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De teddyberendokters zijn lid van BeMSA Gent, een groep 
geëngageerde geneeskundestudenten van de UGent die 
informeren en sensibiliseren rond onder meer gezonde 
voeding, hart- en vaatziekten, mensenrechten, sport voor 
mensen met een beperking enz. BeMSA staat voor Belgian 
Medical Students’ Association en heeft afdelingen aan diver-
se Belgische universiteiten.

Naast het Teddy Bear Hospital organiseert BeMSA Gent elk 
jaar nog diverse andere projecten en evenementen. Zo vond 
op 1 maart 2017 The Stigma Challenge plaats, een minifes-
tival om te sensibiliseren tegen seksueel overdraagbare 
aandoeningen. Ondanks het miezerige weer kwamen toch 
zowat 300 bezoekers naar het Sint-Pietersplein. ‘De eerste 
editie van The Stigma Challenge hadden we op 1 december 
2015 georganiseerd, Wereldaidsdag’, zegt Lien De Rous. ‘Op 
tramlijn 1 spraken studenten geneeskunde toen tramreizi-
gers aan over hiv en aids. Dit jaar verruimden we het thema 
tot alle soa’s, met studenten als doelgroep. We zijn gestart 
in oktober. Wietse Claeys, Elise Veys en ikzelf stuurden een 
40-tal studenten aan, in diverse werkgroepen. We wilden 
degelijke educatie combineren met fun: er waren lezingen, 
educatieve games, een tombola en er was volop livemuziek 
van bands en dj’s.’
 
www.bemsa-gent.be

Tijdens de krokusvakantie brachten kinderen ook dit jaar 
weer zieke en gewonde knuffels naar het UZ Gent. Samen 
met de teddyberendokters – UGent-studenten genees-
kunde – konden ze die in het Teddy Bear Hospital weer 
helemaal genezen. Het doel van het project: kinderen 
spelenderwijs laten kennismaken met de ziekenhuiswereld 
om zo meteen ook hun angst weg te nemen.

EERSTE HULP 
VOOR TEDDYBEER



4 DURF DENKEN
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VLIEGWIEL
VOOR INNOVATIE
Van achillespees naar sterk punt: dat is de omslag die EU met grondstoffen wil bereiken. 

De UGent zet mee de schouders onder een prestigieus Europees netwerk dat die 

doelstelling vorm moet geven. ‘We spelen vanaf nu in een hogere liga.’

UGent partner in 

Europees grondstoffennetwerk

aten we eerst even het grote plaatje 
bekijken. In 2008 heeft de Europese 
Commissie het EIT opgericht, het 
European Institute of Innovation and 

Technology. Dat is een Europees instituut dat 
tegelijk marktgericht onderzoek én de onder-
nemingsgeest bij studenten wil stimuleren. 
Daartoe subsidieert het EIT Knowledge and 

Innovation Communities (KIC’s) in bepaalde strategi-
sche sectoren. Raw Materials, grondstoffen dus, is een 
van die KIC’s.

‘Het gaat om een compleet nieuw systeem om innova-
tie te stimuleren’, zegt professor Luc Moens (vakgroep 
Analytische Chemie), die vicevoorzitter is van het KIC 
Raw Materials. ‘Je maakt immers de combinatie tussen 

L
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industriële processen, onderzoek en onder-
wijs. En je zet in op schaalvergroting. Dat is 
ook nodig als je iets wilt doen aan innovatie 
en economische ontwikkeling. Elk apart is elk 
Europees land te klein om te kunnen concur-
reren met de VS of China. Samen zijn we toch 
al met ruim 740 miljoen inwoners.’
 
Waarom precies grondstoffen?
Professor Jo Dewulf, vakgroep Duurzame 
Organische Chemie en Technologie: ‘Europa 
is erg afhankelijk van grondstofinvoer. We 
produceren zelf veel te weinig om aan onze 
behoeften te voldoen. Daardoor zijn we ook 
heel wat expertise kwijtgeraakt. Toen China in 
2002 zijn grondstoffenexport terugschroefde, 
was dat een wake-up call. Willen we de eco-
nomische risico’s voor Europa verkleinen, dan 
moeten we minder afhankelijk worden van het 
buitenland en dus voor onze eigen grondstof-
voorziening zorgen.’

Europa staat niet meteen bekend als een 
 kampioen in de ontginning van grondstoffen.
Jo Dewulf: ‘West-Europa niet, maar in 
Scandinavië, Spanje en Oost-Europa is er 
wel nog mijnbouw. De uitdaging is om die 
exploitatie zo duurzaam mogelijk te maken. 
Mijnbouw stopzetten is geen optie. Onze 
honger naar grondstoffen neemt nog toe – als 
iedereen elektrisch wil rijden, hebben we daar

PRESTIGIEUS
Professor Luc Moens (rechts) en Simon De Corte: 
'Dankzij het netwerk is de UGent verbonden 
met meer dan honderd universiteiten, 
onderzoeksinstellingen én bedrijven.'
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grondstoffen voor nodig. De circulaire econo-
mie is momenteel een hot issue, maar ze zal 
niet alles oplossen. Al was het maar omdat 
heel wat grondstoffen niet snel kunnen worden 
gerecycleerd: ze zitten vast in gebouwen, 
spoorwegen, machines. We zullen altijd een 
netto input nodig hebben. Je kunt natuurlijk 
wegkijken terwijl anderen het vuile werk voor 
ons opknappen. Het lijkt me beter om dat niet 
te doen en de mijnbouw zo duurzaam mogelijk 
te organiseren.’

Simon De Corte, UGent Programmamanager 
van de KIC: ‘Het is overigens niet de bedoeling 
om alleen op mijnbouw in te zetten. Ook recy-
clage kan een belangrijke bron van zeldzame 
metalen vormen. En tot slot is er substitutie: 
een zeldzaam metaal door een andere stof 
vervangen, zodat je er minder van nodig hebt.’

 
De UGent maakt dus deel uit van de KIC Materialen. 
Hoe zit dat precies?
Luc Moens: ‘In 2014 schreef de KIC een oproep uit. 
Bedrijven, universiteiten en onderzoek sinstellingen 
konden zich verenigen in een consortium om de doel-
stellingen van de KIC concreet gestalte te geven. Het 
consortium waarin de UGent zit, heeft het gehaald. Na 
een jaar organisatorisch werk zijn in januari 2016 de 
eerste projecten van start gegaan.’

