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ALCOHOLVRIJ?
Tournée Minérale werkt echt!



REACTOR



LICHT IN ACTIE!
Tijdens het  Lichtfestival worden de Gentse winter-
nachten één groot atelier voor lichtkunstenaars. 
Ook de UGent is weer van de partij. Onderzoekers die 
actief bezig zijn met lichttechnologie palmen het 
Ufo in om je verrassende lichttoepassingen te laten 
ontdekken – vaak interactief.
 
‘We trekken het hele register van het licht open’, zegt 
professor Philippe Smet (NB Photonics). ‘Je ontdekt 
hoe je zelf het vertrouwde witte licht kunt maken 
uit de basis kleuren en hoe je de samenstelling kunt 
bepalen via spectrometrie. Via absorptie en emissie 
van licht tonen we hoe je de wortelgroei van planten 
kunt visualiseren. We spelen ook met infrarood “licht”, 
dat niet zichtbaar is voor het menselijk oog: daar-
mee kun je bij diabetespatiënten het glucoseniveau 
monitoren of maak je een radar die geen radiogolven 
maar lichtpulsen gebruikt. Met een laser wordt – vanaf 
afstand – een driedimensionale scan van je gemaakt, 
die je meteen op een scherm kunt zien. We tonen ook 
toepassingen van licht met een veel hogere ener-
gie – röntgenstralen bijvoorbeeld. Daarnaast kun je 
bijvoorbeeld zelf op een laserharp spelen en creatieve 
lichtschilderijen maken (zie foto).’
 
‘Licht in actie’, tijdens het Lichtfestival in het Ufo, Sint- 

Pietersnieuwstraat 33: van woensdag 31 januari tot en met 

zondag 4 februari 2018, telkens van 19 tot 24 uur, op zondag 

al vanaf 18 uur.  
www.ugent.be/lichtfestival.

 

Een deel van de demo's vormt de interactieve tentoon-

stelling ‘Zonder licht wordt het donker!’. Die is van 5 tot 

9 februari 2018 met gids te bezoeken voor scholieren uit de 

hoogste graad van het secundair onderwijs. 
www.ugent.be/lichttentoonstelling.
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De wereld telt ongeveer 6.000 talen. Tot zover het 

goede nieuws, want tegen eind deze eeuw zal minstens 

de helft daarvan uitgestorven zijn. Kunnen (en moeten) 

we daar iets tegen doen?

EEN WERELDBEELD
Professor Mark Janse over taalsterfte

MET ELKE TAAL 

STERFT



Is dat een nieuw fenomeen?
‘De snelheid waarmee talen verdwijnen is 
nieuw. Maar taalsterfte is natuurlijk geen 
recent verschijnsel. We hebben er geen idee 
van hoeveel talen ooit werden gesproken. 
Documenten uit de oudheid verwijzen naar 

ark Janse is onderzoeks-
professor aan de UGent-
vakgroep Taalkunde. Enkele 
jaren geleden kwam hij in 
het nieuws toen hij een ver-
loren gewaande taal, het 
Cappadocisch, herontdekte 

(zie kaderstukje p.8). Een lichtpuntje in een voor 
de rest vrij duister verhaal, want talen sterven in 
een steeds sneller tempo uit, zegt hij.

talen waar we vandaag geen enkel spoor van 
kunnen terugvinden.’
 
Wat zijn de oorzaken van taalsterfte?
‘Natuurrampen en epidemieën zijn bij de 
belangrijkste oorzaken. De tsunami van 2004 
heeft sommige talen letterlijk van de aardbol 
geveegd. Rond Indonesië worden zeer veel 
talen gesproken, vaak in kleine gemeenschap-
pen. Sommige van die gemeenschappen zijn 
spoorloos verdwenen. Soms vinden we elders 
nog wel één spreker die toevallig is verhuisd.
 
Ook oorlog en genocide zijn nefast. Als je leest 
hoeveel stammen Caesar in de Gallische oor-
logen heeft uitgemoord, dan moeten daarmee 
ook heel veel Keltische talen verdwenen zijn. 

WAAROM STERVEN TALEN?
'Door natuurrampen en 
epidemieën', zegt Mark Janse. 'Maar 
ook door menselijke interventie.'

M
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Of neem de kolonialiseringsgolf. De Europese 
grootmachten hebben toen enorme schade 
aangericht. Naar schatting zijn in Noord- en 
Zuid- Amerika honderden tot duizenden 
Indianentalen verdwenen. Stammen werden 
uit elkaar gehaald, kinderen in andere families 
geplaatst. Er wordt zelfs verteld dat men met 
pokken besmette dekens uitdeelde aan de 
Amerikaanse natives. Door bewuste interven-
ties van de mens zijn veel talen verdwenen.’
 
Dus talen sterven meestal uit omdat de 
sprekers worden weggevaagd?
‘In veel gevallen gaat het om culturele supre-
matie. Als een taal in een bepaald gebied 
dominant is, kan die worden opgelegd aan 
de sprekers van andere talen. Vaak gaan die 
zichzelf ook als minderwaardig beschouwen. 
Ze willen de eigen taal niet meer aanleren 
aan hun kinderen omdat ze denken dat de 
dominante taal meer kans op maatschappelijk 
succes geeft. Vergelijk het met dialecten: thuis 
is er geen probleem, maar kom ergens anders 
en je wordt erop aangekeken. Op den duur 
gaan de mensen hun taal of dialect zelf niet 
meer gebruiken, of alleen nog in zeer beperkte 
kring. Op een gegeven moment sterft zo’n taal 
of dialect dan uit.
 
Vaak heeft het ook te maken met migratie, 
zeker naar steden. Het is zeer moeilijk om als 
kleine gemeenschap je taal staande te houden 
in een omgeving met veel verschillende talen, 
met verschillende graden van dominantie. 
Neem nu Brussel: Nederlands, Frans, Arabisch 
en Turks zullen daar wel standhouden. Kleinere 
talen niet, vaak omdat de mensen zelf hun 
taal opgeven. Veel Marokkanen spreken Frans, 
Arabisch en Berbers. De eerste twee zijn eli-
tetalen, het Berbers – afgeleid van het woord 

DE HERONTDEKTE TAAL

Cappadocië is een landstreek in Centraal-Turkije 
waar eeuwenlang Grieken hebben gewoond. Tot in 
de jaren 20 werd er Cappadocisch gesproken, een 
Grieks-Turkse mengtaal. Na de Grieks-Turkse oorlog van 
1919-1922 werden de Cappadociërs uit Turkije verdreven. 
In de jaren 60 werd ervan uitgegaan dat de taal was 
uitgestorven en was verdrongen door het Grieks. Totdat 
professor Mark Janse in 2005 in Griekenland een aantal 
sprekers ontdekte.
 
