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SPOREN 
VAN OORLOG
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was de Westhoek 
één grote woestenij. Tijdens de wederopbouw werden de 
oppervlaktesporen van de oorlog uitgewist of verborgen in 
het archeologisch bodemarchief.
 
De ambitieuze tentoonstelling Sporen van Oorlog toont voor 
het eerst de resultaten van meer dan 150 opgravingen die het 
afgelopen decennium in de frontregio hebben plaatsgevonden. 
Objecten uit de loopgraven tonen het dagelijkse leven aan het 
front of vertellen verhalen van leven en dood. Blikvangers zijn 
paarden skeletten, oorspronkelijke Britse en Duitse loopgraven, 
een ondergrondse tunnel en de persoonlijke objecten van zes 
Duitse gesneuvelden uit een onlangs ontdekt massagraf.
 
De tentoonstelling vloeit voort uit archeologisch onderzoek van 
de UGent, zegt curator Birger Stichelbaut (vakgroep Archeologie). 
‘We gebruikten geavanceerde en niet-destructieve technieken 
om verborgen lagen in het bodemarchief te verkennen. Mogelijke 
relicten brachten we in kaart aan de hand van duizenden lucht-
foto’s die luchtverkenningsvliegtuigen tijdens de oorlog hebben 
gemaakt. Ze leveren ons het vogelperspectief, dat we combi-
neren met terreininventarisaties en analyse van ondergrondse 
gegevens, door middel van laserscanning, geofysisch onderzoek 
en landschapsonderzoek. Zo konden we belangrijke WO I-sites af-
bakenen en documenteren. Al die prospectietechnieken kun je op 
de tentoonstelling ontdekken aan de hand van interactieve pre-
sentaties. Het beeld toont een laserscan-visualisatie met Duitse 
loopgraven, geschutsopstellingen en granaattrechters. De puntjes 
in het vierkantje rechts zijn wellicht munitieopslagplaatsen*.’ 
 

Sporen van oorlog. De archeologie van de Eerste Wereldoorlog loopt van 

17 februari tot 26 augustus 2018 in het In Flanders Fields Museum in Ieper.  
www.inflandersfields.be.  

Over het archeologisch onderzoek verschijnt in februari het boek 

Sporen van Oorlog van Birger Stichelbaut (uitgeverij Hannibal).

*bron: GDI-Vlaanderen, DHM-II
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DE AANTREKKINGSKRACHT 
VAN RISICOGEDRAG
Eveline Vincke: 'Vrouwen blijken 
mannen met risicogedrag 
aantrekkelijk te vinden – toch voor 
een onenightstand.'



Valentijn kleurt februari weer rozerood. 

Maar onder de romantiek gaan 

prehistorische reflexen schuil, zo blijkt. 

Of: waarom de liefde van je leven misschien 

voor jou koos omdat je die avond te diep 

in het glas had gekeken.

Waarom risicogedrag  
sexy is

VAN DE LIEFDE
DE BIOLOGIE 

Professor Johan Mertens
(vakgroep Biologie) doceert ecologie, 
sociobiologie en gedragsecologie. 
Hij publiceerde onder meer het boek 
Vrijen, vechten of vluchten?

Professor Patrick Vyncke
(vakgroep Communicatiewetenschappen) 
houdt zich bezig met evolutionaire psycho-

logie als theoretisch kader voor 
reclame en marketing.

Eveline Vincke
(vakgroep Communicatiewetenschappen) 
schreef het doctoraat The Deep Rationality 
Of Dark Consumption. Alcohol And Ciga-
rette Use As Sexual Signaling Behavior.

AAN HET WOORD

Johan is bioloog, Patrick en Eveline 
houden zich bezig met evolutionaire 
psychologie. Waar zit het verschil tussen 
jullie onderzoeksdomeinen?

Patrick Vyncke: ‘Laten we zeggen dat Johan zich 
eerder om de fundamentals bekommert terwijl wij 
ze naar praktische toepassingen proberen te verta-
len. Onze vakgroep houdt zich bezig met evolutio-
naire psychologie, die het menselijk gedrag vanuit 
het oogpunt van de evolutie theorie verklaart, en de 
invloed ervan op bijvoorbeeld reclame. Dat zit hem 
soms in kleine aspecten. Een haast onmerkbare 
verandering aan een foto kan ervoor zorgen dat 
een reclame aantrekkelijk wordt gevonden.’
 
Eveline Vincke: ‘Zelf heb ik me gespecialiseerd in on-
gezond consumentengedrag. Oorspronkelijk ging dat 
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En roken?
Eveline Vincke: ‘Dat heeft hetzelfde effect, zij 
het in mindere mate. Misschien omdat roken al 
een aantal jaren in het verdomhoekje zit. Maar 
het effect is er wel degelijk. Vooral bij rokende 
mannen dan. Bij vrouwen speelt het minder. ’
 
Hoe valt die aantrekkingskracht 
te verklaren?
Eveline Vincke: ‘Een van de factoren waarop 
vrouwen onbewust letten bij het kiezen van 
een seksuele partner, is risicogedrag. Mannen 
die risico’s nemen, zeker lichamelijk, worden 
als sterker gezien, wat hen seksueel aantrekke-
lijker maakt. Ze tonen lef, wat goed is voor hun 
status en hun plaats in de hiërarchie.’
 
‘Bij vrouwen speelt volgens ons een andere 
perceptie: een vrouw die grotere hoeveelheden 
alcohol drinkt, laat zien dat ze bereid is om 
risico’s te nemen. Daardoor wordt ze onbe-
wust gezien als open voor ander risicogedrag, 
inclusief losse seksuele contacten en onenight-
stands. Het effect is dus hetzelfde, maar de 
onderliggende reden verschilt lichtjes.’

Je zou toch denken dat zulke primitieve 
reflexen anno 2018 allang hebben afgedaan?
Johan Mertens: ‘Dan onderschat je de ge-
schiedenis van de mensheid. Tot voor kort 
ging men ervan uit dat de mens, dus onze 
soort Homo sapiens, 200.000 jaar oud is. 
Onlangs is in Marokko een mens gevonden die 
zelfs 300.000 jaar oud zou zijn. Een dergelijke 

heel breed, van alcohol en sigaretten tot ongezond eten. 
Gaandeweg ben ik beginnen focussen op roken en drinken, 
omdat dat het meest voorkomt bij jongvolwassenen.’
 
Blijkbaar spelen onze drink- en rookgewoonten 
een rol in onze aantrekkelijkheid voor het andere 
geslacht – en niet op de politiek correcte manier.
Eveline Vincke: ‘Klopt. We onderzochten de aantrek-
kelijkheid van jonge mannen en vrouwen in verband 
met hun rook- en drinkgedrag. Daaruit bleek dat 
vrouwen mannen duidelijk aantrekkelijker vonden 
als die mannen alcohol dronken. Dat wil zeggen: ze 
waren sneller geneigd om stevig drinkende mannen te 
overwegen voor een kortetermijnrelatie, zeg maar een 
onenightstand. Omgekeerd werden ook mannen meer 
seksueel aangetrokken door vrouwen die iets dronken. 
Dat effect was er al vanaf één glas.’