Simon De Corte: ‘Dat is uiteraard goed nieuws voor 
veel onderzoeksgroepen binnen de UGent: zij kunnen 
participeren in de projecten die de KIC financiert. Maar 
er is ook een stevige onderwijspoot. Zo hebben we een 
nieuw masterprogramma rond Raw Materials opge-
zet: SINReM. Een klein huzarenstukje: het programma 
omvat niet alleen een technische opleiding, maar moet 
ook aanzetten tot ondernemerschap, een belangrijke 
doelstelling voor de EIT. Bovendien gaat het om een 

VERDUURZAMEN
Jo Dewulf: 'We zullen altijd 
grondstoffen nodig hebben. 
Het lijkt me daarom beter om 
de mijnbouw zo duurzaam 
mogelijk te organiseren.’
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HORIZON 2020
Sinds 2014 wordt het EIT gefinancierd vanuit 
 Horizon 2020, het grootste Europese financierings-
programma voor onderzoek en innovatie, met een 
budget van 80  miljard euro. De UGent haalde tot nog toe 
129  Horizon 2020- onderzoeks- en innovatieprojecten 
binnen, goed voor ongeveer 68 miljoen euro en 20 bij-
komende jobs voor wetenschappers. Momenteel wordt 
 Horizon 2020 herzien. Bij deze tussentijdse evaluatie 
wordt ook de inbreng van de UGent gevraagd, vooral over 
het verbeteren van de samenwerking tussen onderzoek 
van de sociale en humane wetenschappen en Science, 
Technology, Engineering, Mathematics and Medicine 
(STEMM). In dat kader brachten drie Europarlementairen 
op 24 januari 2017 een werk bezoek aan de UGent.

internationale masteropleiding. We werken 
samen met de universiteiten van Uppsala 
(Zweden) en Freiberg (Duitsland). Ook met be-
drijven is de samenwerking hecht. Alles samen 
een vrij nieuw concept, waar de UGent trekker 
van is. Daar mogen we best trots op zijn.’
 
‘Typisch voor de grondstoffensector is dat er 
vaak grote en dure infrastructuur voor nodig is. 
Daardoor ligt de drempel voor innovatie hoog. 
Binnen bepaalde niches is nu een oproep 
gelanceerd om de infrastructuur van al die ver-
schillende partners virtueel samen te brengen 
en open te stellen voor anderen. Eén iemand 
heeft het overzicht en is het aanspreekpunt 
voor instellingen en bedrijven die er gebruik 
van willen maken. De UGent beheert drie der-
gelijke infrastructuurnetwerken.’
 
Wat is het belang van een dergelijk 
netwerk voor de UGent?
Luc Moens: ‘Naast de vele mooie onderzoeks- 
en onderwijsprojecten is het erg belangrijk dat 
we überhaupt tot het netwerk behoren. Elk 
Europees project is per definitie grootschalig, 
maar dit is nog van een heel ander niveau. 
Door de KIC zijn we nu verbonden met meer 
dan honderd universiteiten, onderzoeksinstel-
lingen én bedrijven. En niet van de kleinste: 
Umicore, Arcelor Mittal, Atlas Copco, een mijn-
reus als het Zweedse Boliden, instituten als het 
Duitse Fraunhofer ...’
 
‘Doordat we structureel met dergelijke partners 
samenwerken, spelen we in een heel andere 
liga, op een veel grotere schaal. We zitten nu in 
projecten met bedrijven die we nog niet ken-
den. Dat vergemakkelijkt ook de toegang tot 
andere Europese projecten. Je kent de mogelij-
ke partners al, hebt knowhow vergaard binnen 

het netwerk en er is onderling vertrouwen gecreëerd. 
Niet zo evident, want toegepast onderzoek is vaak be-
langrijk voor de concurrentiepositie van een bedrijf.’
 
Niets dan voordelen dus?
‘Zelfs binnen Vlaanderen. Tenslotte hebben we twee 
jaar hard samengewerkt met andere instellingen om 
een goed dossier bij de EIT in te dienen. Onder meer 
met de KU Leuven en de universiteit van Luik werken 
we uitstekend samen, net als met het VITO of Umicore. 
Ook dat heeft positieve gevolgen.’
 
‘En dit is nog maar het begin. De bedoeling is dat de 
KIC zeven jaar projecten blijft financieren, waarschijn-
lijk verlengd met nog een periode van zeven jaar. De 
verwachting is dat we het netwerk na die periode zelf 
in stand zullen houden. Omdat iedereen er de vruch-
ten van plukt.’
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GRONDSTOFFEN: 
Verschillende UGent-onderzoeksgroepen zijn 

betrokken bij de KIC Raw Materials, uit de 

faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, 

Wetenschappen, Economie en Bedrijfskunde 

en Ingenieurs wetenschappen en Architectuur. 

Een greep uit de speerpunten van de UGent.

 BIOMETALLURGIE 
Simon De Corte: ‘Een niche waarin de UGent 
heel wat expertise heeft opgebouwd. Bacteriën 
worden ingezet om metalen uit afval te win-
nen, als andere methodes onmogelijk of te 
vervuilend zijn. Het is een van de drie infra-
structuurnetwerken die de UGent beheert.’

 
 RECYCLAGE EN URBAN MINING 
Jo Dewulf: ‘Urban mining betekent dat je 
materialen uit afvalproducten hergebruikt. 
Denk maar aan oude elektronica: die zijn veel 
rijker aan zeldzame metalen dan een “echte” 
mijn. Het percentage grondstof per kilogram 
materiaal is veel hoger. De uitdaging is tech-
nologisch, maar vooral ook sociaal. Je moet 
de mensen zover krijgen dat ze hun kapotte 
telefoon inleveren in plaats van hem in de kast 
te laten liggen.’
 

 We zetten 
een Summer 
School op rond 
ondernemer-
schap in de 
circulaire 
economie 

 Bacteriën 
inzetten om 
metalen uit 
afval te 
winnen? 
De UGent 
doet het 

 Urban mining 
is naast een 
technologische 
ook een sociale 
uitdaging 
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‘Overheden gaan vaak voor fracties die gemakkelijk te 
recycleren zijn om de afvalberg te verkleinen. Eigenlijk 
zou je moeten inzetten op de fractie die misschien 
moeilijker te recycleren is, maar meer waardevolle 
materialen oplevert. Een kilogram gerecupereerd 
zand is minder waard dan een kilogram gerecycleerd 
koper. Voor OVAM hebben we een meetinstrument 
ontwikkeld om te kunnen begroten welke meerwaar-
de sommige fracties zouden hebben, als je rekening 
houdt met de grondstofbesparing die ze opleveren. 
Zodat de afvalheffing niet langer in functie staat van de 
afvalkwantiteit, maar de kwaliteit. De activiteiten rond 
recyclage zijn ook sterk gelinkt met het nieuwe UGent-
onderzoekscentrum CAPTURE, dat in opbouw is.’

 
 SUBSTITUTIE 
Simon De Corte: ‘In de automobielindustrie is de trend 
om staal zoveel mogelijk te vervangen door composiet-
materialen. Je gebruikt minder staal én minder benzine, 
want de materialen zijn lichter. De UGent coördineert 
een infrastructuurnetwerk om dergelijke materialen 
te modelleren en te testen, in samenwerking met het 
Fraunhofer onderzoeksinstituut. Bij een Frans bedrijf 
hebben we een proefinstallatie ingericht om auto- 
onderdelen te maken in een nieuw thermoplastisch 
materiaal dat ook gemakkelijker recycleerbaar is.’