‘De Cappadociërs zijn jarenlang verschoppelingen 
geweest’, vertelt hij. 'Eerst in Turkije, daarna in 
Griekenland. Velen hebben daarom het Cappadocisch 
ingeruild voor het Grieks. Maar vooral in kleine dorpjes 
is de taal blijven voortleven.’
 
‘Nu het eigenlijk al te laat is, groeit het besef: het is 
toch een deel van onze identiteit die verloren gaat. Dat 
een buitenlandse academicus er interesse voor heeft, 
geeft die bijna vergeten taal toch bestaansrecht. Maar 
het is naïef om te denken dat het Cappadocisch ooit 
weer een algemeen gebruikte taal zal worden. Daar-
voor is het aantal sprekers dat het echt vlot spreekt, 
veel te klein.’

Cappadocië



Daar bestaat een leuk boek over: Women, fire 
and dangerous things, van de cognitief linguïst 
George Lakoff. Een Australische taal zet die drie 
dingen in dezelfde categorie. Waarom? Daar 
heeft elke spreker meteen een uitleg voor die 
hij zelf erg logisch vindt, hoewel hij uiteraard 
nergens op slaat. Maar de taal maakt dus dat 
de sprekers ze op die manier categoriseren.
 
Met elke taal sterft een manier uit om de 
wereld te zien. Iedereen heeft de mond vol 
van bedreigde diersoorten en biodiversiteit, 
maar als taalkundige en als mens vind ik ook 
taal diversiteit belangrijk. Iedereen heeft de 
behoefte om zijn of haar identiteit te ver-
ankeren, en taal is daarbij een voor de hand 

barbaar – niet. Als je hen zegt: “Jullie moeten die taal 
toch bewaren, het is een deel van je identiteit”, dan 
zeggen ze: so what?’
 
Welja, so what? Is het erg dat een taal verdwijnt?
‘Aan een taal hangt een groot aantal culturele aspecten en 
finesses vast. Wij hebben alleen de beleefdheidsvorm u, 
sommige talen gebruiken zelfs andere werkwoordsvormen 
om tegen een hiërarchische meerdere te spreken. Ik zal 
niet zo ver gaan om te zeggen dat een taal je wereldbeeld 
vormt, maar toch: in veel Aziatische talen krijgt elk zelf-
standig naamwoord een “classificator” mee die bijvoor-
beeld zegt: vrucht, eetbaar. Dat is vaak een heel complex 
systeem om de wereld rondom ons te classificeren. 
Vergelijk het met onze walvis. Dat is een zoogdier, maar 
onze taal zegt ons dat we het toch eerder als een vis zien.

 Biodiversiteit 
is belangrijk, 
maar taaldiversiteit 
net zo goed  
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liggend middel. Dat is misschien de reden waarom 
veel overheden en instellingen hun best doen om 
talen te beschermen. De Unesco doet dat, maar er is 
ook het European Charter for Regional and Minority 
Languages, ondertekend door bijna alle EU-lidstaten.’
 
Die politieke steun is dan wel een erg recente evolutie.
‘Talen werden inderdaad vaak politiek onderdrukt. Nog 
niet zo lang geleden erkende Frankrijk geen enkele 
taal op zijn grondgebied behalve het Frans. Bretons, 
Occitaans, Corsicaans, Baskisch en Catalaans werden 
allemaal beschouwd als patois: dialect, minderwaardig. 
Griekenland, bijvoorbeeld, is daar nog altijd zeer hard 
in. Een onderwijzer heeft er niet zo heel lang geleden 
nog een leerboekje ontwikkeld voor het Aroemeens, 
een taal verwant aan het Roemeens die in delen van 
Noord-Griekenland wordt gesproken. Wij kunnen het 
ons nauwelijks voorstellen, maar die man belandde in 
de gevangenis. Omdat ze bang zijn voor een afschei-
dingsbeweging? Geen idee.
 
We denken dat Europese talen zelden bedreigd wor-
den, maar dat valt best tegen. Je hebt het Livonisch 

en Votisch in Letland en Rusland. Zowat alle 
Samische talen in Lapland zijn ernstig bedreigd. 
In Litouwen zijn er nog een honderdtal joden die 
Karaims spreken, een Turkse taal verwant aan 
het Krim-Tataars. In Polen is er het Kasjoebisch 
en het Wymysöryś, in Griekenland Cappadocisch, 
Tsakonisch, Arvanitika. Omgekeerd heb je in 
Zuid-Italië varianten van het Grieks die ook aan 
het uitsterven zijn.’
 
Zijn zulke bedreigde talen nog te redden?
‘Ik ben niet optimistisch. Zoals gezegd: wat bij 
ons met dialecten gebeurt, gebeurt over heel 
de wereld met talen. West-Vlaams zal nog 
niet meteen verdwijnen, en je zult nog wel 
het verschil in tongval horen tussen iemand 
van Ieper en van Kortrijk. Maar de specifieke 
woordenschat van al die verschillende dorpen 
en steden gaat wel verloren.
 
Op zichzelf hoeft twee- of meertaligheid 
geen verarming te zijn. Wij gaan ervan uit 
dat eentaligheid de norm is, maar op veel 
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plaatsen in de wereld spreken mensen soms vier 
talen, afhankelijk van de situatie: thuis, handel, de 
officiële landstaal, enzovoort. Misschien moet het 
onderwijs daar een rol in spelen: kinderen ervan 
bewustmaken dat je bijvoorbeeld Nederlands moet 
leren om te functioneren in de maatschappij, maar 
dat je thuistaal daarom nog niet minderwaardig is. 
Ik weet wel dat zoiets momenteel erg gevoelig ligt. 
Maar ik pleit toch voor meer pluralisme.’
 
