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ELK OBJECT HEEFT 
EEN EIGEN VERHAAL
Twee eeuwen geschiedenis vertellen aan de hand van 
200 voorwerpen: dat brengt het schitterende lees- en kijkboek 
200 jaar UGent in 200 objecten voor elkaar. Het presenteert 
de rijkgevulde geschiedenis van de UGent als een bonte calei-
doscoop van memorabele voorwerpen: de versleten reiskoffer 
van een student, een maanatlas, een afgietsel van paarden-
hersenen, de ponskaart van de allereerste computer (uit 
1959), een medaille van de Vlaamse Nobelprijswinnaar Corneel 
Heymans, wassen rollen met de allereerste audio- 
opnames ooit van Afrikaanse talen … Bij elk object hoort ook 
een boeiend en vaak verrassend verhaal.
 
‘We kregen meer objecten dan we konden opnemen’, zegt Sylvia 
Van Peteghem (Boekentoren), die het project coördineerde. ‘Zoals 
deze studentenpet. In het boek staat al een zwarte fluwelen muts 
– een zogenoemde “flat” – die door drie generaties studenten 
werd gedragen. Bovendien kregen we over deze pet geen precieze 
informatie – vermoedelijk werd ze gedragen door Vlaamsgezinde en 
vrijzinnige studenten, maar zeker zijn we niet. Wie meer weet, mag 
het ons altijd melden!’

Het boek 200 jaar UGent in 200 objecten telt 

240 pagina’s en kost 35 euro (uitgeverij Hannibal, 

ISBN: 978 94 9208 189 6). Er verscheen ook een 

Engelstalige editie: Ghent University 200 Years in 

200 Objects (ISBN: 978 94 9208 190 2). Je vindt 

de boeken in de boekhandel of bestelt ze via de 

UGent-shop: https://ugent.unigear.eu/boeken.
 

Van het boek werd ook een scheurkalender gemaakt: van Dies Natalis 

(24 maart 2017) tot Stichtingsdag (9 oktober 2017) krijg je elke dag een 

object met het begeleidende verhaal. Er zijn nog enkele exemplaren over 

– je kunt er gratis eentje ophalen op het secretariaat van de Boekento-

ren: mail naar secretariaat@mail.lib.ugent.be
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Haal het maximum uit je hersenen

Straks stromen weer duizenden studenten 

binnen aan de UGent. Allemaal hebben ze 

maar één middel om hun studies tot een 

goed einde te brengen: hun grijze cellen. 

Hoe werken die hersenen van ons – en kun je 

ze trainen? Professor Durk Talsma brengt raad.

urk Talsma (vakgroep Experimentele 
Psychologie) is hoofddocent geheugen 
en cognitie. ‘Ik houd me onder meer be-
zig met de functie van aandacht en per-
ceptie bij de werking van ons geheugen’, 
zegt hij. De geknipte expert om enkele 
breingeheimen te ontsluieren!
 

Als het over onze hersenen gaat, wordt vaak gezegd 
dat we er amper 10% van gebruiken. Klopt dat?
‘Nee, dat is een mythe. Onze hersenen bestaan voor 
ongeveer 10% uit neuronen, hersencellen die met 
elkaar communiceren en onze cognitieve vaardighe-
den dragen. De resterende 90% van het hersenweefsel 

bestaat uit gliacellen, ook wel steuncellen 
genoemd. Vroeger dacht men dat die gliacel-
len de potentie hadden om uit te groeien tot 
volwaardige neuronen. Maar dat klopt niet. 
En van de neuronen die er zijn gebruiken we 
de volle 100%.
 
Oorspronkelijk dacht men dat die gliacellen 
totaal nutteloos waren. Intussen is gebleken 
dat ze wel degelijk een ondersteunende func-
tie hebben voor de neuronen. Maar hoe dat 
precies in zijn werk gaat, weten we nog niet.’
 
Weten we eigenlijk hoe informatie in de 
hersenen wordt opgeslagen? Mensen denken 
meestal aan een soort harde schijf.
‘Ook dat blijkt niet te kloppen. Het idee was: 
we zien of leren iets, en die informatie wordt 
vastgelegd als een soort film. Als we onze 
herinneringen ophalen, spelen we die film 
weer af. Maar ons geheugen werkt juist heel 
gefragmenteerd. Als ik je vraag wat je gisteren 
hebt gedaan, kun je me dat makkelijk vertel-
len. Maar wat je exact één jaar geleden hebt 

D

BREIN
GEHEIMEN
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gedaan? Al die herinneringen vloeien in elkaar 
over. Als we ons iets herinneren, maken we 
grotendeels een reconstructie op basis van 
de fragmenten die we hebben onthouden. We 
vullen heel veel ontbrekende informatie in, en 
dat kan soms tot verrassende vervormingen 
leiden. Voor de grote lijnen is ons geheugen 
goed, maar als je echt details vraagt, kan het 
behoorlijk fout lopen.’
 
Vandaar ook dat getuigenverslagen vaak erg 
onbetrouwbaar blijken te zijn.
‘Precies. We reconstrueren onze herinneringen 
volgens bepaalde schema’s. Alles wat erin past, 
onthouden we. Maar we hebben de neiging 
om te vergeten wat buiten dat schema valt, 
zelfs als het relevant is. Getuigen zijn ook heel 
beïnvloedbaar door onbewuste suggesties. 
Gewoon de manier waarop een getuige wordt 
ondervraagd over een aanrijding, neutraal of 
suggestief, kan al een enorm verschil opleve-
ren. Het is zelfs mogelijk dat we ons, ten gevol-
ge van de suggestie van iemand anders, dingen 
kunnen herinneren die in werkelijkheid nooit 
hebben plaatsgevonden: het false memory- 
effect. En soms beslist zo’n getuigenverklaring 
over iemands leven.’
 
Je hoort wel eens dat jongeren een veel 
kortere aandachtsboog hebben, door het 
internet en de sociale media.
‘Dat onderwerp valt een beetje buiten mijn 
expertise, maar de sociale media eisen in elk 
geval erg vaak onze aandacht op. Je wordt 
24 uur per dag bestookt met informatie en 
de verleiding om te kijken is erg groot. Die 
like-button zit er maar voor één ding: het is 

een magneet die je terugtrekt naar je facebookpagina. 
Elke keer als je een like ontvangt, krijgt het belonings-
centrum van je hersenen een impuls. Als je dan aan 
het studeren bent, dreig je erg gefragmenteerd bezig 
te zijn, en dat verstoort de diepte van je informatie-
verwerking. Het is niet slecht om af en toe quality time 
voor jezelf vrij te maken, zonder sociale media, en je 
ergens echt in te verdiepen. Veel mensen hebben daar 
moeite mee, maar af en toe moet er ook eens worden 
gewerkt (lacht).’
 