 
 ONDERNEMERSCHAP 
Luc Moens: ‘Circulaire economie staat wereldwijd hoog 
op de agenda. Onze faculteit Economie en Bedrijfskunde 

zet samen met drie ander universiteiten mee de schou-
ders onder een Summer School rond ondernemerschap 
in de circulaire economie. Doctoraatsstudenten die rond 
materialen werken, worden uit hun comfort zone ge-
haald en werken een week lang intensief samen om een 
businessplan voor een nieuwe, duurzame en circulaire 
onderneming op te starten.’

 
 DUURZAAMHEIDSMETING 
Jo Dewulf: ‘Iedereen zegt tegenwoordig dat hij 
duurzaam bezig is. Maar hoe bewijs je dat? En hoe 
maak je uit welke technologie of ontginningsmetho-
de duurzamer is dan de andere? Daarvoor moet je 
de volledige levenscyclus van een product of proces 
bekijken. We ontwikkelen een meetinstrument dat 
al die parameters evalueert. De bedoeling is om ook 
sociaaleconomische parameters op te nemen. Want 
naast milieu zijn bijvoorbeeld de werkomstandighe-
den in de mijn erg belangrijk.’
 
‘Een ander heet hangijzer is de inschatting van 
grondstofvoorraden. In principe is het simpel: je 
schat de reserves in de grond en het toekomstige 
verbruik, en daaruit leid je af hoeveel jaar we nog 
voort kunnen. Vaak blijkt die schatting onrealistisch, 
onder meer omdat duurzaamheidsdeskundigen de 
expertise van de ontginningssector niet benutten. 
Binnen de KIC hebben we beide werelden voor het 
eerst samengebracht, om zo een beter meetsysteem 
uit te werken.’ 

DE GENTSE SPEERPUNTEN
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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 :

Full house infodag geneeskunde @ugent_fge  
@ugent veel enthousiaste jongeren! 
Arts fijnste beroep ter wereld!

Piet Hoebeke @HoebekePiet

4 maart 2017
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WINT JOUW PROJECT DE GROENE RUIJTER?
Op 25 april 2017 reikt de UGent al voor de vierde 
keer de Groene Ruijter uit. Die award geeft pro-
jecten een steuntje in de rug die de wereld en 
de UGent duurzamer maken. Hij wordt uitgereikt 
door de Green Office, een onderdeel van de 
afdeling Milieu van de UGent. Met de award zet 
de UGent de gedreven strijd verder die de in 2013 
overleden student Andreas de Ruijter voor een 
duurzamere wereld heeft geleverd.
 
Het winnende team krijgt naast de award een 
subsidie van 500 euro om het project te reali-
seren. De klemtoon ligt op voorstellen die de 
studeer-, werk-, leef- en onderzoeksomgeving 
duurzamer maken, sensibiliseren voor een 

duurzaamheids-
vraagstuk of op 
een originele en 
creatieve manier 
aanzetten tot meer 
duurzaamheid. Vorig jaar ging de 
award naar het project De Groene Loco-
motief, dat docenten en onderzoekers sensibili-
seert om alternatieven te zoeken voor vervuilen-
de vliegtuigreizen.

Indienen kan nog tot 14 april 2017.  
Het aanvraagformulier vind je hier: 
www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/
duurzaamheidsbeleid/doemee/de-groene-ruijter.htm

FILM-PLATEAU VIERT 20STE VERJAARDAG
Op 5 maart 1997 ging de universitaire filmclub 
Film-Plateau van start met een vertoning van Dood 
in Venetië, een keuze van haar mede-oprichter 
Etienne Vermeersch. Twintig jaar later is professor 
Vermeersch nog altijd erevoorzitter. Om de twin-
tigste verjaardag luister bij te zetten, worden dit 
voorjaar speciale evenementen georganiseerd. Zo 
wordt op 25 april 2017 de klassieker Das Cabinet des 
Dr. Caligari (1920) vertoond en wordt meteen ook 
de huispianist in de bloemetjes gezet die al 20 jaar 
de stille films begeleidt. In april en mei staan nog 
films op stapel die te maken hebben met liefde voor 
de film en het thema ‘kijken’: de stille film The Sheik 
(24 april), Michael Powells Peeping Tom (2 mei) en 
Singin’ in the Rain (9 mei), volgens velen de beste 
muziekfilm ooit. En op 16 mei 2017 kun je nog eens 
de film bekijken waarmee het 20 jaar geleden alle-
maal begon: Visconti’s Dood in Venetië.

De vertoningen van Film-Plateau vinden plaats in KASKcinema, 
Godshuizenlaan 4, Gent en beginnen telkens om 20.30 uur.
www.film-plateau.be
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ZONLICHT OP DE MERIDIAAN
In het peristilium van de Aula loopt op de zwart-wit 
geblokte vloer een koperen meridiaanlijn (zie foto 
rechts). Door een oculus, een ronde opening, wordt een 
bundel zonlicht op de vloer geprojecteerd. Als het licht 
de meridiaanlijn kruist, is het astronomisch middag. 
Om  de lichtbundel zichtbaar te maken, gebruikte 
fotograaf Michiel Hendryckx een rookmachine.
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Op zondag 23 april 2017, Erfgoeddag, zet 

de UGent de deuren van de Aula in de 

Voldersstraat open voor het publiek. Bij wijze van 

voorsmaakje: een exclusieve inkijk in dit bijna 

twee eeuwen oude Paleis van de Universiteit.

 
Op het puin van de jezuïeten
In augustus 1819 werd in naam van Willem I, 
Koning der Nederlanden, de eerste steen 
gelegd op het terrein van het voormalige jezu-
ietenklooster aan de Voldersstraat. Ruim zeven 
jaar later, op 3 oktober 1826, werd het impo-
sante neoclassicistische gebouw feestelijk in 
gebruik genomen. Al snel werd het met stip 
aanbevolen in internationale reisgidsen. Sinds 
18 mei 1995 is het een beschermd monument.
 
Het Pantheon van Gent
Voor de statige voorgevel met de acht arduinen 
Korinthische zuilen en het driehoekige fronton 
liet architect Roelandt zich duidelijk inspireren 
door het Pantheon in het klassieke Rome. In 
het fries herinnert een Latijns opschrift aan de 
bouwopdracht van koning Willem I: Auspice. 
Gulielmo. I. Acad. conditore. Posuit. S.P.Q.G. 
MDCCCXXVI. Sinds 1988 prijken de zuilen van 
de Aula op het officiële logo van de UGent, 
ter vervanging van het oude academische 
wapenschild met de godin Minerva. In 2000 
waren ze dan weer het voorwerp van een grote 
controverse: onder het motto ‘Benen van de 
rede ontveld’ omzwachtelde Jan Fabre tijdens 
de openluchttentoonstelling Over the Edges 
de zuilen met 600 kilogram gerookte ham. 
‘Het ziet er stukken beter uit dan het ruikt’, liet 
een toeschouwer zich tijdens het openings-
weekend ontvallen.