Hoe zit het met het Nederlands? Zal dat ooit 
bedreigd geraken?
‘Op de heel lange termijn is dat moeilijk te voorspel-
len, maar momenteel is daar geen enkel gevaar voor. 
Het Nederlands is een relatief grote en sterke taal, 
met een eigen literatuur enzovoort. Dat de jeugd veel 
Engelse uitdrukkingen gaat gebruiken? Honderd jaar ge-
leden was Frans in de mode, nu is het Engels. Dat is van 
alle tijden. Socrates wees er al op dat de Grieken heel 
veel woorden van andere talen hadden overgenomen. 
Meer dan de helft van de Engelse woordenschat is van 
Latijnse of Franse oorsprong. Toch blijft het onmisken-
baar Engels.

STRAKS IEDEREEN ENGELS?
Niet zo zeker, zegt Mark Janse: 'Sommige 
taalkundigen menen dat het Engels in 
verschillende talen uiteen zal vallen.'

 
Het kan natuurlijk gebeuren dat een taal zo sterk 
beïnvloed wordt door een andere, dat ze op den 
duur met die andere taal versmelt, als een alien 
die ongemerkt bezit neemt van je lichaam. Dat 
is gebeurd met het Cappadocisch. Eerst was 
dat Grieks dat heel erg beïnvloed was door het 
Turks. Toen de Cappadociërs naar Griekenland 
gestuurd werden, vlogen veel van die Turkse 
elementen eruit. Uiteindelijk zal het gewoon 
Grieks worden met misschien een paar vreemde 
woorden en een raar accent, en dat zal het zijn.
 
De Engelsen moeten trouwens niet al te gerust 
zijn. Sommige taalkundigen menen dat het 
Engels uiteindelijk zal imploderen, omdat er 
zoveel soorten Engels zullen worden gespro-
ken dat de eenheid verbrokkelt en er weer 
andere talen uit zullen ontstaan.’
 
Komen er eigenlijk ook talen bij?
‘Het gebeurt, maar niet zo vaak. Pidgintalen 
kunnen altijd ontstaan. Dan is het contact 
tussen twee talen zo groot dat er uitein-
delijk een nieuwe mengtaal ontstaat. Maar 
de meeste talen die nu nog ontstaan, zijn 
kunstmatig, zoals het Dothraki uit Game of 
Thrones, of het Klingon uit Star Trek. Dikwijls 
zijn dat erg complexe, volwaardige talen 
die in die films of series ook echt worden 
gesproken. Er zijn mensen die er woorden-
boeken en grammatica’s over schrijven. En 
één kind werd naar het schijnt door zijn vader 
in het Klingon opgevoed. Die vond dat niet zo 
leuk (lacht hartelijk).’ 
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#UGENT
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WAT IS ER GAANDE OP :

Eerste grootschalig #onderzoek naar het 
#geluk van de Belgen! @ugent Iedereen kan 
meehelpen, door de vragenlijst in te vullen 
én te delen. http://www.geluk.ugent.be 

Lieven Annemans @LievenAnnemans

09 dec 2017
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Op vrijdag 23 maart 2018 – Dies Natalis – reikt de UGent 
traditiegetrouw haar eredoctoraten uit. De Frans-
Senegalese schrijfster Fatou Diome wordt onderschei-
den met een institutioneel eredoctoraat, op voordracht 
van de rector. Daarnaast droegen vijf faculteiten een 
eredoctor voor:
 
• de faculteit Letteren en Wijsbegeerte: de litera-

tuurwetenschapster Dame Gillian Beer (University 
of Cambridge), op voordracht van professor 
Marysa Demoor.

• de faculteit Recht en Criminologie: de econoom 

Hernando de Soto (Institute for Liberty and 
Democracy, Lima), op voordracht van professor 
Annelies Wylleman.

• de faculteit Diergeneeskunde: de bacterioloog 
Marcello Gottschalk (Université de Montréal) op 
voordracht van professor Freddy Haesebrouck.

• de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: de duur-
zaamheidsonderzoeker Johan Rockström (Stockholm 
University), op voordracht van professor Kris Verheyen

• de faculteit Farmaceutische Wetenschappen: de far-
macoloog Patrick Couvreur (Université Paris-Sud), op 
voordracht van professor Stefaan De Smedt.

WAT LEZEN UGENT-WETENSCHAPPERS?

Belezen Wetenschappers is een literair salon waar 
professoren en onderzoekers van de UGent naar 
hartenlust praten over boeken die hen inspireren en 
enthousiast maken. Auteur en radiomaker Pat Donnez 
is de ervaren gastheer. Belezen Wetenschappers is al 
aan zijn derde seizoen toe en loopt in 2017-2018 in 
samenwerking met De Krook en Vormingplus.

Op 23 januari 2018 vertellen Geert Van Hove, Gita 
Deneckere, Tom Balthazar en Marc Cools over de boeken 

CONTINUO OP DE ROCOCOTOER

Continuo, het Alumni- en Personeelsorkest van de UGent, 
brengt twee winterconcerten waarin de rococo centraal staat. 
Na een 18de-eeuwse ouverture van Gluck beluisteren we 
twee 19de- en 20ste-eeuwse visies op die periode, met mu-
ziek van Tsjaikovski en Poulenc. Dirigent is Kevin Hendrickx. 

Het Pand, Onderbergen 1, op 27 januari 2018 om 20 uur en op 

28 januari om 15 uur. Info en tickets:  www.continuo-ugent.be  

Maak kans op een van de vijf vrijkaarten en mail het stichtingsjaar 

van Continuo naar pr@continuo.be!

op hun nachtkastje. Een maand later, op 21 februari, kun 
je een ‘édition spéciale’ meemaken, helemaal gewijd aan 
de Franse literatuur. Later dit voorjaar zijn er nog sessies 
op 13 maart en 8 mei.

Belezen Wetenschappers vindt plaats in 

De Krook, zaal De Blauwe Vogel (verdieping -1), 

telkens vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: 5 euro.  

 www.ugent.be/nl/agenda/ 
belezen-wetenschappers 

ZES EREDOCTORATEN OP DIES NATALIS



Wat de burger van de universiteit verwacht

Welke rol kan de universiteit in onze maatschappij 

spelen? Op 21 december 2017 werd daar tijdens 

het symposium ‘University for You’ uitvoerig over 

gediscussieerd. In het voortraject kon een divers 

publiek zijn mening kwijt over wat wetenschap 

voor de samenleving kan betekenen.