Op tv zie je mensen die indrukwekkende 
geheugenprestaties leveren, zoals namen van 
honderden kinderen onthouden na één blik op elke 
foto. Kun je dat trainen?
‘De basis is heel simpel: je moet proberen om struc-
tuur aan te brengen in de informatie. Een bekende 

 Puzzels oplossen 
verhoogt je IQ niet – 
je wordt gewoon beter 
in puzzels oplossen 



9999

geheugentruc is dat je je bijvoorbeeld de weg van je 
werk naar huis voorstelt, en de informatie die je moet 
onthouden, associeert met zaken die je op je weg 
tegenkomt. Als je de informatie terug moet halen, loop 
je mentaal gewoon weer de weg af.
 
Op die manier zijn mensen echt tot ongelooflijke pres-
taties in staat. In de VS is er bijvoorbeeld iemand die 
enorme getallenreeksen kan onthouden, tot 80 cijfers 
achter elkaar. Die man is een atletiekfan. De truc is 
dat hij de getallenreeks in delen van 6 opsplitst en die 
associeert met Olympische hardlooprecords.’
 
Dan moet je wel al die records onthouden.
“Dat wel (lacht). Maar ook Tom Waes heeft al iets der-
gelijks gedaan op tv. Sommige mensen zullen er wel 
meer talent voor hebben dan andere, maar je komt al 

een heel eind door associaties te maken met 
bijvoorbeeld je huisnummer, je eigen geboor-
tedatum of die van je ouders enzovoort.’
 
Kun je je hersenen met medicatie 
of doping stimuleren?
‘Daar ben ik heel terughoudend over. Er zijn wel 
stimulantia die je even de illusie geven dat je 
supergeconcentreerd bent. Maar je brein zoekt 
altijd een evenwicht: na een piek komt een dal, 
en dan kun je gewoon niks doen. Als je zoiets 
lang probeert vol te houden, krijg je hele nare 
consequenties. Vaak haalt het ook niets uit. 
Rilatine, bijvoorbeeld, is bedoeld voor ADHD’ers 
om hun concentratieproblemen weg te nemen. 
Geef je het aan mensen zonder ADHD, dan 
werkt het gewoon niet.
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Iets anders is angstmedicatie. A fearful brain is a 
dumb brain: als je echt hele zware examenstress 
hebt, kan het nuttig zijn om die angstsympto-
men weg te nemen met een bètablokker of zo. 
Maar dan heel selectief, voor mensen met extre-
me examenvrees. De meeste studenten hoeven 
niet naar dergelijke zware medicatie te grijpen.’
 
Werken voedingssupplementen?
‘Die werken bij mijn weten evenmin. Gewoon 
gezond eten, met regelmaat: dat helpt wel. 
Ons brein is het orgaan dat het meeste energie 
nodig heeft: het is te vergelijken met een gloei-
lamp van 40 watt die continu brandt. Krijgen 
onze hersenen onvoldoende energie, dan gaan 
ze slecht functioneren. Als je te lang doorblokt 
om toch maar dat extra hoofdstuk naar binnen 

te schuiven, zonder de tijd te nemen om te 
eten, dan heb je misschien de illusie dat je 
nog studeert. Maar de informatie dringt niet 
meer door omdat je hersenen op hun laatste 
reserves lopen.
 
Wat ook wordt beweerd is ‘een gezonde geest 
in een gezond lichaam’. De Nederlandse pro-
fessor Erik Scherder is bekend geworden met 
het idee dat je hersenen beter functioneren 
naarmate je meer beweegt. Maar eigenlijk zijn 
er weinig harde bewijzen voor die claim. Meer 
bewegen is altijd goed, maar er zijn wel betere 
redenen voor te verzinnen (lacht).’
 
Geheugenspelletjes en breinbrekers?
‘Ook al niet. Als je een puzzel oplost, word je 
beter in puzzels oplossen. De eerste keer dat 
je een sudoku ziet, moet je de onderliggende 
structuur van het probleem onder de knie 
krijgen en dat is moeilijk. Naarmate je er meer 
invult, word je er beter in. Maar het zal je IQ 
niet verhogen. Hetzelfde met wiskundige pro-
blemen: na een tijdje zul je er beter in worden, 
maar pakweg je taalvaardigheid zal er niet 
door verbeteren.
 
Mogelijk kunnen dergelijke spelletjes wel 
helpen om dementie te vertragen. Bij de-
mentie nestelen zich allerlei plaques tussen 
de neuronen, waardoor de communicatie 
wordt verstoord. De dichtheid van de neurale 

STRAKS VOOR IEDEREEN 
EEN ELEKTRONENKAPJE?
Professor Durk Talsma: 'Er is nog heel veel 
onderzoek nodig voordat we kunnen zeggen 
of het al dan niet werkt.'
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TIPS DIE WÉL WERKEN
 Als je goed wil blokken (of iets wil memoriseren), helpen deze 
wetenschappelijk onderbouwde tips je verder.
 

TEST JEZELF
 Durk Talsma: ‘Heel veel studies wijzen het uit: de meest 
efficiënte manier om iets te memoriseren, is de tijd nemen 
om jezelf te bevragen en te testen. Niet zomaar stof herhalen, 
maar quizzen en checken of je echt het antwoord kent. Ook over 
het materiaal dat je al beheerst, moet je af en toe jezelf nog 
eens ondervragen.’
 

LEG HET UIT
‘Als je iets aan een ander moet uitleggen, word je genadeloos 
geconfronteerd met de leemtes in je kennis of inzicht. Nogal 
omslachtig, maar het helpt!’
 

HAAST JE LANGZAAM 
‘Waarschijnlijk de meest tegenintuïtieve tip: niet alles in één 
keer blokken, maar je studiemateriaal juist spreiden. Vroeg op 
het jaar beginnen en elke dag een hapklaar brokje leren. Dat is 
veel efficiënter, omdat de informatie uiteindelijk in je langeter-
mijngeheugen moet worden geconsolideerd. Die transfer gaat 
heel langzaam. Als je op korte termijn een hele cursus blokt, heb 
je misschien het gevoel dat je goed bezig bent, maar je over-
laadt de geheugentransfer. Zo gaat veel informatie verloren. Als 
je de info rustig aanbrengt, stukje bij beetje, zal veel meer in je 
langetermijngeheugen blijven hangen.’
 