VAN DE UNIVERSITEIT
HET PALEIS

Een eigen thuis
Niet lang na de plechtige opening van de Rijks-
universiteit Gent, op 9 oktober 1817, besliste het 
Gentse stadsbestuur dat de nieuwe instelling een feest-
paleis voor universitaire plechtigheden verdiende. De 
opdracht voor de Aula Academica werd toevertrouwd 
aan de jonge Gentse architect Louis Roelandt. Later zou 
hij in het stadscentrum nog enkele tijdloze publieke 
gebouwen realiseren, zoals de Opera, het Justitiepaleis 
en de Sint-Annakerk.

Ontdek de Aula Academica
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Altijd bij de tijd
Achter de gevel van de Aula bevindt zich een immense vestibule 
of ontvangsthal: het peristilium. Over de marmeren vloer loopt 
sinds 1838 een 21 meter lang koperen lint. Het zonlicht dat 
vanuit een kegelvormige opening in de koepel op de grond 
wordt geprojecteerd, kruist de lijn exact om twaalf uur ware 
zonnetijd. Destijds werden in heel België zulke meridiaanlijnen 
aangebracht in grote gebouwen, in combinatie met speciale 
kijkers waarmee de lokale astronomische middag tot op tien 
seconden precies kon worden berekend. Voor het nationale 
spoornet was er namelijk nood aan een uniforme tijdrekening. 
Uiteindelijk heeft het systeem amper twee jaar gefunctioneerd: 
vanaf 1840 kon de juiste tijd telegrafisch worden doorgeseind 
vanuit Brussel. Toch kun je van maart tot oktober nog steeds de 
‘ware middag’ van Gent aflezen aan een ronde lichtvlek op het 
marmer van de vestibule van de Aula.

IN DE ROTONDE
De koepel van de bolvormige 
ceremoniezaal, met het 
gepleisterd cassetteplafond: 
geen twee stukken zijn identiek. 
Hieronder: detail van De nieuwe 
tijd of de verklaring van de 
rechten van de mens, een fresco 
van Alfred Cluysenaar.

‘DIT IS MIJN HUIS’
Overdag zit Hanne Haesebrouck (afdeling 
Facilitair Bureau) aan de infobalie van 
het rectoraat. Buiten de werkuren is 
ze al negen jaar lang één op de twee 
weken huisbewaarder van de Campus 
Aula, waar ook de gebouwen van de 
faculteiten Rechtsgeleerdheid en 
Politieke en Sociale Wetenschappen 
deel van uitmaken: ‘Die taak houdt in 
dat ik ‘s avonds, in het weekend en in 
vakantieperiodes permanent aanwezig 
ben. Als iedereen weg is, sluit ik alle 
deuren en doof ik de lichten. Ik woon zelf 
ook in een appartement in het gebouw. 
Die gratis woonst was voor mij de grote 
motivatie om mij kandidaat te stellen 
voor het huisbewaarderschap. Met het 
geld dat ik zo bespaar, koop ik me heel 
veel vrijheid. Los daarvan is het uiteraard 
een groot voorrecht om in zo’n historisch 
monument te mogen rondlopen. Het na-

deel? Op de duur voelt het 
zo vertrouwd dat je 

de uitzonderlijke 
 schoonheid 

niet meer 
opmerkt.’
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HAM, GEADERD ALS MARMER
De Korinthische zuilen hadden veel bekijks toen 
Jan Fabre ze in 2000 tijdens de openluchttentoon-
stelling Over the Edges met ham omzwachtelde.

DE VESTIBULE
Achter de monumentale ingang met de 
acht Korinthische zuilen bevindt zich het 
peristilium, met opnieuw vier zuilen.

JE NAAM OP EEN 
STOEL IN DE AULA?
Geef de restauratie van de Aula een 
 duwtje in de rug! Met een gift van 
minstens 1.000 euro op BE26 3900 9658 
0329 krijg je een naamplaatje op de 
achterkant van een stoel in de rotonde van 
de Aula. Bovendien krijg je voor je gift een 
fiscaal attest dat je 450 euro belasting-
voordeel geeft. 

universiteitsfonds@ugent.be

 
Hall of fame
Sinds 1826 is de Aula Academica uitgegroeid tot een hall of 
fame, met portretten en bustes van verdienstelijke professoren: 
een wetenschappelijk pantheon dat elke nieuwe generatie aan-
dachtig gadeslaat. Samen met neoclassicistische architectuur-
elementen als kariatiden en bas-reliëfs vormen zij het perfecte 
decor voor de vele academische rituelen van de universiteit. De 
hoge symboolwaarde maakte van de Aula namelijk de ideale 
plaats om voor uitspraken en discussies over de stand van de 
wetenschap, het onderwijs, het volk en het land. Zo was de Aula 
decennialang het toneel van de strijd tussen voor- en tegen-
standers van de vernederlandsing van de universiteit.
 
Indrukwekkende traphal
Het peristilium mondt uit in een impressionante traphal, ver-
sierd met reusachtige muur- en plafondschilderingen. Op een 
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Erfgoeddag op 23 april 2017 staat in het teken van ‘zorg’. 
Het GUM (Gents Universiteitsmuseum) organiseert 
activiteiten in Het Pand en de Plantentuin. In Het Pand 
(Onderbergen 1) kun je terecht voor rondleidingen over 
de zorg voor studieobjecten, een workshop over etno-
grafische verzamelingen en een tentoonstelling over de 
geschiedenis van de geneeskunde.
 
In de Plantentuin (Ledeganckstraat 35) kun je work-
shops volgen over onder meer het verzorgen van kamer-
planten, bedreigde planten en digitale hygiëne en kun 
je de ‘ ingepakte’ Collectie Dierkunde bezoeken. In het 
 Palmarium vind je een permanente plantenmarkt.

Het volledige UGent-programma vind je via 
www.ugent.be/erfgoeddag-2017

oppervlakte van 290 m² wordt de filosofische, politieke 
en sociale geschiedenis van de mensheid verbeeld. 
Echt bekend klinken de namen van de kunstenaars 
evenwel niet meer in de oren: Louis de Taeye, Victor 
Lagye, Jan Bernard de Vriendt, diens zonen Juliaan en 
Albrecht en Alfred Cluysenaar.