Patrick Vyncke: ‘Misschien toch even benadrukken 
hoe we die proeven doen. We vragen uiteraard niet 
expliciet of mensen iemand aantrekkelijker vinden als 
die gedronken heeft. Wel leggen we de proefpersonen 
scenariootjes voor die min of meer gelijkaardig zijn, 
met één verschil: drinken of niet, en met verschillende 
hoeveelheden alcohol. Het is dus niet zo dat mensen 
bewust kiezen voor mensen die drinken. Maar het 
effect is wel duidelijk: voor de korte termijn maakt 
alcohol beide seksen aantrekkelijker.’
 
‘Overigens: voor de lange termijn is het net omgekeerd. 
De aantrekkelijkheid van drinkers als seksuele partner 
stijgt, maar hun aantrekkelijkheid als romantische 
partner keldert spectaculair. Daarvoor wegen andere 
criteria door.’
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tijdspanne valt misschien moeilijk voor te 
stellen, maar neem nu een vouwmeter van 
drie meter. Elke centimeter daarvan is gelijk 
aan 1000 jaar. Als je ervan uitgaat dat onze 
beschaving vanaf het jaar nul begint, dan 
hebben we dus twee centimeter beschaving, 
de andere 298 centimeter is prehistorie. Je 
kunt daarover discussiëren en eventueel de 
vroegste beschavingen in Klein-Azië meere-
kenen, maar dan nog zit je aan maximum tien 
centimeter van de drie meter.’
 
‘Kortom: honderdduizenden jaren hebben 
we heel anders geleefd dan nu. Deep down 
handelen we nog altijd volgens de mecha-
nismen uit de prehistorie. Wat trouwens 
niet gelijkstaat met wat de goegemeente als 
neanderthalergedrag ziet. Zeer lang waren we 
jagers-verzamelaars, wat gelijkstond met een 
sociaal-nomadisch matriarchaat. De vrouwen 
waren de baas en mannen mochten al blij 
zijn als ze seks mochten hebben. Pas vrij laat, 
met de ontwikkeling van de landbouw, ont-
stond een sedentaire patriarchale machts-
structuur, waarin de man dominant werd en 
de vrouw bij wijze van spreken bij het andere 
vee hoorde.’
 
Patrick Vyncke: ‘Om de kracht van dat oer-
brein te illustreren: een kleine test. Je ziet 
een afbeelding van twee borden, je mag drie 
seconden kijken. Links zie je een loofboom, 
rechts een savanneboom. Je moet zeggen 
welke je de mooiste vindt.'

Het rechtse.
Patrick Vyncke: ‘Precies. Het bord met de afbeelding 
van een savanneboom, uit Afrika, de wieg van de mens-
heid. Een inheemse boom, zoals op het linkerbord, 
vinden veruit de meeste mensen intuïtief minder mooi 
of rust gevend. Vreemd hé? Maar blijkbaar zitten die 
indrukken nog diep in ons. En het is niet aangeleerd. 
Hoe jonger de kinderen, hoe groter hun voorkeur voor 
de savanneboom.’
 
Kortom: we denken en reageren nog altijd 
als holbewoners?
Johan Mertens: ‘Natuurlijk is het genuanceerder dan 
dat. Maar onze belangrijkste drijfveer blijft dezelfde: 
onze genen doorgeven aan de volgende generatie. Aan 
een bioloog moet je niet vragen wat het eerst was, de 
kip of het ei. De kip is een prachtige uitvinding van het 
ei om nieuwe eieren te maken.’

 Mechanismen uit 
de prehistorie bepalen 
nog altijd hoe we 
ons gedragen  
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Patrick Vyncke: ‘Die basisbehoefte kan in verschil-
lende culturen andere uitingen krijgen. Bijvoorbeeld: 
mannen zoeken vruchtbare, gezonde vrouwen die 
hun nageslacht ook een grote kans op overleven 
kunnen bieden. Eeuwenlang, van de Venus van 
Willendorf tot Rubens, betekende dat: vrouwen die 
nogal voluptueus waren, met veel vetopslag op de 
dijen en in de borsten, want die vrouwen beschik-
ten blijkbaar over voldoende voedselreserves om 
periodes van schaarste – zoals na een bevalling 
– te kunnen overleven. In veel Afrikaanse landen 
stoppen vrouwen als ze uitgaan daarom nog altijd 
kussens in hun jeans of onder hun rokken omdat ze 
dan dikkere billen lijken te hebben en dus aantrek-
kelijker worden gevonden. In de westerse wereld is 
dat ideaal langzamerhand vervangen door slanke 
vrouwen, want die zijn duidelijk ‘in control’ en letten 
op hun gezondheid, wat dan weer aantrekkelijke 
kenmerken zijn in een wereld zonder schaarste – 
eigenlijk zelfs met een overvloed aan calorieën.’

Johan Mertens: ‘Vandaar ook dat je als weten-
schapper moet opletten dat je onderzoek zich 
niet toespitst op Weird people: Western Educated 
Industrialized Rich and Democratic. Veel profes-
soren doen hun eerste onderzoek bij de eigen 
studenten, want dat is uiteraard het gemak-
kelijkst. Maar dan heb je maar een heel kleine 
subgroep van de wereldbevolking. Als je het goed 
wilt doen, moet je je onderzoek ook in pakweg 
Maleisië uitvoeren.’

Maar om terug te komen op Evelines onderzoek: 
wie seks wil hebben, moet drinken.
Eveline Vincke: ‘Zo rechtlijnig is het natuurlijk 
niet. Er is een effect, maar er zijn nog heel wat 
andere criteria waarop mannen en vrouwen hun 

partner, al dan niet langdurig, selecteren. Ten 
eerste zijn er fysieke kwaliteiten. Gezondheid, 
bijvoorbeeld. Voor mannen wordt dat vaak 
geïnter preteerd als  fysieke kracht, voor vrou-
wen als vruchtbaarheid.’
 
Patrick Vyncke: ‘Beelden van strakke, ge-
spierde mannen scoren beter bij vrouwen. 
Omgekeerd is er geen effect van gespierde 
vrouwen op mannen, ondanks alle fitnessrages 
die al zijn gepasseerd. Maar het vrouwelijke 
zandlopermodel, dat wijst op hoge niveaus van 
vrouwelijke hormonen, en dus op vruchtbaar-
heid, trekt ons nog altijd aan.’
 
‘Andere criteria zijn bijvoorbeeld status en 
rijkdom. Geef een beeld van dezelfde man in 
een gezinswagen of in een sportwagen, en de 
man in de dure auto wordt aantrekkelijker ge-
vonden. Bij vrouwen is er geen verschil. Of een 
foto van een man in maatpak op het strand. 