SLAAP 
‘De functie van slaap is nog altijd niet volledig ontrafeld. Wel 
is zeker dat slaaptekort leidt tot verminderde prestaties. Alles 
wijst er ook op dat slaap heel belangrijk is om informatie te 
structureren in het langetermijngeheugen. Terwijl je slaapt, leg 
je vast wat echt belangrijk is, de grote lijnen zeg maar. Problee-
moplossingen die werken onthou je, terwijl je oplossingen die 
niet werken vergeet.’

netwerken vermindert, neuronen sterven af en 
de cortex wordt dunner. De algemene kwaliteit 
van de hersenen gaat achteruit. Bij ons brein 
geldt het adagium: use it or lose it. Hoe meer je 
je brein gebruikt, hoe minder ernstig de effec-
ten van die achteruitgang zullen zijn. Je kunt 
de dementie niet stoppen, maar wel vertragen.’
 
De jongste jaren is ook veel onderzoek 
gedaan naar hersenstimulatie: een zwakke 
elektrische stroom om onze hersenen beter 
te doen werken. Is dat de toekomst?
‘Een aantal onderzoeksgroepen heeft enig 
effect gemeten, maar voorlopig konden die 
resultaten niet worden gereproduceerd. We 
hebben ook nog geen echt sluitende theorie 
waarom het zou werken. Er is dus nog veel 
onderzoek nodig voordat we kunnen zeggen of 
het al dan niet werkt en zo ja, of de verbetering 
significant is.
 
Ik zie het dus nog niet gebeuren dat we in de 
nabije toekomst allemaal met elektronen-
kapjes op ons hoofd zitten te studeren. Of 
misschien toch: als allerlei gehaaide bedrijfjes 
de eerste positieve resultaten zien en geld 
 ruiken. Zo is het tenslotte ook met die brein-
trainingspelletjes gegaan. Op korte tijd werd 
een enorme marketingmachine gebouwd 
rond die ene studie die een effect meldde. 
Terwijl honderden andere studies zeggen dat 
het niet werkt.’ 
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Anderstalige docenten en studenten die aan de UGent 
een Nederlandstalig programma willen volgen, moeten 
bewijzen over een goede kennis van het Nederlands 
te beschikken. Dan kan bijvoorbeeld door een B2- of 
C1-niveau te behalen bij de ITNA (Interuniversitaire 
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen). Het 
Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van 
de UGent ontwierp deze test samen met de talencentra 
van de UAntwerpen, KU Leuven en VUB.
 
Na een grondige audit kreeg de ITNA het prestigieuze 
Q-mark van ALTE (Association of Language Testers in 
Europe), een vereniging van Europese taaltestcentra 
die streeft naar gestandaardiseerde kwaliteitscri-
teria. Bekende ALTE-leden zijn Cambridge English 
Language Assessment, het Instituto Cervantes en het 
Goethe-Institut. Het kwaliteitslabel is een grote stap in 

de ambitie van het UCT om taaltesten van de hoogste 
kwaliteit aan te bieden.
 
www.ugent.be/lw/uct/nl/taaltesting/itna
www.itna.be

Niet alleen de UGent, ook de Université de Liège (ULg) 
werd in 1817 gesticht door Willem I. Dat wordt op zater-
dag 16 september 2017 gevierd met een symbolische 
Willem I-fietstocht van Gent naar Luik. Het traject is 200 km 
lang, loopt grotendeels over rustige wegen en wordt in één 
groep afgelegd, met drie tussenstops. In Luik wordt ieder-
een vergast op een BBQ. Daarna vertrekken bussen met de 
deelnemers – en hun fiets – terug naar Gent.
 
Professor Hendrik Vos zet zijn schouders onder het 
project en fietst zeker mee. Zin om mee te doen? Dan 
heb je een racefiets met klikpedalen nodig, een valhelm, 
een goede conditie en ook wel wat ervaring met fietsen 
in groep. Om deel te nemen betaal je 20 euro of meer. 
Dat geld gaat naar het Fonds voor de Samenleving, voor 
maatschappelijk relevant onderzoek.
 
Meer info:  
www.ugent.be/200/fietstocht.
Daar vind je ook de link om je te registreren.

FIETS MEE NAAR LUIK!

KWALITEITSLABEL VOOR TAALTEST NEDERLANDS
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De voorbije vier jaar riep Gentrepreneur, 

het stedelijke lanceerplatform voor ondernemende 

jonge Gentenaars, telkens een UGent’er uit 

tot student-ondernemer van het jaar. Toeval, 

of ligt het vooral aan de steun die ondernemende 

studenten aan de UGent krijgen?

e vier laureaten kwamen 
uit vier verschillende 
faculteiten en volgden 
vaak een opleiding die 
je niet meteen met het 
bedrijfsleven zou associ-
eren. Dat hoeft ook niet: 

de UGent doet alles om ondernemers-
talent te helpen ontbolsteren. Het ex-
pertisecentrum DO! – het voormalige 

HIER ONTLUIKT 
TALENT!

Vier student-ondernemers  
van het jaar

D

Durf Ondernemen – reikt geïnteresseerde 
studenten sinds 2011 gratis business-
coaching, technisch advies en praktische 
tips aan. Je kunt er van gedachten wisse-
len, je weg leren vinden in de administra-
tieve papiermolen en zonder al te grote 
risico’s je eerste professionele stappen 
zetten. Als erkende student-ondernemer 
heb je bovendien een bijzonder sta-
tuut, zodat je gebruik kunt maken van 
een aantal faciliteiten.
 
Voel je het zelf ook al een beetje krie-
belen? Een origineel idee en een stevige 
portie gedrevenheid zijn alvast een goed 
begin. Misschien trekt het inspirerende 
verhaal van Ellen, Laura, Maxim en Sarah 
je wel over de streep?

www.durfondernemen.be
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‘Na mijn studies ergotherapie aan de Arteveldehogeschool wou 
ik nog mijn master in de Orthopedagogiek halen. Daar ben ik zo 
goed als klaar mee – volgend academiejaar wacht me alleen 
nog mijn stage. Intussen heb ik wel al één dag per week een 
eigen praktijk, breng ik via mijn internetplatform ergotherapeu-
ten, artsen en cliënten dichter bij elkaar en verleen ik met mijn 
bedrijf INROL de bouwsector advies over levenslang wonen. In 
de zorgsector is een ondernemende mindset vrij ongebruike-
lijk. Maar ik vind het echt wel belangrijk dat mijn werk tot iets 
concreets leidt en een duurzame verandering tot stand kan 
brengen. De meeste studenten kiezen een studie in functie van 
wat ze later willen doen. Bij mij was het veeleer andersom: ik 
had gewoon zin om er naast mijn professionele activiteiten nog 

iets bij te doen. Dankzij mijn statuut van student-ondernemer 
kon ik wel gebruikmaken van bepaalde faciliteiten. Als het niet 
mogelijk was om een groepswerk via Skype te maken, kreeg ik al 
eens een vervangopdracht. Neen, studenten die het onderne-
mersvirus te pakken hebben, moeten er absoluut voor gaan en 
liever vandaag dan morgen. De ervaring die je opdoet, is sowieso 
een mooie aanvulling bij wat je in je opleiding leert. Klop daarbij 
zeker ook eens aan bij DO! Je kan er altijd terecht voor advies en 
ondersteuning. Aangezien ik er het komende jaar stage loop, kan 
ik je misschien wel persoonlijk mee op weg helpen?’