Bolvormig amfitheater
Het hart van de Aula is de bolvormige ceremoniezaal 
of rotonde, ontworpen als een podium met amfi-
theater waarrond een galerij met loges loopt. De met 
bloemmotieven versierde koepel rust op achtentwin-
tig Korinthische zuilen. Hier hield Jan Frans Heymans 
in 1923 als allereerste rector een Nederlandstalige 
openingsrede. Op slag werd de stroomvoorziening ge-
saboteerd, waarna het ceremonieel bij kaarslicht moest 
worden voortgezet. Toen aan het eind van de woelige 
jaren 1960 eindelijk ook studentenvertegenwoordigers 
het spreekgestoelte mochten bestijgen, gaven ze strie-
mende kritiek op de in hun ogen ‘neo kapitalistische’ 

structuren van de UGent. Pittig detail: een notoir 
studentenleider uit die tijd, ex-minister Luc Van den 
Bossche, is vandaag voorzitter van de Associatie 
Universiteit Gent.
 
Anno 2017
Na 191 jaar is de Aula voor de UGent nog altijd bij 
uitstek dé plaats voor bijzondere evenementen, zoals 
proclamaties, (ere)doctoraten en emeritaatsvieringen. 
Het gebouw oogt onaantastbaar, maar in 2015 moest 
de rotonde van kop tot teen worden gerenoveerd. Nu 
staat de restauratie van de rest van de Aula op de agen-
da, zodat hij klaar is voor de volgende twee eeuwen … 
 
www.ugentmemorie.be/plaatsen/aula-academica

OPGEFRIST
In 2009 werd de voorgevel gerestaureerd, en in 
2015 de rotonde. Nu de rest nog, en de Aula kan 
weer twee eeuwen voort …

DE UGENT 
OP ERFGOEDDAG
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UNIVERSE

DURF DENKEN , 
DURF SPREKEN
In de vijf alfafaculteiten ging dit semester het gezamenlijke 

honoursprogramma Think & Talk van start. Lisa Loridon 

(Handelswetenschappen) is een van de 50 masterstudenten 

die in wekelijkse debatten hun communicatieve 

vaardigheden en interdisciplinaire blik aanscherpen.

'Ik ben altijd op zoek naar dat tikkeltje meer. Toen ik vorige zomer 
over Think & Talk hoorde, was mijn belangstelling meteen gewekt. 
Met mijn masterproef en mijn stage is dit sowieso een druk jaar, 
maar deze 12 donderdagavonden kunnen er nog wel bij. Ik zie dit 
als een mooie kans om mijn kennis van een waaier aan maatschap-
pelijke onderwerpen te verdiepen en tegelijk ook mijn netwerk te 
verbreden. Vanuit mijn opleiding heb ik vooral een economische 
kijk op de wereld. Maar de perspectieven die de humane en sociale 
wetenschappen aanreiken, zijn even verrijkend. Het contact met 
mensen uit een ander vakgebied versterkt mijn kritische ingesteld-
heid en verplicht me om out of the box te denken.

 
Elk groepje van vijf studenten – één per faculteit 
– moet een sessie rond een vooraf gekozen thema 
voorbereiden en vervolgens ook modereren. Ons 
team werd gevraagd om de transgenderproble-
matiek zowel vanuit een rechten- als psychosoci-
aal perspectief te bekijken. De twee specialisten 
die de avond inleidden, stuurden op voorhand 
wat wetenschappelijke literatuur door. Zo kon 
iedereen zich enigszins inwerken.
 
Het was allemaal best spannend, maar de avond 
is heel goed verlopen. Er was veel interactie. Het 
hielp natuurlijk dat we stuk voor stuk mensen zijn 
die graag in discussie gaan. De komende maanden 
krijgen we onder meer nog prangende kwesties 
als Globalisering, democratie en ongelijkheid en 
Effectiviteit en rechtmatigheid van reclame voor-
geschoteld. Ik kijk ernaar uit om ook daar mijn 
tanden in te zetten.'
 
Jaarlijks selecteert elke van de vijf betrokken 

faculteiten 10 studenten om aan Think & Talk deel te 

nemen. Interesse? 
www.ugent.be/lw/nl/opleidingen/thinkandtalk
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DE PRIJS 
VAN JE T-SHIRT
T-shirts van 2 euro – hoe kan dat? En hoe komt het dat nagenoeg 

hetzelfde T-shirt in een andere winkel tien keer duurder is? 

Hoe bepalen winkels en kledingfabrikanten eigenlijk de juiste prijs?

Hoe kan het zo goedkoop?

e komst van goedkope kleding-
ketens in België heeft de markt 
flink door elkaar geschud. Zulke 
spotgoedkope kleding moet 
wel worden geproduceerd 
in slechte omstandigheden, 
zeggen sommigen. We werken 

met exact dezelfde producenten als andere 
merken, zeggen de ketens zelf – onze winst-
marge ligt gewoon lager.
 
Inzicht in de privékeuken van kledingmer-
ken hebben professoren Maggie Geuens en 
Dries Benoit (vakgroep Marketing) niet, maar 

D
ze weten wel hoe bedrijven doorgaans hun prijs 
bepalen. En dat is zeker niet alleen op basis van de 
productieprijs.
 
Je zou denken dat het eenvoudig is: de prijs van 
wat in de winkel ligt, is de productiekosten plus 
een vaste winstmarge.
Dries Benoit: ‘Dat is vooral zo bij producten als graan, 
gas of elektriciteit. Voor zulke producten kun je als 
verkoper moeilijk gaan differentiëren. Mensen willen 
geen hogere prijs betalen voor exact hetzelfde product 
als de concurrentie heeft. Kleding is een heel ander 
verhaal: die heeft naast een gebruikswaarde ook een 
hoge psychologische waarde. Je wilt uitstralen dat je tot 
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een bepaalde groep of categorie mensen behoort, en 
daar wil je best een meerprijs voor betalen.’

Maggie Geuens: ‘Men zegt wel eens You are what you 
wear: je kleren zijn een deel van je identiteit. Daarom 
willen sommigen net niet goedkoop gekleed gaan. Ze 
willen de enigen zijn die een bepaald kledingstuk dra-
gen en willen daar gerust meer voor betalen.’

Dries Benoit: ‘Andere consumenten zijn niet met die 
prijs of exclusiviteit bezig, maar hechten veel belang 
aan het milieu, of aan duurzame productie. Die ver-
schillende doelgroepen zorgen voor differentiatie. De 
prijs wordt dan grotendeels bepaald door wat de doel-

groep wil betalen, en niet noodzakelijk door de 
productiekosten.’ 

De prijs van kleding of auto’s is 
dus  grotendeels psychologisch?
Dries Benoit: ‘Een bekend voorbeeld zijn de 
Leo-koekjes en de Olé-kopie. Exact hetzelfde 
product, maar een andere verpakking en een 
andere prijs. Bij tal van producten heb je daar 
voorbeelden van. In sommige gevallen zal er 
wel een kwaliteitsverschil zijn, maar dat staat 
dan vaak niet in verhouding tot de extra prijs. 
Sommige opties in luxueuze auto’s kosten veel 
meer dan wat het kost om ze te fabriceren. 