VAN IVOREN TOREN 
NAAR BABBELBOX

rofessor Ann Buysse (vakgroep 
Experimenteel-Klinische en 
Gezondheidspsychologie) leidde 
dit burgerwetenschappelijke on-

derzoek in goede banen. Tien maanden 
lang toerden enkele UGent-psychologen 
rond met een tot ‘babbelbox’ omgebouw-
de caravan. De onderzoekers nodigden 
passanten uit om hun bezorgdheden over 
maatschappelijke thema’s te delen en na 
te denken over wat de universiteit eraan 
kan doen.

Hoe is dat idee gegroeid?
‘Met “University for You” wilden we in het 

P



kader van "200 jaar UGent" een grote strategi-
sche denkoefening opzetten. Een interfacultai-
re werkgroep legde vier grote maatschappelijke 
uitdagingen vast waarover we de burger wilden 
bevragen: duurzaamheid, diversiteit, werkbaar 
werk en “glocalisering” – de veranderende 
relatie tussen het lokale en het globale. Al snel 
ontstond het plan om getuigenissen te verza-
melen door middel van een caravan waar een 
babbelbox was ingebouwd.’
 
Hoe hebben jullie dat concreet aangepakt?
‘Voor elk van de 25 Gentse wijken kozen we 
plaatsen en evenementen uit waarop we een 
zo divers mogelijk publiek konden treffen. We 

wilden zeker ook de niet zo mondige of wakke-
re burger bereiken: vluchtelingen, mensen met 
een migratieachtergrond of een beperking, 
ouderen … We hielden halt op de parking van 
warenhuizen en aan rust- en ziekenhuizen, 
maar we kwamen ook naar instellingen, op 
straatfeesten en op beurzen. Een docto-
raatsstudent en twee masterproefstudenten 
van onze faculteit vroegen aan passanten 
of ze wilden meewerken. In de babbelbox 
verscheen dan op een computerscherm het 
gezicht van iemand die hen enkele vragen 
stelde – in het Nederlands, Frans, Engels, Turks 
of Arabisch. Vervolgens werden hun antwoor-
den automatisch opgenomen. Zo hebben we 

EEN STATEMENT
Ann Buysse: 'Dit onderzoek 
is echt een statement: 
de universiteit 
trekt de straten in.'
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in een klein jaar tijd 390 mensen bevraagd, 
heel laagdrempelig.’
 
Waarom is het nuttig om te weten wat de 
modale Gentenaar van de UGent verwacht?
‘Wetenschappers moeten ongestoord kunnen 
doen waar ze goed in zijn. Onafhankelijk en 
neutraal gefinancierd onderzoek blijft cruciaal 
voor betrouwbare wetenschap. Tegelijk zijn we 
toch ook wel verantwoording verschuldigd aan 
de maatschappij. Per slot van rekening werken 
we met belastinggeld. Daarom moeten we 
weten waar de burgers wakker van liggen en 
wat de universiteit kan doen om in te gaan op 
bezorgdheden en verwachtingen. We moeten 
actief exploreren hoe wetenschap ten dien-
ste kan staan van de maatschappij en hoe de 
universiteit de maatschappij bij wetenschap 
kan betrekken. Het was trouwens de eerste keer 
dat de UGent zich aan een dergelijk onderzoek 
heeft gewaagd. Dat is echt een statement: 
de universiteit sloopt haar ivoren toren en 
trekt de straten in.’

Wat voor vragen kregen de deelnemers?
‘Eerst legden we uit dat Gent een universiteit 
heeft en dat daar van alles gebeurt. Daarna 
vroegen we wat de UGent zoal kon doen om 
ieders leven beter te maken. Om het gesprek 
een beetje te sturen, koos de computer een 
thema uit. Als je er echt niets zinnigs over kon 
vertellen, mocht je nog een tweede thema 
vragen. De vraag luidde bijvoorbeeld: ben je wel 
eens bezorgd dat er niet altijd voor iedereen 
genoeg werk zal zijn? En aansluitend: hoe kan 
de UGent er mee voor zorgen dat dit probleem 
wordt opgelost? De andere onderwerpen waren 

onder meer vrije tijd, begrip, vrijheid, natuur, solidariteit, 
verbondenheid en mobiliteit.’
 
Wat hebben jullie daarna met die filmpjes gedaan?
‘De vele ideeën en suggesties hebben we geclusterd 
en verwerkt via thematische analyse. Dat leverde vier 
belangrijke bevindingen op. Onze eerste conclusie was 
dat de UGent eigenlijk niet goed weet wat de burgers 
van haar verwachten en dat de burgers omgekeerd 
weinig benul hebben van wat de universiteit voor hen 
kan betekenen. Nogal wat mensen kwamen niet verder 
dan enkele gemeenplaatsen.’
 
Dat is misschien niet zo verbazend?
‘De mening van de burger is inspirerend, maar ook wel 
beperkt – dat is onze tweede belangrijke conclusie. De 
meeste mensen blijven hangen in hun eigen leefwereld 
en proberen de UGent voor hun karretje te spannen. In 
het revalidatiecentrum vraagt iedereen een oplossing 
voor zijn fysieke beperking. Bakfietsouders hebben 
het vooral over een leefbare omgeving, terwijl oude-
ren zich zorgen maken over hun kleinkinderen en hun 
pensioen. Dat doet interessante vragen rijzen over het 
statuut van de burger: welke informatie kan hij of zij 
ons aanleveren?’
 
Wat was jullie derde conclusie?
‘Dat de universiteit de maatschappij moet vernieuwen. 
De burger verwacht van ons dat we bestaande samen-
levingsstructuren uitdagen, omdat die niet in staat zijn 
om met de toenemende complexiteit om te gaan. Denk 
maar aan de problematiek van de multiculturele wijken 
of de hoge werkdruk. De universiteit moet voor vernieu-
wende ideeën zorgen en tegelijk ook een maatschap-
pelijk draagvlak voor duurzame verandering creëren. 
Opvallend is dat ze duidelijk ook een rol weggelegd 
zien voor de onderwijsfunctie van onze instelling. De 
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mensen verwachten expliciet dat we objectieve kennis 
en praktijkervaring doorgeven en zo kritisch genuan-
ceerde en open geesten vormen. Bovendien mag dat 
niet alleen de studenten ten goede komen, maar moet 
de hele maatschappij daarvan de vruchten kunnen 
plukken. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zijn 
leven fundamenteel te verbeteren.’
 