www.ergopraktijk.be
www.inrol.be

‘START LIEVER VANDAAG DAN MORGEN’

ELLEN BRUYNINCKX 
(26)

winnaar in 

2017
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‘In januari 2015 was ik zo aangedaan door de aanslag tegen 
Charlie Hebdo dat ik per se een positieve daad wou stellen 
tegenover al die ellende in de wereld. Ik studeerde dan wel 
Franse en Nederlandse Taal- en Letterkunde maar eigenlijk wou 
ik veel liever met mijn twee voeten in de maatschappij staan. 
Omdat taarten bakken voor mij altijd al iets rustgevends had 
gehad, begon ik wat te experimenteren met gezonde desserts 
op basis van natuurlijke ingrediënten. Aanvankelijk kon ik mijn 
online bakkerij probleemloos met mijn studies combineren. 
Maar na mijn verkiezing tot student-ondernemer van het jaar 
is het echt ontploft: op sommige dagen stond ik 18 uur aan een 
stuk in mijn keukentje. Zo kon het niet langer. Mijn vriend en ik 
besloten te investeren in een heus atelier, bouwden even later 

een vrijstaande winkelruimte om tot een koffiehuis en namen 
onze eerste werknemer in dienst. Intussen zijn we al met zes en 
heb ik mijn eigen bakboek. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, 
maar ik volg gewoon mijn intuïtie. In mijn tweede masterjaar 
heb ik wel veel gehad aan het keuzevak Durf Starten aan de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik leerde er heel concreet 
hoe ik mijn product kon afstemmen op de noden van de markt. 
Verder moet je als ondernemer vooral jezelf constant heruit-
vinden. Je leert ook snel dat je bedrijf een passie is die je nooit 
helemaal van je af kan zetten. Maar ik maal daar niet om. Als ik 
iets doe, moet het nu eenmaal perfect zijn.’ 

www.madambakster.be

‘JEZELF CONSTANT HERUITVINDEN’

LAURA VERHULST 
(23)

winnaar in 

2016
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‘Ik deed mezelf voor mijn 18de verjaardag een BTW-nummer 
cadeau. Ik was dus al een ondernemer voordat ik kon autorijden. 
Mijn eerste bedrijfje bood de middenstand in mijn dorp allerlei 
ondersteunende diensten aan. Sindsdien is het nooit meer gestopt. 
Toen tijdens mijn studies Handelswetenschappen het e-platform 
Collect & Go van Colruyt ter sprake kwam, vond ik dat er iets ge-
lijkaardigs moest komen voor lokale handelaars: als ik de nodige 
technologie op poten zette, konden zij zonder al te hoge investe-
ringen met consumenten in contact komen. Een kleine vier jaar 
later legt bakkersonline.be de link tussen meer dan 200 bakkers 
en 60.000 consumenten. Ik heb het concept ook al in Nederland, 
Frankrijk en Spanje gelanceerd en wil nu hetzelfde doen voor an-
dere voedingscategorieën, zoals slagers en visboeren. Anderzijds 

wil ik via dorponline.be de handelaars van een gemeente vereni-
gen in één digitale marktplaats. Tegelijk broed ik op flexibelere 
manieren om de producten vlotter tot bij de gebruiker te krijgen, 
zoals automaten en thuisbezorging. Als ik terugkijk, besef ik dat 
ik eigenlijk nooit echt het zorgeloze studentenleven heb gekend. 
Daar staat tegenover dat ik elke dag wel iets heb bijgeleerd. Ik heb 
absoluut ook veel te danken aan Durf Ondernemen. De actieve 
steun van de UGent opent voor student-ondernemers deuren die 
anders gesloten zouden blijven. Dat alleen al is een goede reden 
om zo snel mogelijk werk te maken van je droom.’

bestelonline.be
dorponline.be

‘ELKE DAG IETS BIJGELEERD’

MAXIM SERGEANT 
(23)

winnaar in 

2015
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‘Het ideetje van de zikini, een driedelig badpak dat je kan 
openritsen tot een bikini, zat al lang in mijn hoofd. Op een dag 
– ik studeerde nog Communicatiewetenschappen – ben ik naar 
een producent gestapt. Plots lag mijn ontwerp in 13 winkels. Om 
een echte doorbraak te kunnen realiseren, had ik een kapitaal-
krachtige partner nodig. Helaas wou geen enkele investerings-
maatschappij zich eraan wagen. Als een nieuwe speler met iets 
innovatiefs komt, is er altijd wel een grote vis die ermee aan de 
haal gaat. Vorig jaar heb ik dan de Pink Kill Jill Dress bedacht, 
een 2-in-1 jurk waarvan je de onderdelen apart kan dragen. 
Ook die vondst sloeg aan, maar eens te meer bleek het voor een 
jong modelabel erg moeilijk om tot een stabiel businessmodel 
te komen. Daarom leg ik me nu toe op interieurdesign. Ik heb 

een poef ontwikkeld die je vrijuit aan andere exemplaren kan 
ritsen om zo je hoogstpersoonlijke meubelstuk te creëren. Of dit 
nu een succes wordt of niet, ik zal altijd wel iets nieuws blijven 
bedenken. De ervaringen die ik als student-ondernemer heb op-
gedaan, zijn volgens mij trouwens even waardevol als een extra 
opleiding aan de Vlerick Business School. Bij sollicitaties ervaar 
ik telkens weer dat mensen met een creatieve geest echt wel 
goed in de markt liggen. En wat heb je als student te verliezen? 
Als je iets wil opbouwen moet je in elk geval door een leerpro-
ces. Dan kan je er maar beter vroeg aan beginnen en meteen al 
ontdekken waar de valkuilen liggen.’  

sarah@dark.be 

‘ALS STUDENT HEB JE  
NIETS TE VERLIEZEN’

SARAH PARENT 
(26)

winnaar in 

2014
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UNIVERSE

DE UGENT  
IN JE BROEKZAK

Als je aan de UGent studeert, komt allerlei 

informatie op je af, van lessenroosters tot 

nieuwsberichten. Gelukkig is er Hydra, een 

handige app die je helpt om uit de datastroom 

te halen wat jij nodig hebt. 