EVOLUTIETHEORIE 
EN RECLAME

Patrick Vyncke, Eveline Vincke 
en Johan Mertens: 'Waarom 

een reclame aanslaat, kun je 
verklaren met de evolutietheorie.'
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Slaat nergens op, maar wordt toch aantrekke-
lijker gevonden dan diezelfde man in jeans en 
een sweater.’
 
Kortom: de wat wereldvreemde intellectueel 
met een buikje die rustig van zijn theetje 
zit te nippen in zijn slobbertrui, heeft 
het vlaggen?
Johan Mertens: ‘Toch niet. Want ook 
persoonlijkheidskenmerken zijn evolutionair 
belangrijk. Intelligentie, humor, zelfvertrouwen 
of een sociale persoonlijkheid: dat zijn trekken 
die erop wijzen dat je partner standvastig 
is en bij je zal blijven. Een vrouw investeert 
negen maanden in een zwangerschap en 
pakweg twee jaar in borstvoeding. Dan is 
het niet erg bevorderlijk als de man een dag 
na de bevruchting al verdwenen is. Je moet 
roeien met de riemen die je hebt. Voor oudere 
mannen is dat misschien hun intelligentie. Of 
hun naamkaartje (lacht).’ 

‘ RISICO BENADRUKKEN  
HELPT NIET’

Evolutionair-psychologisch onderzoek naar 
alcohol en roken: wat hebben we eraan? ‘Voor 
campagnes tegen roken en drinken zijn onze 
conclusies toch niet onbelangrijk’, zegt Eveline 
Vincke. ‘Veel campagnes benadrukken het 
risico van roken en drinken. Mijn onderzoek 
heeft uitgewezen dat minstens een deel van de 
jongeren dat risicogedrag onbewust gebruikt als 
een strategie om het andere geslacht te bekoren. 
Met die wetenschap kun je ontradingscampagnes 
anders gaan aanpakken. Weten wat werkt en 
niet werkt in reclame, en daar je boodschap aan 
aanpassen: daar draait het om.’
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Uit de ivoren toren: zo heet het 
jubileumboek dat professor Gita 
Deneckere over 200 jaar UGent 
schreef. Daarin onderzocht ze onder 
meer de maatschappelijke rol die 
de UGent heeft gespeeld – en blijft 
spelen. Dat thema staat ook centraal 
in de salongesprekken die ze met 
UGent-coryfeeën voert. Ze nodigt 
telkens een duo markante weten-
schappers – een emeritus en een 
actieve wetenschapper – uit voor een 
 zondags matineegesprek over hun 
academische  levensverhaal.

Op 25 februari 2018 praat ze met Jan 
De Maeseneer, expert huisartsgenees-
kunde, en hoogleraar mensenrech-
ten Eva Brems. Op 25 maart komen 
filosoof Etienne Vermeersch en 
gynaecologe Petra De Sutter langs.
 

De gesprekken vinden plaats in het STAM, 

telkens van 10.30 tot 12 uur, en zijn gratis. 

Nadien kun je ook nog even de expo ‘Stad en 

Universiteit. Sinds 1817’ bezoeken.

http://www.ugentmemorie.be/nieuws/
salongesprekken-uit-de-ivoren-toren

Elk jaar wordt de Amnesty International Leerstoel, die 
wordt ingericht door de UGent, toegekend aan een 
persoon die een bijzondere bijdrage levert in het do-
mein van de mensenrechten. De voorbije jaren ging de 
Leerstoel onder meer naar aidsonderzoeker Peter Piot, 
schrijver Dave Eggers en zuster Jeanne Devos.
 
Dit jaar wordt de Amnesty International Leerstoel uit-
gereikt aan de Iraanse juriste en mensenrechtenactivis-
te Shirin Ebadi. Zij zet zich in voor de mensenrechten 
in het algemeen en de rechten van Iraanse vrouwen en 
kinderen in het bijzonder. Voor haar strijd werd ze in 
2003 bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede.

De officiële uitreiking vindt plaats op 8 maart 2018 om 20 uur 

in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit, 

Sint-Pietersnieuwstraat 23. Shirin Ebadi zal ook een lezing geven.

SALONGESPREKKEN  
IN HET STAM

AMNESTY INTERNATIONAL 
 LEERSTOEL VOOR SHIRIN EBADI



Burgerwetenschap  
in de lift

Citizen Science, of burgerwetenschap in het Nederlands, wordt steeds 

hipper. Het concept is eenvoudig: iedereen, ook wie geen wetenschappelijke 

achtergrond heeft, kan meewerken aan een wetenschappelijk project.

HELPT  
ELKANDER!

urgerwetenschap is niet hetzelfde 
als een medisch onderzoek waar-
voor proefpersonen worden gezocht. 
Daar dienen de deelnemers als onder-
werp van het onderzoek. Bij burger-
wetenschap werken ze er actief aan 
mee en worden ze meestal ook van de 

vorderingen op de hoogte gehouden.
 
Bekende voorbeelden van burgerwetenschap zijn 
vlinder- en vogeltellingen, maar de techniek kan 
in principe in alle wetenschapsdomeinen worden 
gebruikt, van geschiedenis en taalkunde tot harde 
wetenschap. Voor de burgers is het fijn om een 
bijdrage te leveren aan wetenschappelijke vooruitgang. 
Wetenschappers zelf krijgen vitale hulp en vaak 
ook nieuwe ideeën.
 
Ouder dan je denkt
Burgerwetenschap is overigens ouder dan je denkt: 
de National Audubon Society in de VS begon al in 
1900 met haar jaarlijkse vogeltelling. Maar de meeste 
voorbeelden zijn van recentere datum. We geven op 
de volgende pagina’s twee mooie UGent-initiatieven. 

B
Enkele andere projecten waar de UGent 
aan meewerkte zijn:

• Jungle Rhythms: burgers digitaliseren hand-
geschreven botanische gegevens uit 1937-
1958, van het Yangambi onderzoeksstation 
in Congo. De gegevens zijn van onschatbare 
waarde voor wetenschappers en kunnen 
niet machinaal worden omgezet omdat 
de notities en grafieken soms uit erg vage 
streepjes bestaan. 

• In Sint-Niklaas en Dendermonde kregen in-
woners een nestkastje voor koolmeesjes. Zo 
kregen de onderzoekers een beeld van hun 
broedgedrag. Koolmezen in steden sterven 
in sneltempo uit. 

• Missing Maps: veel plaatsen waar rampen 
gebeuren, staan letterlijk nergens op de 
kaart. Via Open Maps kunnen vrijwilligers 
ze in kaart brengen, met de aanwezige 
infrastructuur, zodat hulporganisaties er 
gemakkelijker kunnen werken.



ijspartikels waarmee we ons in het lab behelpen, hebben 
veel minder variatie dan in reële omstandigheden.’

Rode Duivels
De klik kwam toen professor Verleysen op tv 
een match van de Rode Duivels zag in helse 
weersomstandigheden. ‘Er lagen enorme hagelbollen 
op het terrein. Ik dacht: die wil ik!’
 