22 DURF DENKEN

Die opties zijn een manier om mensen die bereid zijn 
om veel te betalen, effectief naar die versie van het 
product toe te leiden.’
 
‘Dat is voor bedrijven vaak de uitdaging: ze willen twee 
gelijkaardige producten verkopen tegen twee verschil-
lende prijzen, en dan moeten ze ervoor zorgen dat 
de mensen die meer willen betalen, ook effectief het 
duurdere product kiezen. Dus moeten ze met kleine 
aanpassingen werken, een ander label of een andere 
brand. Maar het blijft een moeilijke oefening. Vergeet 
ook niet dat prijs een heel sterke motivator is om iets 
te kopen. Meestal geldt: hoe lager de prijs, hoe interes-
santer het product.’
 
Wat ons naadloos bij ketens zoals Primark brengt.
Maggie Geuens: ‘In zekere zin wel. Maar de prijs is 
slechts een deel van het verhaal. De belangrijkste 

doelgroep van Primark zijn jonge meisjes die 
doorgaans geen hoog inkomen hebben, of 
zelfs géén vast inkomen. Die zijn uiteraard 
heel gevoelig voor de prijs, maar ze willen 
vooral ook heel veel kleren kunnen kopen, 
zodat ze op elk feestje met een andere outfit 
voor de dag kunnen komen – voor de prijs 
van één stuk elders. Wat ook meespeelt: het 
moet niet alleen goedkoop zijn, maar ook 
trendy. Anders zouden ze ook naar de Zeeman 
kunnen gaan.’
 
‘Primark speelt mooi in op die doelgroep. Op 
die leeftijd is je uitstraling heel belangrijk, je 
bent heel erg bezig met wat je voor welke gele-
genheid kunt dragen. En dan maakt het weinig 
uit dat je een kledingstuk misschien al na twee 
keer wassen moet weggooien.’
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Kunnen andere ketens niet hetzelfde doen?
Dries Benoit: ‘Nee, want je moet heel erg 
efficiënt werken om de prijs zo laag te kunnen 
houden. Pas als je heel veel volume verkoopt, 
boek je met zo’n lage prijs toch winst. Voor de 
concurrentie is het erg moeilijk om dat model 
met lage kostenstructuur te kopiëren. Tenzij ze 
hun hele productieproces compleet omgooien, 
maar dat is een dure zaak.’
 
Maggie Geuens: ‘Vergelijk het met Colruyt. Die 
maken het verschil met hun heel efficiënte 
logistiek, waarmee ze dezelfde producten net 
iets goedkoper in de rekken kunnen krijgen 
dan de concurrentie. Carrefour heeft gepro-
beerd om dat model te kopiëren, maar is daar 
nooit volledig in geslaagd.’
 
‘Overigens bespaart Primark niet op alles, pre-
cies omdat ze de doelgroep van jonge meisjes 
voor ogen moeten houden. Ze hebben hip uit-
ziende winkels op toplocaties in het centrum, 
waar hun doelpubliek graag gaat shoppen. 
Baanwinkels zouden veel goedkoper zijn, maar 
jonge meisjes hebben geen auto.’
 
Vaak wordt gesuggereerd dat 
kleding die zo goedkoop is, sowieso 
niet koosjer kan zijn.
Maggie Geuens: ‘Primark was in elk geval een 
van de klanten van de fabriek in Bangladesh 
die een tijd geleden is ingestort, en waar 
kindarbeiders aan de slag waren. Sommige ele-
menten wijzen dus wel degelijk in die richting.’
 
Dries Benoit: ‘Als je voor de laagste prijs gaat, 
kun je niet de hoogste eisen stellen aan mili-
euvriendelijkheid of duurzaamheid. Je grootste 
zorg is dan de prijs. Omgekeerd kost het geld 
als je wél voor betere werkomstandigheden en 
milieuvriendelijke productiemethodes gaat, en 

  Je moet heel erg efficiënt 
werken om de prijs zo laag 
te kunnen houden. Pas als je 
heel veel volume verkoopt, 
boek je met zo’n lage prijs 
toch winst 

die prijs moet je doorrekenen aan de klant. Daaruit kun 
je natuurlijk niet besluiten dat duurdere producten wel 
altijd duurzaam of ethisch geproduceerd worden.’
 
Maggie Geuens: ‘Het probleem is vooral dat mensen 
nog altijd eerst naar de prijs kijken. Uit enquêtes blijkt 
dat heel veel mensen positief staan tegenover fairtra-
de, maar in de praktijk koopt maar een heel beperkte 
groep fairtradeproducten. Zoals gezegd weegt prijs bij 
veel mensen sterk door in het beslissingsproces. De 
milieukosten of sociale kosten zijn ook niet zichtbaar. 
Je koopt je kleren niet in Bangladesh maar hier in de 
winkel. En daar zie je twee gelijkaardige jurkjes, met als 
belangrijkste verschil de prijs.’

Tot slot: stel dat je zelf een bedrijf begint.  
Moet je dan focussen op de laagste prijs?
Maggie Geuens: ‘Zeker niet, want in de meeste gevallen 
kun je het op prijs nooit winnen van de gevestigde 
waarden. Je moet zoeken waar je eigen competen-
ties liggen en hoe je daarmee een meerwaarde kunt 
bieden die anderen niet hebben. Er kan er maar één de 
goedkoopste zijn, maar je kunt je op veel verschillende 
manieren van de concurrentie onderscheiden. Als je 
een product ontwikkelt dat perfect op de behoeften 
van een doelgroep is toegesneden is, zal die doelgroep 
daar graag extra voor betalen. Er bestaan veel verschil-
lende manieren om winst te maken ...’ 
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Ingenieurswetenschappen is een van de zwaarste studies aan de UGent, roeien een van 

de meest intensieve sporten die er zijn. Kristof Dekeyser combineerde beide. Hij haalde 

zilver op het Wereldkampioenschap in 2005 en studeerde af met onderscheiding in 2007.

‘ DOOR TE ROEIEN 
KON IK BETER STUDEREN’

e roeit al sinds je twaalfde. Geen 
voor de hand liggende sport voor 
een jongen van die leeftijd.
Kristof Dekeyser: ‘Als kind woonde ik in 
Sint-Denijs-Westrem. Op weg naar Gent 
fietsten we altijd langs de Watersportbaan, 
waar we vaak roeiers zagen trainen. Of dat 

niet iets voor mij zou zijn, vroeg mijn vader. Ik heb me 
ingeschreven bij de Gentse Roei- en Sportvereniging 
en de sport beviel me meteen. Roeien is heel versla-
vend – waarom dat zo is, kan ik niet goed uitleggen. Er 
gaat een zekere rust en stilte vanuit, zeker als je alleen 
in een boot zit: je bent heel geconcentreerd en zit in 
een soort bubbel. Maar ook in ploeg roeien vind ik fijn. 
Niets mooiers dan samen met je ploeg naar een wed-

J
strijd toeleven en dan als eerste over de finish 
gaan. Pas op: roeien lijkt makkelijker dan het 
is – het is een heel intensieve sport en er komt 
veel techniek bij kijken.’