Feliciaan De Palmenaer, masterstudent Computerwetenschap-
pen, waakt samen met Niko Strijbol en Wout Schellaert over 
de Hydra-app: 'Dit project werd een kleine zes jaar geleden 
opgestart door de Dienst Studentenactiviteiten. Na een valse 
start nam Zeus WPI, de werkgroep informatica van de UGent, 
het beheer van de app over. Hydra kwam evenwel pas echt 
van de grond toen we in 2016 de link konden leggen met het 
 Minerva-platform, de elektronische leeromgeving van de UGent.'
 
'Sindsdien bieden we een pak meer informatie aan. Je kan je 
lessenrooster synchroniseren en je eigen activiteitenkalender 
samenstellen. Je kan aanduiden welke van de 124 erkende 
studentenverenigingen je nieuws mogen sturen. Je kan 
de  recentste artikels van het studentenblad Schamper lezen en 
naar de stadsradio Urgent.fm luisteren. Veruit het populairst 
is het menu van de studentenresto's: elke middag zien we 
het gebruik echt pieken.'
 
'Nu is het vooral zaak om Hydra up to date te houden. Bij elk 
nieuw type smartphone of bij een upgrade van het besturings-

systeem passen wij de software aan. Daar kruipt veel tijd in, maar 
het is fijn om iets op te bouwen dat ook na onze tijd aan de UGent 
zal blijven bestaan. Momenteel hebben zo'n 10.000 studenten 
Hydra geïnstalleerd, de helft gebruikt de app actief. Dat kan ui-
teraard nog een pak beter. Alleen zijn wij bij Zeus WPI geen kraks 
in pr en communicatie. Een echte promocampagne rond Hydra 
is er nog niet geweest. Wie zich geroepen voelt om ons daarin te 
ondersteunen, mag zich zeker melden. Iedereen kan ons trouwens 
altijd ook voorstellen om nieuwe infobronnen toe te voegen!’

hydra@zeus.ugent.be, hydra.ugent.be

Je downloadt de Hydra-app gratis in de App Store 

(iOS) of via Google Play (Android).
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DE AUTO VOORBIJ?
Professor Frank Witlox: ‘Je wilt van a 
naar b? De app helpt je om de beste optie 
te vinden – en dat is niet altijd de auto.’
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GENT  
 AAN DE MAAS

Een app voor mobiliteit

on demand

Mensen willen niet per se een auto, maar wel 

mobiliteit: dat is de redenering achter Mobility as 

a Service (MaaS). De UGent en het UZ Gent namen 

deel aan een proefproject. Het Instituut voor 

Duurzame Mobiliteit (IDM) van de UGent zorgde 

voor de wetenschappelijke begeleiding.

e laatste tijd springen initiatieven ‘As a 
Service’ als paddenstoelen uit de grond. 
Je koopt geen lampen, maar verlichting. Je 
koopt geen computerprogramma’s, maar 

IT-diensten. En nu is er dus ook Mobility as a Service.
 
Professor Frank Witlox (vakgroep Geografie), voor-
zitter van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit: 
‘De basis filosofie achter MaaS is een andere kijk op 
mobiliteit. Je hebt TV on demand, zoals Netflix, of 
Music on demand via Spotify. Zo kun je ook mobiliteit 
en verplaatsingen beschouwen. Je verplaatsen is een 
dienst en als cliënt moet je altijd kunnen kiezen uit 
de beste opties. Dat is niet noodzakelijk unimodaal, 
met de fiets of de auto. Je kunt ook combineren. De 
vraag is dus: welke mobiliteits aanbieders zijn er en 
hoe kun je hun diensten zo goed mogelijk benutten?’

D

 
Mobiliteitsbudget
Touring zag wel iets in het concept en besloot een 
proefproject op te zetten. De UGent bleek de ideale 
partner. ‘We hebben een panel van een honderdtal 
mensen geselecteerd en die een mobiliteitsbudget 
gegeven van 150 tot 350 euro, naargelang het aantal 
autokilometers dat ze normaal afleggen. Zo’n budget is 
overigens uniek. Deelnemers aan gelijkaardige projec-
ten in Finland en Zweden kregen geen enkele vergoe-
ding. Wij gebruikten het om de drempel in Vlaanderen 
bewust laag te houden.’
 
Met het beschikbare budget moeten de deelnemers hun 
verplaatsingen op zo’n manier organiseren en finan-
cieren dat ze het gebruik van hun eigen auto tot een 
minimum beperken. Om hen daarbij te helpen, ontwik-
kelde Touring een app met allerlei mobiliteitsdiensten, 
van elektrische fietsen en openbaar vervoer of taxi tot 
autodeelbedrijven. ‘Jij zegt, ik wil van a naar b. De app 
helpt je om het beste alternatief te vinden.’
 
Puzzelen
‘In een ideale wereld zou de app je in real time een aantal 
alternatieven bieden voor elke route. In dit proefproject 
moet je als gebruiker zelf nog wat puzzelen. Zorgen hoef 
je je voor de rest niet maken: heb ik betaald, zijn alle for-
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mulieren in orde, ben ik verzekerd, is die Blue Bike 
beschikbaar – dat regelt de app voor jou.’
 
Waarom wilde net Touring zo’n proefproject 
organiseren? ‘Touring beseft ook wel dat de 
toekomst van de mobiliteit niet alleen aan de 
auto is. Maar een volledig autoloze situatie 
is ook niet realistisch. De toekomst ligt in de 
combinatie van de auto met andere modi. 
Daarin kan Touring een rol spelen door je 100% 
mobiliteitsgarantie te bieden, bijvoorbeeld 
door te depanneren als je elektrische fiets een 
lekke band heeft.’
 
Bewustwording
Terwijl we dit schrijven, is het proefproject 
van 2,5 maanden bijna afgerond. Zijn er al 
resultaten? ‘Voor ons als onderzoekers was 
het erg interessant om met een panel te 
werken. Bij een enquête heb je een mo-
mentopname. Nu konden we monitoren hoe 
het gedrag van de deelnemers evolueerde, 
bijvoorbeeld toen er extra aanbieders op de 
app kwamen: zijn die populair of niet?’
 