De universiteit mag zich dus niet opsluiten?
‘Zeker niet: de burger vindt dat de universiteit haar rol in 
de maatschappij pas ten volle kan opnemen als ze in de 
samenleving is ingebed. Dat is de vierde conclusie. Die 
inbedding houdt in dat ze constructief moet samenwer-
ken met stakeholders zoals de overheden, de kunsten-
sector, de industrie en allerlei organisaties. Eigenlijk is 
de uitkomst van het babbelboxonderzoek een pleidooi 
voor een open, permanente dialoog tussen de universi-
teit en alle burgers.’
 
Komt het babbelboxonderzoek zelf tegemoet  
aan dat pleidooi?
‘We geven de filmpjes en onze analyses nu terug 

aan de mensen, met de uitnodiging om ze 
te bekijken en van commentaar te voorzien. 
Zo gaan de verhalen verder en krijgen ze een 
eigen leven. We stonden al in De Krook en in 
het STAM tijdens ‘Iedereen UGent!’ Later krijgt 
de opstelling een plaats in het nieuwe Gents 
Universiteitsmuseum (GUM). Intussen organise-
ren we ook co-creatiesessies en groepsdiscus-
sies met diverse stakeholders, zoals burgeror-
ganisaties, culturele actoren en beleidsspelers. 
Door de dialoog tussen wetenschappers en 
burgers te bestendigen, blijven de ideeën 
verder groeien en krijgt de UGent steeds beter 
zicht op haar maatschappelijke rol.’
 
Was dat ook het opzet van het symposium 
‘University for You’?
‘Tijdens de ochtendsessie werden de resultaten 
van het babbelboxonderzoek voorgesteld en 
gaven enkele experts hun visie. Na de middag 
gingen de deelnemers aan het symposium 
onder leiding van een moderator dieper door op 

LAAGDREMPELIG
Ann Buysse: 'De babbelbox nam 
de reacties automatisch op. Zo 
konden we 390 mensen bevragen, 
heel laagdrempelig.'
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een van de vier centrale thema’s. Daarna gingen 
we weer plenair, voor een bespreking van de 
nieuwe inzichten. Het laatste woord was voor 
Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van 
de Europese Raad.’
 
Leveren de babbelboxopnames ook stof voor 
ander wetenschappelijk onderzoek?
‘Er is zoveel boeiend materiaal naar boven 
gekomen dat het zonde zou zijn om daar niets 
mee te doen. Alle filmpjes staan intussen op 
een website: wie ze wil bekijken, stuurt mij 
maar een mail. Alleen politiek of commercieel 
gebruik is niet toegestaan. Je kunt ook een be-
paald gedeelte van de getuigenissen opvragen, 
zoals alle Turkse mensen jonger dan 30 of alle 
inwoners van een bepaalde wijk. Ik wil wel nog 
even beklemtonen dat het nooit de bedoeling is 

om een representatief staal van de bevolking te 
bevragen: dit is een kwalitatief onderzoek.’
 
Willen jullie nog iets doen met de 
suggesties van respondenten om bepaalde 
maatschappelijke problemen aan te pakken?
‘Er zitten zeker ideeën bij die de universiteit kan 
oppakken, in samenwerking met andere acto-
ren. Zo vroeg een Engelse student zich af waar-
om vakantiejobs hier zo zelden rechtstreeks 
aansluiten bij de opleiding die iemand volgt. Hij 
betoogt dat meer nuttige werkervaring de kloof 
met de arbeidsmarkt kan verkleinen. Verder 
zijn er nog voorstellen om knelpunt beroepen 
aantrekkelijker te maken, handenarbeid te 
herwaarderen, nieuwe werkvormen te lance-
ren, daken efficiënter te gebruiken voor groen 
en energie, in de ruimtelijke ordening meer 
aandacht in te bouwen voor ecologie, opnieuw 
meer dorpsleven in de stad te creëren, nieuwe 
maatregelen te nemen tegen voedselverspilling, 
het samenleven met andere culturen te bevor-
deren, ziektes beter te bestrijden, het onderwijs 
te hervormen … Veel vakgroepen van de UGent 
vinden wel ergens een idee terug waarmee ze in 
de praktijk aan de slag kunnen gaan.’  

 De filmpjes bieden 
boeiend materiaal voor 
wetenschappelijk 
onderzoek  
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UNIVERSE

DE ETHIEK  
VAN DE WETENSCHAPPER
Professor Els Van Damme (faculteit Bio-ingenieurs wetenschappen) 

heeft naast moleculaire biotechnologie nog een tweede grote passie: 

onderzoeksintegriteit. Ze waakt er mee over dat het wetenschappe-

lijk onderzoek integer en ethisch verantwoord is.

‘In 2013 stond ik mee aan de wieg van de Vlaamse 
Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit 
(VCWI). Onderzoekers die niet tevreden zijn over de 
behandeling van een dossier door de CWI van hun 
eigen instelling krijgen bij ons een tweede kans. On-
regelmatigheden bij een samenwerking, plagiaat bij 
een cursus, oneigenlijk gebruik van financiële mid-
delen enz. Als het om fraude gaat, zijn mensen erg 
vindingrijk. Zeker als er een promotie van afhangt. 
Wij horen de verschillende partijen en geven het 
betrokken CWI een weloverwogen advies. In enkele 
gevallen hebben we zo een verschil kunnen maken. 
Daarom stop ik met plezier tijd in dit mandaat.
 
Daarnaast zit ik ook in de Werkgroep wetenschap 
en ethiek van  ALLEA, de federatie van de nationale 
academies van wetenschappen uit ruim veertig 
landen. Begin 2016 vroeg de Europese Commissie 
ons om de Europese gedragscode voor integriteit 
in wetenschappelijk onderzoek te herschrijven. De 
vorige editie – uit 2011 – was immers verouderd. We 
hebben met z’n zessen een basisnota opgesteld die 
we dan hebben voorgelegd aan tientallen stakehol-
ders, zoals onderzoeksinstanties en associaties van 
industriële partners. Na een lang debat was er een 
tekst waarmee iedereen kon leven.