Wat bleek: de hagel was niet alleen in Brussel uit de 
lucht gevallen, maar ook in de buurt van Gent. En veel 
mensen hadden een aantal exemplaren bewaard. ‘Voor de 
verzekering, of om aan de kleinkinderen te tonen. Daarom 
stuurde ik een tweet de wereld in, of ik die bollen niet kon 
komen ophalen. Wat volgde was totaal onverwacht: mijn 
tweet werd massaal opgepikt, ik kreeg duizenden mails 
en toen ik de volgende dag op mijn bureau kwam, had ik 
dertig gemiste oproepen van allerlei media.’

HAGEL VOOR 
DE WETENSCHAP

HOE STERK IS 
DE VLIEGTUIGWAND?
'Hagelbollen kunnen inbeuken 
op vliegtuigen', zegt Patricia 
Verleysen. 'Die impact willen 
we onderzoeken.'

Professor Patricia Verleysen: 'Onze vakgroep 
Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies 
en Systemen doet onder meer onderzoek naar 
weerstand van materialen die worden gebruikt in 
vliegtuigen en auto’s. Eén onderdeel daarvan is een 
internationaal onderzoek naar de impact van ijs op 
vliegtuigen en vliegtuigmotoren. Denk maar aan ijs 
dat van de vliegtuigwand loskomt en tegen hoge 
snelheid in een van de turbines terechtkomt. Maar ook 
hagelbollen die op het vliegtuig inbeuken.’
 
‘Het valt niet mee om de impact van hagelbollen te onder-
zoeken. Ze hebben de structuur van een ui, met laagjes 
zachter ijs afgewisseld met harde lagen. De zelfgemaakte 
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300 liter hagel
De grote uitdaging was natuurlijk om die hagelbollen 
naar het lab te krijgen. ‘De UGent is een grote instelling, 
maar onderzoeksgroepen als de onze zijn een klein 
kmo’tje. Ik ben dus zelf een aantal weekends overal 
hagelbollen gaan ophalen. Veel mensen heb ik om 
praktische redenen moeten teleurstellen. Uiteindelijk 
hebben we toch een diepvries van 300 liter kunnen 
vullen. De bollen hebben we tegen hoge snelheid op 
materialen afgeschoten. Alles werd opgenomen met 
een hogesnelheidscamera en daarna hebben we de 
vervorming van de materialen bestudeerd.’
 
Het resultaat? ‘We hebben nu een betrouwbaar model 
om veel nauwkeuriger te kunnen voorspellen wat het 
effect van hagel is, ook op andere materialen. Intussen 
is er een vervolgonderzoek, waarvoor we trouwens 
nieuwe hagelbollen nodig hebben. Ik hoop dus dat 
de mensen die vorige keer hun medewerking hebben 
verleend, dat ook de volgende keer zullen doen.’

Hartverwarmend
‘Overigens vond ik het hartverwarmend hoeveel 
mensen hebben geholpen, ook aan de universiteit 
zelf. Ik heb zelden contact met collega’s van pakweg 
Letteren en Wijsbegeerte, maar nu dus wel. Velen 
hebben zelf hagelbollen aangebracht. Wat het 
inzamelen gemakkelijker maakte, want die werden 
rechtstreeks naar het lab gebracht.’
 
‘Wat ik ook belangrijk vind, is dat ons onderzoek door 
deze actie het nieuws heeft gehaald. Ik was blij om 
eens te kunnen tonen wat ons onderzoek inhoudt. 
Materiaalkunde lijkt abstract, maar het is onder meer 
dankzij ons onderzoek dat vliegtuigen en auto’s veel 
veiliger zijn geworden.’

'Rond het Engels als onderwijstaal in het 
hoger onderwijs is elk jaar veel te doen', 
zegt Heleen Vander Beken (vakgroep 
Experimentele Psychologie. 'Wat vaak onder-
belicht blijft, is wat er precies in ons geheugen 
gebeurt als we een Engelse tekst moeten 
studeren. Dat is onder meer wat het LEMMA-
project onderzoekt – Language Education and 
Memory in Multilingualism and Academia.’
 
Breder publiek
‘We hebben al een aantal proeven gedaan 
bij de studenten zelf, maar we zouden het 
onderzoek willen verruimen naar niet-
studenten, ook oudere mensen bijvoorbeeld, 

 Het was 
hartverwarmend hoeveel 
mensen wilden helpen!  

GEHEUGEN 
EN VREEMDE TAAL
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die misschien niet zo vaak met het Engels 
in contact komen. Daarom hebben we een 
website opgezet waarop iedereen die dat wil, 
een korte test van twee keer tien minuten kan 
doen. Erg veel kan ik er nog niet over zeggen, 
want dat zou de onderzoeksresultaten kunnen 
beïnvloeden (lacht), maar het komt erop 
neer dat we het verband willen testen tussen 
geheugen en een tweede taal, in dit geval het 
Engels. De deelnemers moeten dus wel Engels 
kennen, maar het hoeft zeker geen grondige 
kennis te zijn.’
 
‘Uit vorige tests is gebleken dat het nauwelijks 
uitmaakt in welke taal je iets leert, zolang het 
over eenvoudige waar/niet waar-vragen gaat. 
Moet je achteraf een tekst schrijven over wat je 
hebt gelezen, dan scoren de meeste mensen 
slechter in hun tweede taal. Wij vragen ons af 

hoe dat komt: doordat het sowieso moeizamer 
gaat om te schrijven in die tweede taal? Of 
doordat de inhoud van de tekst ook minder 
goed opgeslagen wordt in ons geheugen? Op 
dergelijke vragen hopen we binnen een half 
jaar het antwoord te weten.’
 
‘Als we precies weten hoe onze hersenen 
werken bij het studeren in een tweede taal, 
dan kunnen we studenten en lesgevers 
eventueel ook nuttige tips meegeven. En 
daarvoor hebben we dus eerst mensen 
nodig die de test willen doen. We mikken op 
minstens 720, maar aan dat aantal zijn we nog 
niet. Bij deze dus een warme oproep om deel 
te nemen (lacht).’
 
Tips
‘Het Centrum voor Leesonderzoek heeft al 

TAAL EN GEHEUGEN 
Heleen Vander Beken: ‘Hoe werken 
onze hersenen bij het studeren in 
een tweede taal? Dat willen we 
achterhalen met dit project.’
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vaker het brede publiek getest. We geven 
achteraf ook feedback aan de deelnemers, en 
praktische tips. Dat spreekt blijkbaar meer aan 
dan bijvoorbeeld een prijs. Dat is meteen een 
tip voor wie er zelf aan burgerwetenschap wil 
doen: zorg ervoor dat de deelnemers er iets 
aan hebben. De meeste mensen zijn gewoon 
nieuwsgierig naar het onderzoek, dus stel ze 
op de hoogte.’
 
‘Wat we ook hebben gemerkt: het is erg zinvol 
om de website eerst grondig te testen met 
bijvoorbeeld vrienden of collega’s. Als je een-
maal live gaat, moet je technische haperingen 
zoveel mogelijk vermijden.’