‘Voorts denk ik dat de deelnemers veel be-
wuster zijn omgegaan met de mobiliteitsal-
ternatieven. Sommigen hebben voor het eerst 
een taxi genomen, of een elektrische deelfiets 
– MaxMobiel kon de vraag niet volgen. Vergelijk 
het met Tournée Minérale: de meeste deelne-
mers vonden zichzelf zeker geen alcoholist, 
maar dronken toch een paar glazen alcohol 
per dag. Door een maand lang niet te drinken, 
hebben ze misschien gemerkt dat ze toch wat 
vaker naar alcohol grijpen dan hun lief is.’

 
‘De vraag is natuurlijk of onze deelnemers ook zes 
maand na het proefproject nog altijd minder vaak de 
auto zullen gebruiken. Ook dat gaan we monitoren. 
En we zijn met de UGent van plan om de governance- 
aspecten van zo’n MaaS verder te onderzoeken. Moet 
een privéspeler als Touring dat organiseren, of is dit 
een taak voor de overheid? En zo ja, op welke schaal? 
Want je kunt MaaS wel binnen Gent organiseren, maar 
je moet natuurlijk ook oplossingen hebben binnen 
Vlaanderen of zelfs verder.’
 
Auto verkopen?
Hoe is MaaS in de praktijk verlopen? Voor Elias 
Corneillie, doctoraatsstudent aan de vakgroep 
Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie, 
kwam het proefproject alvast op het goede moment. 
‘Ik ben een paar maanden geleden verhuisd van Kortrijk 
naar Gent, zodat ik mijn auto veel minder nodig heb. 
De bedoeling was om eind dit jaar te kijken of ik hem 

KIEZEN VOOR DELEN
Elias Corneillie: ‘Als meer mensen  

kiezen voor autodelen, dalen de prijzen 
en wordt het goedkoper.’
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al dan niet zou verkopen. Met de MaaS-app kon ik dus 
onmiddellijk de alternatieven uitproberen.’
 
Het resultaat? ‘MaaS was een goede manier om me van 
mijn eigen verplaatsingsgedrag bewust te worden. Ik 
gebruik nu bijvoorbeeld meer de fiets, zelfs als het hard 
regent. Of ik mijn auto zal verkopen? Tijdens de week 
heb ik mijn auto nauwelijks nodig, maar om mijn ouders 
zeventig kilometer verderop te bezoeken, blijft hij toch 
handig. Binnenkort ga ik ook naar een trouwfeest in 
Nederland. Vier dagen een Cambio-wagen huren die daar 
grotendeels gewoon stilstaat, is toch vrij duur. Volgens mij 
moeten nog wat meer mensen de overstap maken, zodat 
de prijzen dalen en autodelen een echt alternatief wordt.’
 
‘De app zelf vind ik erg handig. Je hebt een goed over-
zicht van de alternatieven. Alleen jammer dat niet alle 
providers goed geïntegreerd zijn. Als je eenmaal voor 
een alternatief hebt gekozen, moet je vaak nog de app 

van de aanbieder zelf openen. Op den duur 
staat je smartphone vol apps. Maar goed, het 
is een proefproject en met onze feedback kun-
nen ze in de toekomst aan de slag gaan.’
 
Alternatieven uittesten
Zoë Acke, verpleegkundige aan het UZ Gent, doet 
sowieso bijna al haar verplaatsingen met de 
fiets. ‘In zoverre dat ik mij zelfs afvroeg of ik wel 
het geschikte proefkonijn voor het MaaS-project 
was’, lacht ze. ‘Ik woon in Ledeberg. Het UZ is 
op amper twee kilometer van mijn deur, ook 
het centrum van Gent is vlakbij. Voor de langere 
verplaatsingen heb ik een auto die ik deel met 
mijn broer en mijn moeder, maar als ik daar per 
maand 100 kilometer mee rijd, zal het veel zijn.’

‘MaaS heeft er mij wel toe aangezet om nog 
meer alternatieven uit te testen. Er is een 
Cambio-deelplaats vlak voor mijn deur, maar 
tot nog toe had ik daar geen gebruik van 
gemaakt. Heel sporadisch gebruik ik nu ook 
het openbaar vervoer, als het hard regent.’ 
Ook de elektrische deelfiets was het proberen 
waard, vond Zoë. ‘Ik ging ermee op bezoek 
bij een vriendin in Merendree. De heenrit was 
heel ontspannend, maar op de terugweg kreeg 
ik een lekke band en het was al te laat om 
MaxMobiel te bellen. Mijn fiets kilometers tot 
bij mijn ouders slepen, heeft mijn enthousias-
me geen deugd gedaan (lacht).’

Haar mobiliteitsgedrag heeft Zoë door MaaS 
niet echt gewijzigd. ‘Maar stel dat de auto die ik 
momenteel deel het begeeft, dan overweeg ik 
zeker om geen nieuwe auto meer te kopen.’ 

TWIJFELS OVER AUTO
Zoë Acke probeerde autodelen en
een elektrische deelfiets uit: ‘Een nieuwe  
auto hoeft misschien niet meer.’
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‘WETENSCHAP MOET
 GEMEENGOED ZIJN’

e wil wetenschappers stimuleren om hun 
kennis helder over te brengen. Was je 
zelf altijd al een goede communicator?
Jasper Bloemen: ‘Ik leg het nogal graag uit, 

ja. Af en toe krijg ik de opmerking van mijn vrouw 
dat ik weer gids aan het spelen ben (lacht). Als kind 

J

Naast bossen en bergen heeft Jasper Bloemen 

nog een passie: wetenschap toegankelijk 

maken voor iedereen. Daarom engageert 

hij zich voor Break it Down, een organisatie 

die wetenschappers helpt om duidelijk 

te communiceren.

al gaf ik graag uitleg aan mijn vrienden over alles waar ik 
iets vanaf wist, vooral over de natuur. Ik hou enorm van 
de bossen en bergen. Een van mijn grote frustraties is 
dat ik in een land ben geboren waar geen bergen zijn.’
 
De keuze voor Bio-ingenieurswetenschappen lag dus 
voor de hand?
‘Niet helemaal. Op mijn achttiende was mijn liefde voor 
de bossen wat op de achtergrond geraakt en ging mijn 
interesse vooral uit naar wetenschappen. Ik heb nog even 
getwijfeld of ik niet beter geneeskunde zou studeren. 
Ik wou graag iets doen om mensen te helpen, maar mijn 
liefde voor de wetenschap heeft het pleit gewonnen.’
 
Hoe heb je je studietijd ervaren?
‘Heel interessant. Je krijgt een brede basis mee. 