De gedragscode hebben we doelbewust beknopt 
gehouden: we hadden maar 7 bladzijden nodig 
om ons punt te maken. Dat leek ons beter dan 
een  e llenlang document dat toch niemand leest. 
Let wel: de gedragscode is een levend document. 
De opmerkingen die we over de code 
krijgen, nemen we daar zeker 
in mee.’



20 DURF DENKEN

Tournée Minérale  

wetenschappelijk onderzocht

In februari 2018 gaat de tweede editie 

van Tournée Minérale van start: duizenden 

Vlamingen spreken af om een maand lang 

geen alcohol te drinken. Mooi initiatief, maar 

haalt het ook iets uit? Verrassend genoeg 

wel, zegt de vakgroep Maatschappelijke 

Gezondheidkunde van de UGent.

ournée Minérale is een organisatie 
van VAD/De Druglijn en Stichting te-
gen Kanker. De eerste editie in februa-
ri 2017 was meteen een groot succes: 

officieel namen 122.000 mensen deel en het 
werkelijke aantal lag nog een stuk hoger. ‘Maar 
zijn de effecten blijvend? Dat wilden de orga-
nisatoren graag wetenschappelijk onderzocht 
zien’, zegt Jelle Van Cauwenberg. ‘De UGent ging 
graag op de uitdaging in. In de praktijk heeft 
Annelies Thienpondt het grootste deel van 

ECHT!
HET WERKT

T
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het onderzoek gedaan, onder begeleiding van 
mezelf en professor Benedicte Deforche.’
 
Wat hebben jullie precies onderzocht?
Annelies Thienpondt: ‘Op drie momenten 
hebben we enquêtes uitgevoerd: voor de start 
van Tournée Minérale, zes weken na de actie 
en eind september, dus ongeveer een half jaar 
later. De enquêtes werden afgenomen bij de 
mensen die zich op de website van Tournée 
Minérale hadden ingeschreven en een contro-
legroep van niet-deelnemers. In totaal hebben 
ongeveer 15.000 deelnemers op de drie mo-
menten de enquête ingevuld.’
 
‘Het doel van Tournée Minérale was om het 
maatschappelijk bewustzijn van de alcohol-
problematiek te verhogen. Maar we wilden ook 
weten of het alcoholgebruik van de deel-
nemers door de actie is gedaald. En dat blijkt 
wel degelijk het geval te zijn. Vóór de actie 
dronken de deelnemers gemiddeld 10 glazen 
alcohol per week. Bij de tweede meting in april 
bleek het gemiddeld aantal alcoholconsump-
ties van de deelnemers gedaald naar 8, en die 
daling was veel sterker dan bij de controle-
groep. In september bleek dat die daling ook 
blijvend was: de deelnemers drinken nog altijd 
minder dan voor Tournée Minérale, en ze drin-
ken ook minder dan de controlegroep.’
 
‘De meeste deelnemers gaven aan dat ze zich 
tijdens de alcoholvrije maand beter in hun vel 
gevoeld hadden. Die positieve effecten willen 
ze duidelijk niet zomaar opgeven: ze vinden het 
de moeite waard om zes maand later nog steeds 
anders met alcohol om te gaan.’
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Annelies Thienpondt: ‘Uit de focusgroepen 
bleek trouwens ook dat veel deelnemers tij-
dens hun deelname meer gesuikerde dranken 
dronken dan tevoren, gewoon omdat er niet 
altijd gezonde alternatieven waren.’
 
Ligt het succes ook aan de campagne zelf? 
Wat kunnen andere campagnes 
van Tournée Minérale leren?
Annelies Thienpondt: ‘Ik denk dat het grote 
aantal deelnemers zelfs de organisatoren heeft 
verrast. Dat kan ook mee het effect verklaren: 
iedereen wist waar het over ging, dus je hoefde 
jezelf niet voortdurend te verantwoorden om-
dat je geen alcohol dronk. Een schot in de roos 
waren zeker ook de recepten voor mocktails, 
niet-alcoholische cocktails. Die waren relatief 
onbekend en zijn erg populair geworden. Ook 
dat effect heeft zich doorgezet.’
 
Jelle Van Cauwenberg: ‘Ik denk vooral ook dat 
het momentum juist zat. Tien jaar geleden zou 
je er nog niet eens aan gedacht hebben om een 
dergelijke campagne op te zetten, vandaag stond 
iedereen ervoor open. En de organisatoren heb-
ben een heel sterke mediacampagne opgezet, 
ook op de sociale media. Per week die je alco-
holvrij was, kreeg je bijvoorbeeld een badge. Die 
badges werden heel vaak gedeeld op facebook 
en twitter. Je merkte dat het echt leefde.’
 
‘Dat zouden we zeker ook andere campagnes 
voor gezondheidspromotie aanraden: gebruik 
niet één kanaal, maar heel veel verschillende 

 
Hadden jullie dat verwacht?
Jelle Van Cauwenberg: ‘Eigenlijk niet. Vaak zie je van 
dergelijke gezondheidscampagnes hoogstens een 
kortetermijneffect, of zelfs helemaal geen. Dat de 
meting in april goede resultaten zou geven, hadden we 
enigszins ingecalculeerd. Maar over het positieve effect 
in september waren we zelf verrast.’
 
Waar is dat effect aan te danken?
Jelle Van Cauwenberg: ‘Naast de enquêtes hebben 
we bij een aantal deelnemers ook een uitgebreider 
gesprek gehad over de psychosociale factoren die 
hun alcoholgebruik bepalen: hoe bewust zijn ze zich 
van de gezondheidseffecten, krijgen ze steun van hun 
omgeving als ze beslissen om geen alcohol te drinken 
of krijgen ze net kritiek? En hoe gaan ze met die kritiek 
om, hoeveel zelfvertrouwen hebben ze om aan hun 
beslissing vast te houden?’
 
Annelies Thienpondt: ‘Een van de belangrijkste conclu-
sies was het gewoonte-effect. Mensen drinken vaak alco-
hol zonder er echt bij na te denken. Tournée Minérale 
heeft die vanzelfsprekendheid doorbroken. Dat je thuis 
een wijntje drinkt of na het sporten een pintje is geen 
gewoonte meer. De deelnemers zijn gaan nadenken over 
hun alcoholgebruik. Ze vinden het ook minder vreemd 
om voor een niet-alcoholisch drankje te kiezen.’
 
