De schimmel-
gifstoffen komen voor in granen zoals tarwe, maïs 
en gerst. Ze veroorzaken darmaandoeningen, 
onderdrukken het immuunsysteem en zijn kanker-
verwekkend. Als consument kun je ze niet herken-
nen: alleen met analyses en systematische controles 
kun je ze bestrijden. Daarbij komt nog dat planten 
de toxines kunnen maskeren door ze te binden aan 
suikers. Die gemaskeerde mycotoxinen konden tot 
voor kort niet worden aangetoond, zodat het pro-
bleem werd onderschat. Mijn onderzoeksgroep aan 
de UGent heeft daarvoor technieken ontwikkeld om 
ze te detecteren.

  5    U krijgt een onbeperkte kredietlijn:  
welk onderzoek start u op?

In ontwikkelingslanden kwam voedselveiligheid 
lange tijd op de tweede plaats, na voedselzekerheid. 
Daar komt stilaan een kentering in: congressen gaan 

steeds vaker over beide. Mijn onbeperkte kredie-
ten zou ik inzetten om de voedselveiligheid in de 
ontwikkelingslanden te verbeteren en op die manier 
ondervoeding en malnutritie tegen te gaan.

  6    Wat zou uw studenten verbazen  
als ze het over u wisten?

Hier zet ik mijn joker in …

  7    Nemen we voedselveiligheid wel serieus genoeg?

De dioxinecrisis en de BSE-crisissen eind jaren 
90 waren in Europa echt wel een kantelpunt. 
Europa heeft werk gemaakt van handhaving 
en controle, traceerbaarheid, risicobeheer, 
waarschuwingssystemen enzovoort. We hebben de 
strengste wetgeving ter wereld. We moeten alert 
blijven, maar we hebben grote stappen vooruit gezet.

   8    U mag een tijdreis maken – waarheen reist u?

Naar de bloeitijd van het oude Athene. Die fascineert 
me sinds ik op de middelbare school Grieks leerde. 
Als vrouw had ik niet in die tijd willen leven, maar ik 
zou er heel graag een kijkje nemen.

  9    Wordt u wijzer met de jaren?

Ik merk dat ik veel geduldiger en empathischer ben 
geworden en dat mijn relativeringsvermogen is ge-
groeid. Dat komt me ook van pas op de werkvloer. Ik 
heb meer levenswijsheid gekregen door om te gaan 
met mijn kinderen, en door als wetenschapper in 
contact te komen met andere culturen.

 10  Waar ligt u van wakker?

Als academicus maak ik me zorgen om de toenemen-
de concurrentie om de schaarse onderzoeksmidde-
len in de wacht te slepen en over de administratieve 
overlast. Die blijft aanzwellen, ondanks alle pogingen 
om er het mes in te zetten. En als vrouw vind ik het 
jammer dat het aantal vrouwelijke professoren zo 
traag groeit. Terwijl het echt een aantrekkelijke job 
is, zelfs voor vrouwen die hem met hun gezin willen 
combineren. Vrouwelijke postdocs: ga ervoor!
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QUOTE

Dat zegt rector Anne De Paepe over mensen die hun nalatenschap aan 
de UGent schenken. Over testamenten en legaten lees je meer op p. 14

ALS ARTS HEB IK HET  
ENKELE KEREN MEEGEMAAKT 
DAT PATIËNTEN 
HUN NALATENSCHAP 
AAN HET WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK DONEREN. 
IK VIND DAT EEN OPPERSTE 
DAAD VAN MENSLIEVENDHEID.
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HOE NEUTRAAL 
IS DE SCHEIDSRECHTER?

Julie: ‘Het idee kwam van onze promotor, professor 
Dries Goossens. Hij stelde een kwaliteitsmeting voor, met 
de methodes die we hadden aangeleerd: data verzamelen, 
beschrijvende statistiek, regressieanalyse. Bie en ik 
hebben vijf seizoenen in de Jupiler League geanalyseerd, 
op basis van fase-per-fase wedstrijdverslagen op 
Sporza. Onze conclusie: fouten gebeuren niet met opzet 
– je kunt genoeg plausibele verklaringen bedenken. Zo 
stelden we vast dat thuisploegen minder gele kaarten 
krijgen. Je kunt aanvoeren dat ze ook meer aanvallen, 
zodat de tegenstander meer verdedigt en meer 
overtredingen maakt.’

Bie: ‘Bij twijfel fluiten scheidsrechters eerder niet dan wel: 
ze geven dus geen kaart of penalty, ook als dat eigenlijk 
wel zou moeten. Ze fluiten het vaakst fout in wedstrijden 
met topploegen, vermoedelijk omdat ze meer onder druk 
staan. Systematisch in het voordeel van topploegen fluiten 
doen ze niet: fouten kunnen ook in hun nadeel uitdraaien. 
Sommige media pikten op dat Club Brugge het meest 
benadeeld werd. Dat klopt, maar als dat met opzet zou 
gebeuren, zou ik dat erg vinden – ik ben Clubsupporter. 
Aanwijzingen daarvoor zijn er niet: de fouten werden door 
verschillende scheidsrechters gemaakt, niet door een of 
twee individuen. Toeval kun je niet uitsluiten ...’

DIE DURFT DENKEN

Voetbalsupporters klagen graag dat scheidsrechters in het nadeel van 

hun ploeg fluiten. Klopt dat? In hun masterscriptie Toegepaste 

Economische Wetenschappen – Handelsingenieur zochten Bie Busschaert 

(rechts) en Julie De Doncker het uit.



Groots. Niet alleen de Aula zelf. Ook al 
onze topstudenten en toponderzoekers 
passeren hier. Beeld u eens in hoeveel 
grootse ideeën hier al in de kiem aanwezig 
waren. Een nieuw geneesmiddel voor mens 
of dier. Een leefbare samenleving, hier en 
elders. Een veiligere bouwtechniek. 
Op 1001 domeinen verlegt de Universiteit 
Gent grenzen. Word met uw gift ook 
zo’n grensverlegger. U kiest zelf 
waaraan u meewerkt. Misschien wel 
de restauratie van de Aula zelf?

We helpen u graag persoonlijk verder. 
Bel 09 264 83 32. Of mail naar universiteitsfonds@ugent.be

UGent Fondsenwerving IBAN: BE 26 3900 9658 0329

DURF DENKEN. DURF SCHENKEN. 
EN VERLEG GRENZEN.
UNIVERSITEITSFONDS.UGENT.BE
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