Frisse blik
‘Ook voor onderzoekers is burgerwetenschap 
bijzonder waardevol. Je krijgt een heel andere 
blik op je onderzoek. Je moet bijvoorbeeld over 
allerhande praktische zaken nadenken, en dat 
houdt je fris. En je krijgt soms onderzoeks-
vragen waar je niet aan had gedacht. Het kan 
zeker geen kwaad om af en toe uit de klassieke 
laboratoriumsituatie te stappen!’ 

Neem zelf deel via 
www.iedereenwetenschapper.be/projects/
hoe-goed-jouw-geheugen

Minister van Innovatie Philippe Muyters 
lanceert een oproep voor Burgerweten-
schapsprojecten en trekt daar 1 miljoen euro 
voor uit. Projecten worden ingediend door 
onderzoekers aan universiteiten, hogescho-
len en onderzoeksinstellingen. De project-
steun bedraagt maximaal 150.000 euro 
voor de volledige looptijd van twee jaar. De 
uiterste indiendatum is 5 maart 2018. Voor 
meer informatie en hulp kun je terecht bij de 
Cel Wetenschapscommunicatie: 

https://webappsx.ugent.be/bozi/article.

jsf?articleCode=15402564

OPROEP

AAN DE SLAG MET 
CITIZEN SCIENCE?
Ben je onderzoeker en wil je burgers bij je 
onderzoek betrekken? Deze webpagina's 
helpen je op weg:
www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/
citizenscience.htm
http://jongeacademie.be/
standpunt-citizen-science

Wil je onderzoekers helpen door je 
steentje bij te dragen? Kijk dan op 
www.iedereenwetenschapper.be

 Een tip: zorg ervoor dat 
de deelnemers zelf iets aan 
je onderzoek hebben!  
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UNIVERSE

DE VERENIGDE NATIES
IN HET KLEIN
Straks wagen 2400 jongeren uit 115 landen 

weer hun kans in de World Model United Nations 

(MUN) van Harvard University. Het team van 

UGent-studente Morgane Janssens probeert 

er zijn officieuze titel van wereldkampioen in 

de studentendiplomatie te verlengen.

principes die vaak mijlenver van de jouwe af staan. Je moet 
strategisch leren denken en veel geduld aan de dag leggen, 
tot de geesten rijp zijn en je een consensus kunt bereiken.
 
Ik heb me eind 2016 kandidaat gesteld voor MUN Society 
Belgium omdat ik me naast mijn opleiding – Ingenieurswe-
tenschappen – ook in andere domeinen wou ontwikkelen. 
Regelmatig komen we samen om ons op de WorldMUN 
voor te bereiden. We verfijnen onze spreekvaardigheid en 
schakelen af en toe een professionele trainer in. Momen-
teel tellen we vier UGent-studenten onder onze actieve 
leden. Maar ook de collega’s van de andere universiteiten 
zijn intussen goede vrienden.
 
In maart trekken we naar Panama en spreken we in naam 
van China. Dat wordt weer heel bijzonder. Mijn eerste deel-
name leerde me alvast dat de wereld van de diplomatie 
me echt wel interesseert. Mijn eerste job zal wellicht in 
de lijn van mijn studies liggen. Maar je weet nooit wat de 
toekomst nog in petto heeft.’

www.munsocietybelgium.org

‘België wordt op de WorldMUN-conferentie vertegen-
woordigd door MUN Society Belgium, een groep van een 
20-tal studenten van de KU Leuven, de UGent, UCLouvain, 
UNamur en ULB. We krijgen een land toegewezen waarvan 
we de belangen moeten verdedigen. In 2017, in Montreal, 
moesten we de actuele wereldproblematiek door een 
Franse bril bekijken. We deden dat zo overtuigend dat we 
de competitie voor grote delegaties wonnen, de zesde 
Belgische prijs in tien jaar.
 
De Harvard WorldMUN is echt een hele belevenis. Een hele 
week lang debatteer, speech en onderhandel je met col-
lega’s uit alle hoeken van de wereld. Je moet je inleven in 
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De prijs van de koffie 
Marijke D'Haese en Pascal 
Boeckx: 'De kwaliteitsscore 
bepaalt hoeveel de 
buitenlandse koffiebrander 
zal betalen en hoeveel de 
boeren zullen verdienen.'
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Elk kopje Fair Trade koffie dat aan de UGent gedronken wordt, 

komt de producent ten goede. Maar onderzoekers van de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen gingen nog een stapje verder. 

Een hoogtechnologische methode om de kwaliteit van de bonen te 

achterhalen kan de koffieboeren op termijn een betere prijs garanderen.

STRAFFE 
KOFFIE! Nieuwe technologie helpt 

Ethiopische boeren

klasse specialty 2 komt neer op een score 
tussen 80 en 85.’
 
Professor Marijke D’Haese (vakgroep 
Landbouweconomie): ‘Die kwalificering 
bepaalt hoeveel de buitenlandse koffiebran-
der of importeur zal betalen en hoeveel de 
handelaren en de boeren zullen verdienen. Het 
prijsverschil tussen de verschillende klassen is 
echt substantieel.’

Die cup tasting lijkt wel tijdrovend?
Pascal Boeckx: En vooral ook subjectief. Vaak 
leidt ze tot discussies tussen bijvoorbeeld 
leverancier en koffiebrander. De menselijke 
factor kun je immers nooit helemaal uitscha-
kelen. Laat 100 koffiesamples door verschillen-
de instanties proeven en je krijgt heel uiteen-
lopende scores en zelfs een andere ranking. 
Wij wetenschappers kunnen daar uiteraard 
niet goed mee leven. Daarom zijn we op zoek 

oe wordt de koffieprijs 
traditioneel vastgelegd?
Professor Pascal Boeckx (vakgroep 
Groene Chemie en Technologie): 

‘In Ethiopië – waar we dit project hebben 
opgezet – wordt een groot deel van de koffie 
verhandeld via de Ethiopian Commodity 
Exchange (ECX). Een getraind panel van drie 
tot vier specialisten (de cuppers) beoordeelt 
de fysische en sensorische eigenschappen. Dat 
doen ze door volgens een strikt omschreven 
procedure enkele kopjes te zetten, te proeven 
en te quoteren op criteria als smaak, aciditeit 
en body. Haalt de koffie een cup score van 
minstens 75 op 100, dan komt er nog een 
tweede ronde met bijkomende sensorische 
analyses, om uit te maken of hij als exclusieve 
kwaliteitskoffie kan worden verkocht. Daarvoor 
worden tien criteria getoetst, waaronder 
aroma, nasmaak en zoetheid. Koffie van 
klasse specialty 1 haalt minstens 85 op 100, 

H
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gegaan naar een objectieve methode om de kwa-
liteit – en bijgevolg ook de prijs – te definiëren.’
 