Jelle Van Cauwenberg: ‘Zoals iemand in de focusgroepen 
het verwoordde: je staat ervan versteld hoe vaak je alco-
hol krijgt aangeboden. Een receptie, een feestje: het eer-
ste dat je krijgt, is een glas alcohol. En het aantal alterna-
tieven blijft beperkt tot een watertje of een vruchtensapje, 
die meestal niet erg feestelijk worden gepresenteerd.’

GEWOONTE-EFFECT
Annelies Thienpondt: 'Mensen drinken vaak alcohol 
zonder er echt bij na te denken. Tournée Minérale
heeft die vanzelfsprekendheid doorbroken.'
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kanalen. Tournée Minérale had spots in de filmzalen 
en posters, maar spoorde bijvoorbeeld ook gemeen-
ten aan om mocktails te serveren op hun recepties. 
Mensen omringen met gezonde keuzes en gezonde 
boodschappen: daar draait het om.’
 
Stel: je hebt op nieuwjaarsdag het 
goede voornemen gemaakt om wat minder te 
drinken of wat gezonder te leven. Hoe houd je 
dat vol?
Annelies Thienpondt: ‘Bewustwording is de eerste 
stap, denk ik. Houd bijvoorbeeld elke alcoholcon-
sumptie bij op een app, en bekijk dan zondagavond 
hoeveel je hebt gedronken. Vaak is dat meer dan je 
denkt. Aangeraden wordt om maximum tien stan-
daardglazen alcohol per week te drinken – elke 
avond een glaasje wijn en na het voetballen een paar 
pintjes en je bent er al. Kijk dus of je echte gedrag 
overeenkomt met het beeld dat je ervan hebt. En 

als je je bewust bent van bepaalde routines, kun je 
die doorbreken.’
 
Jelle Van Cauwenberg: ‘Steun zoeken bij je omge-
ving helpt zeker ook. Op dat gebied heeft de BOB-
campagne heel goed gewerkt. Je hoeft niet meer 
uitgebreid te argumenteren waarom je water drinkt, je 
zegt gewoon dat je BOB bent. Maar uiteindelijk is het 
doel uiteraard dat je jezelf niet meer hoeft te verdedi-
gen omdat je geen alcohol drinkt.’
 
‘En tot slot: wees niet te extreem in je doelen. Als je 
elke avond drie Duvels drinkt, is het misschien niet rea-
listisch om meteen geheelonthouder te worden. Begin 
met één glas minder. Stel jezelf realistische doelen. Wie 
een heel jaar nauwelijks sport, moet ook niet meteen 
vijf kilometer gaan lopen.’ 

www.tourneeminerale.be



24 DURF DENKEN

EVENWICHT
‘Ik heb het gevoel dat ik 
bij Ryhove een veel beter 
evenwicht heb gevonden’, 
zegt Peter Leyman. ‘Zo 
kan ik de functie van CEO 
nog lang volhouden.’
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Als directeur van het sociale-economiebedrijf Ryhove kan Peter 

Leyman doen waar hij goed in is: inspirerend leiding geven. Daarvoor 

moest de UGent-alumnus wel eerst door een dal gaan. 

boemelde: al mijn vrije tijd ging naar de scouts. 
Vanaf Hemelvaart leidde ik een monnikenle-
ven. Alleen: in mijn derde jaar stelde ik vast 
dat Hemelvaart soms eind mei valt (lacht). Ik 
ging wel altijd naar de les. Vooral de colleges 
van professor Herman Verwilst vond ik erg 
boeiend. Hij kon schitterend vertellen over de 
geschiedenis van geld, de rol van de centrale 
banken … Professor Hubert Ooghe had dan 
weer een ongelooflijk inzicht in jaarrekenin-
gen, waar hij trouwens tientallen boeken over 
heeft geschreven.’ 

p je 38ste werd je CEO van Volvo, je was CEO 
van VOKA … Ben je heel ambitieus?
Peter Leyman: ‘Niet echt. Hier bij Ryhove heb 
ik voor het eerst in mijn leven zelf moeten sol-

liciteren – voordien werd ik altijd gevraagd. Wat ik wel 
van thuis heb meegekregen, is dat je zo hoog mogelijk 
moet mikken. Mijn vader hoopte dat ik voor burgerlijk 
ingenieur zou studeren. Dan had je het “gemaakt” en 
was je zeker van een job. Maar na een ongeval tijdens 
mijn voorbereidende jaar wiskunde besefte ik hoe 
belangrijk het is om te gaan voor wat je écht wil. Voor 
mij was dat economie.’
 
Waar komt die voorliefde vandaan?  
‘Mijn vader begeleidde als bedrijfsconsultant kleine 
kmo’s. Hij legde mij het verschil uit tussen vaste en 
vlottende activa, debet en krediet ... Fascinerend vond 
ik dat. Ik ben dan ook heel enthousiast aan mijn studie 
begonnen. Waar ik geen rekening mee had gehouden, 
was dat je ook de macro-economie moest bestuderen. 
Economie was voor mij vooral jaarrekeningen analyse-
ren, balansen lezen, kostenanalyses maken ... ’
 
Heb je je ook enthousiast in het 
studentenleven gestort?
‘Tot Hemelvaart deed ik geen boek open. Niet dat ik dan 

‘ IK BEN UIT  
HET DAL GEKLOMMEN’

MADE@UGENT
  Peter Leyman

° 1962
Master in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen (1985)
Speciale Licentie Financiële 
Wetenschappen (1986)
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Heb je nooit overwogen om te doctoreren?
‘Ik heb altijd onderscheiding gehad, maar onder invloed 
van mijn vader koos ik voor mijn masterproef een on-
derwerp dat moeilijk lag. Zo ben ik in mijn laatste jaar 
afgestudeerd met voldoening. Misschien had ik anders 
wel kans gemaakt om assistent te worden van profes-
sor Hubert Ooghe. Anderzijds heeft het me niet aan 
mooie uitdagingen ontbroken. Bij Volvo bijvoorbeeld.’
 