Heb je er nooit aan gedacht om van  
roeien je beroep te maken?
‘In België is het niet evident om van de roei-
sport te leven. Omdat er weinig interesse is 
vanuit de media valt er ook weinig geld mee te 
verdienen. Zelfs niet als coach. Jammer. Ik ben 
22 keer Belgisch kampioen geworden en heb 
zilver gehaald op het WK in 2005. Mocht ik net 
zo goed betaald worden als een voetballer, dan 
was ik nu wellicht binnen (lacht).’

Je bent Ingenieurswetenschappen 
gaan studeren, niet meteen 
de lichtste studierichting
‘Ik heb inderdaad niet voor de makkelijkste weg 
gekozen, maar burgerlijk ingenieur is een be-
roep dat me altijd al heeft geïnteresseerd, nog 
voor ik begon te roeien. Het zit ons in de genen: 
mijn vader is burgerlijk ingenieur, mijn oom en 
enkele neven ook. Ik heb de opleiding ook met 

MADE@UGENT

Kristof Dekeyser 
° 1983 
Burgerlijk ingenieur 
 Bouwkunde (2007)

Kristof Dekeyser kijkt uit naar de regatta 

in het kader van '200 jaar UGent'
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De UGent bestaat 200 jaar, en dat viert de universiteit onder 
meer met een internationale studentenregatta op de Water-
sportbaan, op vrijdag 7 april 2017. De spannende finales – van 

17 tot 18 uur – kun je volgen vanaf de tribunes aan beide oevers 
van de Watersportbaan. De roeiwedstrijd wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Gentse Roei- en Sportvereniging vzw.

200.ugent.be/roeiregatta

trouwens ook heel goede herinneringen aan 
de regatta die hij in 2008 organiseerde voor 
universitaire teams van de UGent, Oxford, 
Cambridge en Leiden. Er waren heel veel kijkers 
en supporters komen opdagen, wat wel bijzon-
der was – als roeier ben je het niet gewoon om 
aangemoedigd te worden. Ons team heeft de 
wedstrijd trouwens met glans gewonnen.’

Ben je na je studies meteen 
het beroepsleven ingedoken?
‘Ja. In mijn laatste jaar burgerlijk ingenieur 
werd ik halftijds betaald door Bloso en ben 
ik alleen gaan wonen. Op dat moment was ik 
namelijk samen met de ploeg van het WK aan 
het trainen voor een Olympisch nummer: de 
Vier Zonder, waarbij alle roeiers één riem be-
dienen. Na mijn studies is dat contract helaas 
om allerlei redenen stopgezet, en zag ik me 
genoodzaakt een job te zoeken.’

‘Ik wou het liefst niet te ver van de 
Watersportbaan werken, zodat ik verder kon 
blijven trainen. Zo ben ik bij Algemene Bouw 
Maes terechtgekomen. Oorspronkelijk vooral 

SUPPORTER MEE!

veel plezier gevolgd. Een van de boeiendste vakken vond 
ik Berekening van Constructies. Professor Rudy Van Impe 
slaagde erin om die materie heel boeiend te brengen.’

Ben je ook tijdens je studies blijven roeien?
‘Ja, in het eerste jaar lag de focus vooral op mijn studies, 
maar in het tweede jaar ben ik lid geworden van de na-
tionale ploeg. Dat betekende meteen ook heel intensief 
trainen: minstens acht keer per week. Elke dag reed ik 
na de les naar de Watersportbaan om anderhalf tot 
twee uur te roeien. Daarna studeerde ik nog tot half elf. 
Veel tijd om op café te gaan bleef er dus niet over … Het 
studentenleven is voor een groot deel aan mij voorbij 
gegaan. Maar de inspanningen hebben geloond. In 2005 
won ik met drie andere Belgische roeiers zilver op het WK 
in Japan, in de Lichte dubbel vier (waarin de vier roeiers 
twee riemen hebben, n.v.d.r.). Vreemd genoeg waren ook 
mijn studieresultaten in het tweede jaar beter dan in het 
eerste jaar. Als ik sport, voel ik me beter in mijn vel.’

Steunde de UGent jou als topsporter?
‘Absoluut. Vanaf mijn tweede jaar genoot ik het statuut 
van topsporter. Als het nodig was, mocht ik examens 
verplaatsen of lessen missen. Daar heb ik wel zo weinig 
mogelijk gebruik van gemaakt. En in 2007 mocht ik 
de topsportprijs ontvangen uit de handen van rector 
Paul Van Cauwenberge. Een mooie erkenning. Ik heb 
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Wil je de roeisport aan de UGent een financieel duwtje in 
de rug geven? Mail naar rowing@ugent.be en we bezorgen 
je meer informatie.

uit praktische overwegingen dus, maar de job 
zelf is me prima bevallen. Ik werk er nog altijd 
als calculator op de studiedienst. Wat ik ook 
heel erg heb gewaardeerd, is dat de directeur 
me van bij het begin steunde op sportief vlak. 
Als ik vrij moest nemen voor een stage, dan viel 
daar altijd over te praten. Maar dat vond ik wat 
lastig tegenover mijn collega’s. Trouwens: als ik 
iets doe, wil ik het ook goed doen.’

Ben je heel competitief ingesteld?
‘Eigenlijk wel. Als kind al wou ik al alle spelle-
tjes winnen. Op mijn werk komt dat competi-
tieve goed van pas. Ik ben calculator, en dan wil 
je zo veel mogelijk opdrachten binnenhalen. 
Toproeiers hebben wel meer eigenschappen 
die handig zijn in het bedrijfsleven. Doordat je 
vaak aan wedstrijden meedoet, ben je gewoon 
om met stress om te gaan. En je beschikt so-
wieso over een groot doorzettingsvermogen.’

Roei je vandaag nog altijd op topniveau?
‘Nee. De eerste jaren ben ik acht keer per week 
blijven trainen om in 2008 naar de Olympische 
Spelen te kunnen. Al vrij snel bleek dat onhaal-

AANTREKKELIJK VOOR BEDRIJVEN
‘Doordat je vaak aan wedstrijden meedoet, ben je 
gewoon om met stress om te gaan’, zegt Kristof Dekeyser. 
‘En je beschikt sowieso over veel doorzettingsvermogen. 
Die kwaliteiten zijn handig in het bedrijfsleven.’

baar. Al je vakanties gaan op aan de trainingen, zodat je 
nooit echt tot rust komt. Tot 2009 ben ik wel nog blijven 
roeien op Europees niveau. Daarna heb ik alleen nog aan 
Belgische kampioenschappen deelgenomen. Ik trainde 
nog altijd elke dag, maar de druk was minder hoog.’