Alumnus Jasper Bloemen
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‘WETENSCHAP MOET
 GEMEENGOED ZIJN’

JONG TALENT STIMULEREN
’Kinderen zijn wetenschappers in spe die 
de duurzame oplossingen van morgen 
zullen bedenken’, zegt Jasper Bloemen.
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De   eerste twee jaren waren wel zwaar. Ik heb hard 
moeten werken. Veel rondhangen in cafés zat er niet in, 
maar dat vond ik ook niet zo erg. De Overpoort bijvoor-
beeld zei me niet zoveel. Ik was ook wel een perfectio-
nist. Ik wou absoluut slagen in eerste zit.’
 
En heb je nooit herexamens gehad?
‘Toch wel, één keer. Voor het vak Probabilistische 
Modellen. Dat was toen een groot drama voor mij. Toch 
heb ik heel goede herinneringen aan de professor die het 
vak gaf, Bernard De Baets. Op dat moment besefte ik dat 
misschien niet, maar hij deed echt zijn best om de moei-
lijke stof zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Hij gebruikte 
onder meer dobbelstenen om kansberekening te verkla-
ren. Beelden en metaforen gebruiken om wetenschap uit 
te leggen is ook wat wij nu doen bij Break it Down.’
 
Zijn er nog andere professoren die een stempel op je 
hebben gedrukt?
‘Kathy Steppe heeft mijn liefde voor de bossen weer 
doen opbloeien door de boeiende lessen die ze gaf. Bij 
haar heb ik ook mijn scriptie geschreven: over de manier 
waarop bomen met elkaar communiceren. Wanneer 
bomen stress ervaren, bij een aanval van insecten of bij 
grote droogte bijvoorbeeld, scheiden ze vluchtige stoffen 
af om andere bomen te waarschuwen. Bossen zijn echte 
levende organismen die reageren op hun omgeving. 
Een heel boeiend onderwerp waar ik me helemaal in 
heb verdiept. Dankzij mijn enthousiasme heb ik nieuwe 
inzichten kunnen aandragen. Professor Steppe heeft 
me dan ook gevraagd een doctoraat te schrijven over 

een verwant onderwerp: de manier waarop koolstof 
wordt getransporteerd in bomen.’
 
Wat heb je na je doctoraat gedaan?
‘Op een congres had ik professor Michael Bahn leren 
kennen, die zich aan de universiteit van Innsbruck bezig-
hield met de gevolgen van klimaatverandering. Bij hem 
kon ik onderzoek voeren naar de impact van droogte op 
bodemrespiratie. Samen met mijn vrouw ben ik dan voor 
twee jaar naar Oostenrijk getrokken. Daar ging eindelijk 
mijn grote droom in vervulling: elke week gaan wandelen 
in de bergen. Toen ons dochtertje geboren werd, zijn we 
weer dichter bij de familie gaan wonen. Vandaag werk ik 
aan de UAntwerpen, waar ik onderzoek hoe goed bossen 
herstellen van extreme droogtes. Het mooie is dat ik van 
het bestuderen van basisprocessen ben geëvolueerd 
naar een studie die — in het licht van de klimaatveran-
dering — heel relevant is voor de maatschappij.’
 
Is die maatschappelijke relevantie belangrijk voor jou?
‘Absoluut, want uiteindelijk betaalt de maatschappij het 
onderzoek. Bovendien wordt niet alleen de samenleving, 
maar ook de wetenschap beter van een sterke interactie. 
Daar komt ook mijn engagement voor wetenschapscom-
municatie vandaan. Tijdens mijn doctoraat en de eerste 
postdoc-jaren groeide mijn frustratie over het feit dat 
papers en artikels geschreven zijn in een jargon dat al-
leen wetenschappers begrijpen. In academische kringen 
wordt nog te weinig belang gehecht aan kennisdeling 
met het grote publiek. Alleen je publicaties zijn van tel. 
Nochtans ligt de toekomst van wetenschappen volgens 
mij in open science.’
 
Wat bedoel je daar precies mee?
‘Niet-wetenschappers betrekken bij elk onderdeel van 
het onderzoeksproces. Het betekent ook dat er een ech-
te dialoog tot stand komt, dat wetenschappers luisteren 
naar de noden van de maatschappij en dat wetenschap 
minder abstract wordt voor leken. Een mooi voorbeeld 
is het internationale project Open Insulin, waarin wordt 
gezocht naar een manier om goedkoop, simpel en open 

MADE@UGENT
Jasper Bloemen
° 1986
Master in de Bio- 
ingenieurswetenschappen  
– Milieutechnologie (2009)
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source insuline te maken. Belangrijk bij open science 
is dat wetenschap helder en aantrekkelijk gecommuni-
ceerd wordt.’
 
Is dat de reden waarom je Break it Down 
hebt opgestart?
‘Ja, precies. Nu, Break it Down is ook een logisch vervolg 
op wat we al een tijdje aan het doen zijn met vier 
vrienden: Niek D’Hondt, Pieter Torrez, Winnie Poncelet en 
ikzelf. Het is allemaal begonnen met ReaGent, een open 
biolab in Gent – met de UGent als partner – waar ieder-
een welkom is om met biowetenschappen aan de slag 
te gaan. Maar omdat we beseften dat we vooral mensen 
bereiken die al een boon hebben voor wetenschap, zijn 
we ons gaan toespitsen op kinderen, vooral uit kansen-
groepen. Dat doen we via onze vzw Ekoli. Kinderen zijn 
wetenschappers in spe die de duurzame oplossingen 
van morgen zullen bedenken. Zaken uitleggen aan 
kinderen is trouwens heel leerrijk. Alles wat je vertelt, 
moet glashelder zijn en aansluiten op hun leefwereld. 
Enzymen stellen we daarom voor als robotjes en DNA als 

een groot boek met informatie. De ervaring die we op-
doen tijdens onze workshops met kinderen kunnen we 
gebruiken om bedrijven, universiteiten en wetenschap-
pers te helpen om hun verhaal helder en aantrekkelijk 
te vertellen. Met Break it Down willen we ook inkomsten 
genereren die we dan investeren in onze andere twee 
initiatieven, die volledig draaien op vrijwilligerswerk.’
 
Vanwaar de naam Break it Down?
‘To break down betekent in het Engels iets stap voor stap 
uitleggen. De naam verwijst ook naar onze ambitie om 
de muren af te breken. Tussen wetenschappers uit ver-
schillende domeinen, zodat ze samen naar een oplos-
sing kunnen zoeken. En tussen de maatschappij en een 
kennisinstelling als de universiteit, zodat wetenschappe-
lijke kennis gemeengoed wordt en de maatschappij echt 
kan profiteren van de kennis die onderzoek oplevert.’ 