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Pascal Boeckx: ‘Bij bodemanalyses wordt 
geregeld infraroodspectrometrie ingezet, bij-
voorbeeld om het koolstofgehalte te achterha-
len. Dat bracht me op het idee om die techniek 
eens op groene koffiebonen toe te passen. 
Van ongeveer honderd koffiestalen waarvan 
we de cup score kenden, maalden we telkens 
een kleine hoeveelheid groene bonen. Dat 
monster analyseerden we dan met nabij-infra-
rood-spectrometrie (NIRS). Afhankelijk van de 
chemische samenstelling van de koffie worden 
sommige golflengtes binnen het IR-licht ge-
absorbeerd, terwijl een ander deel verstrooid 
wordt. Zo kregen we een hele reeks van IR-
spectra waaraan we telkens één cup score kon-
den linken. We hebben het toestel als het ware 
‘getraind’ om een bepaalde boonkwaliteit te 
herkennen. Als we nu een onbekend koffiestaal 
met NIRS analyseren, dan vergelijkt een wis-
kundig algoritme het resultaat met de bekende 
spectra. Zo kan de ingebouwde kalibratie-app 
de cup score behoorlijk accuraat voorspellen. 
De spectrometrische methode werkt trouwens 
razendsnel. In een paar seconden weet je in 
welke kwaliteitscategorie de koffie thuishoort.’

Plukken alle koffieboeren ter wereld nu 
meteen de vruchten van jullie ontdekking?
Pascal Boeckx: ‘Zo ver zijn we helaas nog niet. 
Tot nu toe heeft de technologie haar waarde 
alleen nog maar bewezen voor één oogstsei-
zoen in Jimma, een regio in Zuidwest-Ethiopië. 

 Door zich verder te 
professionaliseren kunnen 

boeren een constante hoge 
kwaliteit leveren  

We plannen nu een vervolgstudie om na te gaan of ze 
ook voor andere koffieproducerende regio’s geldige con-
clusies oplevert. Pas dan kunnen we zeggen dat we een 
universele standaardmethode hebben ontwikkeld.
 
Dit eerste succes is pas een begin, maar het veld is 
volop in beweging. Aan de TU Eindhoven zijn collega’s 
er onlangs in geslaagd om een micro-IR-spectrometer 
te ontwikkelen die in een smartphone past. Als we een 
dergelijk mobiel toestel zouden kunnen gebruiken 
om de groene bonen meteen al bij de boer te analy-
seren, zonder dat we ze eerst moeten malen, zou de 
kwaliteitsdefiniëring al een stuk eerder in de keten 
kunnen gebeuren.’
 
En daar heeft de boer baat bij?
Marijke D’Haese: ‘Dat zou de onderhandelingspositie 
van de boeren en hun coöperatieven in elk geval gevoelig 
versterken. In het bestaande systeem krijgen ze vaak een 
eenheidsprijs – de kwaliteit speelt een beperkte rol. Ze 
worden vooral vergoed op basis van de kwantiteit. Als 
vervolgens bij de cup tasting blijkt dat hun koffie toch een 
meer dan gemiddeld niveau haalt, zijn het de opkopers 
die met de grote winsten gaan lopen. Dat maakt dat de 
boeren momenteel amper gestimuleerd worden om meer 
in te zetten op kwaliteit. Nochtans zouden ze dat eigenlijk 
wel kunnen, door de optimale locatie van de plantages 
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zorgvuldiger te bestuderen en door de planten beter 
te onderhouden, regelmatig te snoeien en voldoende 
nutriënten te geven. Ook de manier van oogsten en 
sorteren speelt een grote rol. Al die factoren kunnen 
helpen om de boer een hoger inkomen te bezorgen.’

Hoe kijken de mensen in Ethiopië tegen 
die innovaties aan?
Pascal Boeckx: ‘Een efficiënter en objectief procedé om 
de koffieprijs te bepalen, kan Ethiopië extra inkomsten 
opleveren. Koffie is het belangrijkste exportproduct, 
daarom zijn ze natuurlijk erg geïnteresseerd in onze 
bevindingen. Kassaye Tolessa Sherge, de Ethiopische 
studente die in 2017 aan onze faculteit op dit project 
doctoreerde, doceert nu aan de universiteit van Jimma 
(met wie de UGent gelieerd is via een institutioneel 
samenwerkingsprogramma, n.v.d.r.). Ze test de IR-
methode nu in het lopende oogstseizoen. Dan zullen 
we al wat meer weten over de robuustheid van het 
systeem. Maar zelfs als de ijk punten van vorig jaar niet 
langer valabel blijken, blijft ons onderzoek heel waarde-
vol. Dan wil dat gewoon zeggen dat we voor elke oogst 
een nieuwe kalibratie- oefening moeten maken. Een 
groot probleem is dat niet.’

Marijke D’Haese: ‘De kern van de zaak is dat de boeren 
door zich verder te professionaliseren een constant 

DE UGENT KIEST FAIR TRADE!
Aan de UGent wordt Fair Trade koffie 
gedronken: elk kopje komt ten goede aan de 
producenten. In de studentenresto’s zijn ook 
de thee, het fruitsap, de wijn, de suikertjes en 
het cacaopoeder Fair Trade. Dat geldt ook voor 
het katoen van de UGent-hoodies. Er bestaat 
trouwens een raamcontract voor bestellingen 
van Fair Trade fruitsap, Fair Trade koffie en Fair 
Trade thee. Dat de UGent in 2015 de allereerste 
Fairtrade@campus Award kreeg, is dus echt 
geen toeval!

hoge kwaliteit moeten kunnen leveren. Als ze hun 
koffie vervolgens in een betrouwbare logistieke keten 
kunnen verkopen, kan dat helpen om betere contracten 
uit de brand te slepen. Deze spectrometrische innova-
tie is één stukje van de puzzel, maar ze kan zeker mee 
voor een duurzame verandering zorgen. Voor de rest 
blijft het nog wat koffiedik kijken.’ 
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VOORSTUDIE
'Ik bestudeer altijd de context 
van mijn verhalen', zegt Judith 
Vanistendael. 'Daaraan merk je 
dat ik aan de UGent kunstweten-
schappen heb gestudeerd.'
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‘Ik was werkelijk niet geschikt om te doctoreren’, zegt striptekenaar 

Judith Vanistendael. Toch doet de kunsthistorica telkens een uitgebreid 

vergelijkend bronnenonderzoek voor haar beeldverhalen.

 
Wat bestudeer je dan allemaal?
‘Voor Blokje Om heb ik het kubisme en het 
fauvisme onderzocht, de cut-outs van Matisse 
bijvoorbeeld, of het werk van grafisch ontwer-
per Paul Rand. Vooral de kleurcombinaties 
interesseerden me, de manier waarop je een 
compositie indeelt in vlakken, veeleer dan 
in lijnen. Voor Toen David zijn stem verloor 
heb ik dan weer de tekenkunst bestudeerd. 
Rembrandt bijvoorbeeld tekende heel com-
plex, met veel arceringen, terwijl de paarden 
in de grot van Chauvet met één trek gemaakt 
werden. En voor Mikel, een verhaal dat zich 

lke weekdag trekt Judith Vanistendael naar haar 
atelier, een open zolderruimte boven de zoe-
mende machines van een Brusselse drukkerij. 
Daar werkt ze van 9 tot 5 aan haar stripverha-

len, die bijval genieten in binnen- én buitenland.
 