‘Vorig jaar heb ik dan definitief de roeisport vaarwel 
gezegd. Intussen heb ik twee kinderen die veel van mijn 
tijd en energie vragen. Nu ga ik vooral lopen of fietsen. 
In een boot zul je mij zo gauw niet meer zien. Nu ja, 
als het mooi weer begint te worden, en het Belgisch 
kampioenschap eraan komt, begint het misschien wel 
weer te kriebelen …’ 

SPONSOR 
HET  STUDENTEN  ROEIEN 
AAN DE UGENT!
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DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en vragen 

over zijn of haar vakgebied.

U DENKT?

‘ ÉÉN KEER WIL IK AAN 
DE ZWAARTEKRACHT 
ONTSNAPPEN’ Maarten Boudry  

(vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap) 
schreef o. a. Illusies voor gevorderden (2015).
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  1    Wat deed u beseffen dat filosofie ‘uw ding’ is?

Men vertelt me dat ik als kind ‘filosofische’ vragen: wat 
er vóór de oerknal gebeurde, of kleuren ook blijven 
bestaan als het donker is ... Rond mijn twaalfde raakte 
ik mijn godsgeloof kwijt: zodra je rationeel over God 
begint na te denken, worden de absurditeiten snel 
duidelijk. Ik herinner me ook het moment dat we over 
het mechanisme van natuurlijke selectie leerden, een 
blinde natuurkracht die toch functioneel ontwerp tot 
stand kan brengen – een krachtig en elegant verkla-
ringsprincipe dat een wereldbeeld omspant. En zoals 
veel pubers verslond ik Nietzsche: al dat sloopwerk van 
God en de christelijke moraal vond ik geweldig.

 2   Kun je leren denken?

Mensen kunnen van nature denken, maar je kunt je 
talenten wel aanscherpen en verder ontwikkelen.

 3   Is liefde een positieve illusie?

Wel positief, maar geen illusie. Tenzij je je natuurlijk 
verbeeldt dat ze wederzijds is wanneer dat niet zo is. 
Dat kan verkeerd aflopen. Maar de liefde zelf bestaat 
natuurlijk wel.

 4   Moeten intellectuelen een publieke rol spelen?

Meer academici zouden zo’n publieke rol mogen spelen, 
maar anderzijds voelt niet iedereen zich daartoe geroe-
pen. En je onderzoeksdomein moet zich er ook toe lenen.

 5   Wat is uw eigen hardnekkigste illusie?

Als je weet aan welke illusies je lijdt, heb je ze meteen 
ook doorprikt en zijn het geen illusies meer … Zelf heb 
ik de hardnekkige neiging om overal te laat te komen 
en zelfs treinen en vliegtuigen te missen, omdat ik 
onderschat hoe lang het duurt om ergens te geraken. 
Psychologen noemen dat de ‘illusie van controle’: je 
denkt dat alles perfect zal lopen, zonder onvoorziene 
omstandigheden of oponthoud. De Wet van (Douglas) 

Hofstadter zegt: ‘Het duurt altijd langer dan je denkt, 
ook als je rekening houdt met de wet van Hofstadter’.

 6   Een absoluut geheugen: droom of nachtmerrie?

Het lijkt me een droom, maar kennelijk is het een 
nachtmerrie. Zo stelde de Russische neuropsycholoog 
Luria vast dat Solomon Sjeresjevski, iemand met een 
absolute geheugen, geplaagd werd door herinnerin-
gen, tot in de kleinste details. Hij kon geen abstracties 
maken en kon nauwelijks gezichten herkennen – 
gelaatsuitdrukkingen veranderen immers voortdurend. 
En verhalen kon hij wel letterlijk navertellen, maar de 
boodschap begreep hij niet. Merkwaardig genoeg blijkt 
vergeten adaptief. Toch blijf ik jaloers op mensen met 
een olifantengeheugen.

 7   Waar ligt u van wakker?

Van Donald Trump. De verkiezing van die roekeloze, 
impulsieve narcistische onbenul tot machtigste man 
ter wereld heeft mijn vooruitgangsoptimisme een ste-
vige knauw gegeven. Intussen ben ik al iets hoopvoller 
gestemd. De Amerikaanse democratische instellingen 
zijn vrij robuust en zijn eigen partij krijgt het steeds 
meer op de heupen. De wraak van de waarheid belooft 
zoet te worden. Een vrijwillig ontslag of impeachment 
lijkt me steeds waarschijnlijker.

 8   Wat staat bovenaan op uw bucket list?

Een paraboolvlucht, om gewichtloosheid te erva-
ren. Eén keer in mijn leven aan de zwaartekracht 
ontsnappen!

 9   Vakantie: Toscane of New York?

Toscane, want in New York ben ik al verschillende 
keren geweest.

 10   Uw favoriete roman?

Catch-22 van Joseph Heller.
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QUOTE

Zo reageerde een toeschouwer toen hij in 2000 de zuilen van de Aula van 
de UGent in de Voldersstraat zag, die kunstenaar Jan Fabre had omzwachteld 
met 600 kg gerookte ham. Lees meer over de Aula op pagina 14.

‘ HET ZIET ER 
STUKKEN BETER UIT 
DAN HET RUIKT !’
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Yonca Braeckman, CEO van Watt Factory (én UGent- 
alumna): ‘Watt Factory biedt flexplekken en kantoorruimte 
voor ruim 200 mensen. Via events en workshops smeden 
we een hechte lokale community van professionals die 
technologie willen inzetten voor slimme en duurzame ste-
den. Daarnaast starten we ook een Smart City accelerator: 
een groeiversneller voor twaalf beloftevolle start-ups die 
zes maanden lang intensief worden begeleid met expertise 
en mentoring. Ze worden opgenomen in een sterk netwerk 

van experts en worden geholpen met toegang tot finan-
ciering en klanten. Het eerste accelerator-programma is 
bestemd voor start-ups in smart mobility, smart education 
en smart building.

Met de UGent, een van onze partners, werken we nauw 
samen. UGent TechTransfer selecteert mee de deelnemers 
aan het accelerator-programma en stelt zijn infrastructuur 
ter beschikking, bijvoorbeeld voor big data analyses. Een 
spin-off van TechTransfer, Pozyx, doet trouwens mee aan 
het programma. We werken ook nauw samen met i-KNOW, 
een onderzoeksconsortium dat teams binnen de UGent 
samenbrengt die rond informatiebeheersystemen werken. 
Samen met i-KNOW organiseren we in juni het startevent. 
En via Durf Ondernemen nodigen we student-ondernemers 
uit die vernieuwende concepten rond smart cities in de 
praktijk willen brengen.’

DIE DURFT DENKEN

In het pakhuis van voormalig textielbedrijf 

La Lys in de Brugse Poort in Gent huist straks 

Watt Factory, een levendige community van 

ondernemers en creatievelingen die actief zijn 

rond smart cities.

GROEIVERSNELLER 
VOOR START-UPS
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