 Er wordt nog te 
weinig belang gehecht 
aan kennisdeling met 
het grote publiek 

www.breakitdown.eu
reagentlab.org
www.ekoli.be
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‘ WE VERZETTEN 
BERGEN VOOR 
PARKINSON’

U DENKT?

Johanna Louwagie is kwaliteitsmanager bij 
de vakgroep Materialen, Textiel en Chemische 
Proceskunde. Samen met andere parkinsonpatiënten 
trekt ze van 25 september tot 4 oktober naar 
Tanzania om er de Kilimanjaro te beklimmen.
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 1   Wat is uw rol als kwaliteitsmanager?

Onze groep zet onder meer in op dienstverlening 
aan de industrie. Daarvoor heeft ons lab een ISO-
accreditatie die om de 15 maanden wordt geaudit. 
Als kwaliteitsmanager zorg ik dat alle procedures wor-
den opgesteld en nageleefd.
 
 2   Wat maakt textiel voor u zo boeiend?

Textiel is veelzijdig en heeft zo veel verrassende 
toepassingen dat het nooit verveelt. Mijn job is vooral 
boeiend omdat ik oplossingsgericht kan werken, kan 
coördineren en organiseren.
 
 3   Waaraan zult u denken als u bovenop 

de Kilimanjaro staat?

Ik ben altijd krachtdadig en sportief geweest, maar 
toen ik twee jaar geleden de diagnose parkinson 
kreeg, viel dat zelfbeeld aan stukken. Intussen heb ik 
geleerd om niet te piekeren, maar in het hier en nu te 
leven. Als ik de top haal, wil ik volop van dat moment 
genieten – en wat warmte en liefde terugsturen naar 
iedereen die me heeft aangemoedigd.
 
 4   Waarom doet u het?

We willen lotgenoten tonen dat het leven niet stopt 
bij een diagnose van parkinson. De buitenwereld 
willen we vragen om ons niet af te schrijven, ook al 
bewegen we soms wat ‘raar’. En we willen geld inza-
melen voor onderzoek.
 
 5   Wat neemt u straks zeker mee?

Een vlag van ‘200 jaar UGent’ en van het UZ Gent – de 
ziekte werd 200 jaar geleden voor het eerst beschre-
ven. Daarvoor wil ik bij de UGent én het UZ Gent net 
zoveel euro’s inzamelen als de Kilimanjaro hoog is: 
5.895 euro …
 

 6   Wat moet iedereen over de ziekte weten?

Dat parkinson ook voorkomt bij mensen jonger dan 
50 en dat beven lang niet het enige symptoom is. De 
ziekte is progressief en niet te genezen: medicatie 
onderdrukt alleen de symptomen.
 
 7   Wat kan parkinsonpatiënten helpen?

Het stigma dat aan parkinson kleeft moet verdwij-
nen. Vooral jonge patiënten lijden eronder: uit vrees 
voor bijvoorbeeld ontslag verzwijgen velen hun 
ziekte. Maar hoe later we ons ‘outen’, hoe negatiever 
het beeld wordt dat de buitenwereld van parkinson 
krijgt. Daarnaast is er nood aan meer kennis bij 
zorgverleners. En patiënten moeten multidiscipli-
naire zorg krijgen, waarin ze als volwaardige partner 
worden erkend.
 
 8  Wat geeft u hoop?

Organisaties zoals de Michael J. Fox Foundation – van 
de Amerikaanse acteur die op zijn 30ste parkinson 
kreeg – die fondsen werven voor onderzoek. En ons 
eigen initiatief, dat meebouwt aan betere zorg.
 
 9  Welk nieuws maakt u ongerust?

Dat miljoenen kinderen opgroeien in oorlogsgebied of 
in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en dat 
nog altijd meisjes worden onderdrukt, vaak in naam 
van een godsdienst – en dat wij onszelf wijsmaken 
dat het allemaal wel meevalt.
 
 10   Welke muziek geeft u steun?

Een meezinger zoals Happy van Pharrell Williams is 
een absolute therapeutische aanrader.

LAAT DE UGENT-VLAG WAPPEREN 
OP DE KILIMANJARO!
Johanna steunen?  
Koop een steunartikel of geef een bijdrage 
via http://parkili.be/steun/

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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VRAAG Nog meer breingeheimen 
worden ontsluierd op p. 6

WAARMEE KUN JE 
HET ENERGIEVERBRUIK 
VAN ONZE HERSENEN 
VERGELIJKEN?
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werd die volgens ons register ‘omgeruild met de heer Jan 
Cools’. Die Jan Cools kon ik opsporen: hij had de schedel 
doorverkocht in Engeland en zou me het adres doorgeven – 
maar twee dagen later overleed hij. In 2001 ontdekte ik dan 
toevallig een notitie over de aankoop in 1888 van nekwervels, 
duidelijk afkomstig van de net gestorven Betsie. Opgewonden 
doorzocht ik onze collectie en vond inderdaad vijf nek-
wervels. Daar zit ook de atlas bij, de wervel die aansluit op 
de schedel. Als we de schedel ooit traceren, kunnen we hem 
met die wervel identificeren.
 
De UGent én haar Collectie Dierkunde werden opgericht in 
1817. Zou het geen prachtig verjaardagsgeschenk zijn als we 
Betsies schedel zouden terugvinden? Elke tip is welkom!’
 

DIE DURFT DENKEN

Ooit bezat de UGent de schedel van de populaire 

olifant Betsie. Wie helpt Dominick Verschelde, 

conservator van het Museum voor Dierkunde van 

de UGent, om hem op te sporen? 

BRENG BETSIE THUIS!

‘Van 1851 tot 1903 had Gent een heuse Dierentuin. De grote 
vedette was Betsie, een olifant die in de winter van 1887-1888 
overleed. De Dierentuin werkte samen met de UGent: kada-
vers van gestorven dieren kwamen in onze collecties terecht. 
Met Betsie gebeurde dat niet, al wordt dat wel vaak verteld.
 
De Dierentuin had Betsies kadaver wel aangeboden, maar 
de UGent haakte af wegens te duur. De Dierentuin liet de 
schedel toen voor zichzelf prepareren en toen hij failliet 
ging, werd de schedel openbaar verkocht: in 1903 werd bij 
ons inderdaad een olifantenschedel ingeschreven. In 1985 

dominick.verschelde@ugent.be
www.facebook.com/Museum-voor-Dierkunde-234919586542735/ 



Blader terug  
voor de vraag …ANTWOORD

EEN GLOEILAMP 
VAN 40 WATT
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