Werk je makkelijker hier dan thuis?
Judith Vanistendael: ‘Strips maken is een heel een-
zame job. Het is alleen ik, mezelf en mijn papier. Als ik 
ook nog eens thuis zou werken, zou ik echt wel heel 
wereldvreemd worden, en ik ben al zo raar (lacht). Ik 
heb het ooit wel geprobeerd, maar toen mijn dochter 
een cover voor Rosie en Moussa helemaal roze kleurde, 
vond ik het tijd om een atelier te zoeken. Een bijko-
mend voordeel is dat ik hier ook andere kunstenaars 
ontmoet. Ze hanteren soms een andere esthetiek, wat 
je blik verbreedt.’
 
Aan welk boek werk je momenteel?
‘Ik heb net een boek geïllustreerd voor peuters, Blokje 
Om. Heel ontspannend om te doen, bevrijdend ook. 
Intussen bereid ik een strip voor over Penelope, de 
vrouw van Odysseus. Daar ben ik al twee jaar mee 
bezig. Mijn debuut, De maagd en de neger, heb ik op 
papier gemept, maar aan mijn andere boeken gaat veel 
studie vooraf.’

‘ STRIPS MAKEN 
IS HEEL COMPLEX’

MADE@UGENT
  Judith Vanistendael

° 1974
Master in de 
Kunstwetenschappen (1996)  
Master Grafisch Ontwerp en 
Beeldende Kunst aan Sint-Lukas 
Brussel (2004)
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afspeelt in Baskenland, heb ik veel Japanse prenten 
bekeken, waarin natuurelementen een grote rol spelen.’
 
Bereid je de verhaallijn even grondig voor?
‘Zeker. Momenteel bestudeer ik de context van de 
Odyssee en hoe de vertalingen zich verhouden tegen-
over elkaar. Heel fascinerend. Daaraan merk je dat ik 
aan de UGent kunstwetenschappen heb gestudeerd. Ik 
heb er geleerd om vergelijkend onderzoek te doen. Dat 
vooronderzoek is enorm belangrijk voor mijn werk.’
 
Je koos voor een universitaire studie, niet 
voor een kunstopleiding.
‘Op mijn zestiende dacht ik dat ik kunstenares zou 
worden. Ik was een beetje een vreemd, brutaal kind. 
Van hipheid had ik geen kaas gegeten, op dat vlak sloeg 
ik de bal altijd gigantisch mis. Ik had rare interesses, 
speelde muziek en tekende graag. Ik heb nog even 
getwijfeld tussen conservatorium en kunstschool. 
Uiteindelijk ben ik naar de Hochschule der Künste in 
Berlijn getrokken. Maar dat is uitgedraaid op een fiasco. 
Vlak na de val van de Muur moest kunst in Berlijn 
heel conceptueel zijn. Wat ik deed, paste niet in die 
visie. Ik ben dan toch geen kunstenares, dacht ik, toen 
ik met hangende pootjes terugkeerde. Op aanraden 
van mijn vader ben ik gaan studeren. Ik koos voor de 
UGent, omdat ik dan op kot kon gaan. Etnische kunst 
en archeologie interesseerden me wel. Zo ben ik in de 
Kunstwetenschappen terechtgekomen.’

Beviel die studie je beter dan de kunstacademie?
‘Studeren vond ik heerlijk. Professor Claire Van Damme 
was heel gepassioneerd bezig met hedendaagse kunst 
en ze kon haar passie uitstekend overbrengen. Ze had 
het talent om alles helder uit te leggen. Veel kunstwerken 
kregen ineens écht betekenis. Ik heb ook genoten van 
de lessen van professor Walter Prevenier, die historische 

kritiek doceerde. Hij kon ontzettend boeiend 
vertellen. Zijn lessen sloeg ik nooit over.’

Sommige andere lessen wel?
‘Een voorbeeldig student was ik niet, vrees ik. Ik 
zat liever met medestudenten op café te filoso-
feren. Ik ging ook heel vaak op reis. Aan het eind 
van het academiejaar moest ik dan alles op 
alles zetten. Die strategie werkte wel voor mij.’

Nooit zin gehad om te doctoreren?
‘Na mijn licenties ben ik naar Sevilla getrokken, 
waar ik Latijns-Amerikaanse geschiedenis stu-
deerde. Ik heb toen inderdaad overwogen een 
doctoraat te schrijven over de politieke graffiti 
in Centraal-Amerika. Maar doctoreren bleek 
niets voor mij. Alleen al een onderwerp formu-
leren lukte me niet. Ik ben liever met mijn pot-
loden en stiften bezig. Voor mijn werk doe ik 
nog altijd literatuuronderzoek, maar dat staat 
volledig in functie van de artistieke output.’

32   DS WEEKBLAD

GETEKENDE REPORTAGE
In 2017 tekende Judith Vanistendael een 

reportage over het vluchtelingenkamp 
Moria op het Griekse eiland Lesbos. 
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Hoe ben je ertoe gekomen om strips 
te gaan tekenen?
‘Na mijn jaar in Spanje ben ik weer naar Brussel 
getrokken. Daar heb ik allerlei jobs gedaan, zonder 
veel succes. Mijn vriend vond dat ik dan maar beter 
een opleiding striptekenen kon volgen, omdat ik goed 
kon tekenen en verhalen vertellen. Ik heb toen tegelijk 
gewerkt, gestudeerd, kinderen gekregen én een huis 
verbouwd. Een heel intense periode. Toch heb ik nooit 
overwogen om mijn studie op te geven. Ik voelde dat ik 
daar helemaal op mijn plaats zat.’
 
Is strips tekenen jouw droomjob?
‘Ik kan weinig anders, vrees ik. Let wel, een goede strip 
maken is heel complex. Je werkt twee tot vijf jaar aan een 
boek, maar toch moeten al je figuren consequent blijven. 
Je moet bovendien goed kunnen vertellen, goed kunnen 
tekenen én je verhaal ritmisch kunnen opbouwen. Wat in 
een filmproductie door 200 man wordt gedaan, moet je 
in een strip allemaal zelf doen. Toch zitten strips in het 
hokje van de lichte kunst. Het is ook niet zo dat er veel 

geld mee te verdienen valt. Je hebt niet dezelfde 
circuits als de hedendaagse kunst, niet dezelfde 
exposure als literatuur. Omdat strips maken zo 
moeilijk is, wordt er vaak minder goed werk af-
geleverd. Aan de andere kant heb je ook absolu-
te meesterwerkjes. Les Ignorants van Davodeau 
bijvoorbeeld. Ik hou ook van het werk van Gipi, 
Joann Sfar, Posy Simmonds en Joe Sacco.’

Toen David zijn stem verloor werd 
genomineerd voor drie Eisner-awards, 
de Oscar van de comics zeg maar. Hoe 
belangrijk is zo’n award voor jou?
‘Ik probeer me daar niet door te laten beïnvloe-
den. Zo’n prijs doet natuurlijk wel de verkoop 
stijgen. En ik ben ook maar een mens met 
behoefte aan sociale erkenning, een primaat 
die de alfa in de groep wil zijn. Maar wat mij het 
meeste plezier doet, is als mijn strip in de krant 
staat. Dan wordt je werk door een groot publiek 
gelezen. Dat vind ik pas echt cool.’ 

 xxxxxxx 
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U DENKT?

Professor Gwendolyn Portzky (vakgroep Psychiatrie 
en Medische Psychologie) coördineert het Vlaams 
Expertisecentrum Suïcidepreventie

‘ HET STIGMA 
OP PSYCHISCHE 
PROBLEMEN 
IS NEFAST’
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 1  Aan welk voorwerp bent u het meest gehecht?

Aan een ring die mijn grootmoeder me al had beloofd 
toen ik een klein meisje was. Ik draag hem altijd.
 
 2   Als we over 50 jaar terugblikken, 

waarover zullen we ons het hardst schamen? 

Over de manier waarop we mensen met psychische 
problemen stigmatiseren. Gelukkig gaat het de goede 
kant op, maar van patiënten hoor ik nog te vaak dat 
familie en vrienden onbegrijpend reageren – ‘laat je 
toch niet zo gaan, hou je sterk’. Vaak verinnerlijken ze 
die negatieve reacties dan, wat hun moedeloosheid 
en isolement nog vergroot.
 
 3   Hoe zijn de historisch hoge suïcidecijfers 

in Vlaanderen te verklaren?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Vlaamse 
jongeren problemen – een ruzie, een pijnlijke 
ervaring – veeleer omzeilen dan ze actief en 
oplossingsgericht aan te pakken, wat Nederlandse 
jongeren wél doen. Daarnaast zijn ze minder geneigd 
om hulp te zoeken bij psychische problemen, uit 
schaamte en angst voor stigmatisering. Vlamingen 
hebben het vanouds moeilijk om open over 
emotionele problemen te praten.’ 

 4   Een vriend trekt zich de jongste tijd wat terug 
en praat soms over zelfdoding. Wat kan ik doen?

Dat zijn twee signalen die je zeker ernstig moet 
nemen. Kom niet met goedbedoelde peptalk of 
oplossingen (‘neem eens een weekje vakantie’), maar 
toon dat je openstaat voor een gesprek, ook over hun 
moedeloosheid en verdriet, luister naar hun verhaal 

en zoek zo nodig samen hulp: ‘Ik maak me zorgen 
over je, kan ik iets voor je doen, laten we eens praten.’ 

 5  De grootste mythe over suïcide?

Vaak zeggen mensen: als iemand het echt wil, kun 
je zelfdoding toch niet voorkomen. Mijn ervaring is 
nu net dat het merendeel er wél bovenop komt, met 
hulp van de omgeving of met therapie.

 6   Eén beleidsmaatregel die suïcidepreventie 
kan verbeteren?

Gelukkig is het voorbije decennium al veel gebeurd, 
maar ik zou inzetten op het onderwijs: maak werk van 
mentale gezondheid, leer kinderen al van in de kleu-
terklas omgaan met emoties, versterk hun veerkracht, 
scherp hun vermogen aan om problemen actief aan 
te pakken en erover te praten, en zet die leerlijn ver-
der in de lagere school en in het secundair.
 
 7   Welk goed voornemen hebt u 

op 1 januari gemaakt?

Voornemens maak ik niet – misschien omdat ik 
mezelf intussen ken. Na een vakantie neem ik me 
wel altijd voor om wat meer rustmomenten in te 
bouwen – wat helaas niet zo goed lukt …

 8  Hebt u last van digibesitas?

Helemaal niet: sociale media laat ik links 
liggen en signalen van mijn smartphone kan ik 
makkelijk negeren.
 
 9  Waar wordt u vrolijk van?

Als ik ’s avonds thuiskom, zorgen mijn kinderen 
meteen dat ik het werk uit mijn hoofd kan zetten. 
Al haal ik gelukkig ook veel voldoening uit dat werk.
 
 10  Uw ideale vakantie?

Met mijn gezin en vrienden cultuur opsnuiven 
– ik hou erg van de renaissance en de barok – en 
wat ontspannen op een terrasje. Ik kijk al uit 
naar Toscane.

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.



VRAAG Hoe biologen naar de liefde kijken, 
lees je op p.6

KIP OF EI? 
BIOLOGEN WETEN HET – 
WAT IS EEN KIP 
VOLGENS HEN?
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DIE DURFT DENKEN

‘Iets illegaal downloaden doet iedereen wel eens, maar 
daardoor loopt de filmindustrie elk jaar zowat 130 miljard 
euro mis – geen wonder dat ze vertwijfeld naar een 
antwoord zoekt. Een bron van illegale downloads zijn 
recensenten. Zij krijgen de aflevering van pakweg Game of 
Thrones al voor de première toegestuurd, zodat ze erover 
kunnen schrijven. Om te vermijden dat ze hun video lekken, 
krijgt elke versie een unieke lettercode mee. Die stoort erg 
bij het kijken en piraten kunnen ze makkelijk uitwissen.

Krijgen de miljoenen kijkers die hun favoriete tv-

serie illegaal downloaden straks het deksel op de 

neus? In zijn masterscriptie Computerwetenschappen 

ontwikkelde Hannes Mareen een methode 

om digitale piraterij te dwarsbomen.

 
Daarom zocht ik een onzichtbaar en onuitwisbaar water-
merk. Om video’s vlotter digitaal te kunnen verspreiden, 
worden ze gecomprimeerd. Dat doet de video-encoder door 
alle kleine regio’s in een video te voorspellen op basis van 
andere kleine regio’s: in een video over bossen voorspelt 
hij bijvoorbeeld dat naast een boomblaadje een ander 
blaadje te zien zal zijn. Daarbij maakt hij kleine foutjes, 
die haast niemand opvallen. Mijn watermerk introduceer 
ik tijdens het comprimeren door één minieme regio subtiel 
aan te passen. De software genereert dan automatisch 
verdere aanpassingen. Die unieke collectie aanpassin-
gen zijn mijn watermerk: onzichtbaar en niet te wissen. 
Intussen kreeg ik een SB-doctoraatsbeurs van het FWO om 
de methode verder uit te werken – en voor mijn scriptie 
kreeg ik de Agoriaprijs, voor de sterkste scriptie over 
 technologische innovatie.’

EEN DIGITAAL 
WATERMERK 
TEGEN 
PIRATERIJ
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EEN UITVINDING VAN 
HET EI OM NIEUWE 
EIEREN TE MAKEN