Hoe ben je bij Volvo terechtgekomen?
‘Op een familiefeest bij mijn toenmalige vriendin – een 
lief heette dat toen nog – heb ik na een aantal glazen 
wijn een vurige speech gehouden over het koningshuis. 
Dat moet indruk gemaakt hebben op de personeels-
directeur van Volvo, die daar blijkbaar ook aanwezig 
was. Twee maanden voor ik afzwaaide bij het leger, 
belde hij me op. Of ik geen zin had om compensation & 
benefits manager te worden? Dat was niet waar ik voor 
gestudeerd had, maar Volvo genoot zo’n goede reputa-
tie dat ik de job toch heb aangenomen.’
 
Uiteindelijk ben je daar 20 jaar gebleven …
‘Ik ben er zelfs CEO geworden. Mijn opdracht: de pro-
ductiecapaciteit verdubbelen, 2.200 mensen aanwer-
ven en een derde ploeg opstarten om 24 uur per dag te 
kunnen draaien. De CEO’s die mij waren voorafgegaan 
bleven nooit langer dan vijf jaar, ik ben er zes jaar 
gebleven. De druk was wel enorm hoog. Elke minuut 
rolde er een wagen van de band. Als de productie 
vijf minuten stillag, betekende dat een verlies van 
125.000 dollar. Ooit hebben we een dag niet kunnen 
produceren door onweer. Ik kan je verzekeren: dat gaat 
je niet in de koude kleren zitten. Ik moest ook heel veel 
op zakenreis. Vier noodlandingen heb ik meegemaakt. 
Vandaag moeten ze hemel en aarde bewegen om mij 
nog op een vliegtuig te krijgen.’
 
En toen stapte je plots over naar de politiek?  
‘Tijdens een businesstrip naar Volvo Zweden vroeg 
Yves Leterme mij of ik geen volksvertegenwoordiger 
wilde worden. Ik voelde me heel gevleid. Ik heb dubbel 

zoveel stemmen gehaald als verwacht. Maar 
ik begreep al snel dat de politieke wereld de 
mijne niet is. Ik ben iemand die in een rechte 
lijn van A naar B gaat. De toegevoegde waarde 
van een politicus is net dat hij dat niet doet. 
Na zes maanden ben ik er weer uitgestapt, 
zonder rancune.’
 
Toch waagde je je anderhalf jaar later weer 
aan een semi-politieke functie, als CEO van 
VOKA deze keer.  
‘Ja, tegen beter weten in. Toen Philippe Muyters 
me vroeg hem op te volgen als CEO bij VOKA, 
heb ik tot twee keer toe geweigerd. De derde 
keer hebben ze zo lang op mij ingepraat dat 
ik toestemde. Maar ik voelde er dezelfde frus-
traties als in de politiek, en fysiek was de job 
nog uitputtender dan bij Volvo. Eigenlijk heb ik 
mijn oudste kinderen niet zien opgroeien. Na 
één jaar heb ik mijn ontslag ingediend.’
 
Kon je daarna weer vlot aan de slag in het 
bedrijfsleven?  
‘Na VOKA twijfelde ik heel hard aan mezelf. Ik wist 
niet meer wie ik was, wat ik kon. Gelukkig heeft 

INSPIREREN
'Ik heb ontdekt wat mijn sterkte is: 
inspirerend leidinggeven', zegt Peter Leyman. 
'Dat kan ik bij Ryhove volop doen.'
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mijn omgeving me goed opgevangen. Door met 
anderen te praten merkte ik dat veel mensen 
een gelijkaardige ervaring hadden meegemaakt, 
maar daar weinig over spraken. Zelf ben ik altijd 
heel open geweest over die periode. Dat heeft 
me geholpen om weer uit het dal te klimmen. Via 
een self-assessment heb ik ontdekt waar mijn 
sterkte ligt, en dat is inspirerend leidinggeven.’
 
En dat doe je nu bij Ryhove?
‘Ja, hier valt alles op zijn plaats. Ryhove is een 
maatwerkbedrijf waar mensen met een arbeids-
handicap aan de slag kunnen. Het rendement 
primeert niet. Toch is de job uitdagend. Ook 
in deze sector zijn er veel veranderingen aan 
de gang: schaalvergroting, de subsidies die 
evolueren … Ik zorg ervoor dat mijn mensen 
daar zo weinig mogelijk van merken. Ik heb 
hier intussen ook al wat kunnen realiseren. De 
bedrijfsgebouwen werden vernieuwd en ook de 
werkmethode heb ik kunnen aanpassen. Toen 
ik hier toekwam, draaide Ryhove een omzet van 
ongeveer 4 miljoen, nu halen we bijna 7 mil-
joen. Zonder extra druk te leggen op de mensen. 
Wat ik ook heel fijn vind, is dat ik me hier goed 

omringd voel. De structuur is veel minder hiërarchisch. 
Want het klopt wel wat ze zeggen: it’s lonely at the top.’
 
Wordt dit dan je laatste job?  
‘Ik heb het gevoel dat ik nu een veel beter evenwicht 
heb gevonden. In het weekend kan ik tijd maken voor 
mijn gezin of mijn hobby’s, en voor de eerste keer 
heb ik vier weken vakantie kunnen nemen. Op deze 
manier kan ik de functie van CEO nog lang volhouden. 
Aan de andere kant wil ik misschien ook nog andere 
dingen doen, lesgeven bijvoorbeeld. Ik heb altijd graag 
gastcolleges gegeven. Ik ben ook heel dankbaar dat ik 
heb kunnen studeren aan de UGent. Door mijn kennis 
aan de volgende generaties door te geven, zou ik iets 
kunnen terugdoen voor de maatschappij.’ 

 De politiek was echt 
mijn wereld niet  

ALUMNIVERENIGING VOSEKO
In 2017 was Peter Leyman alumnus van het jaar van Voseko, 
de officiële alumnivereniging van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde van de UGent. Als lid van Voseko ben je auto-
matisch ook lid van Alumni Gent en geniet je vele voordelen.
www.voseko.be
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Professor Sami Zemni (vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies) 
coördineert de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) 
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van persoonlijke vragen 

en vragen over zijn of 

haar vakgebied.
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 1   Wat wilde u als kind worden?

President van Tunesië!

 
 2  Welk advies zou u uw jongere zelf geven?

Om niet al mijn dagen aan studie en werk op te 
offeren en toch wat meer van het leven te genieten. 
Gelukkig is de verhouding tussen mijn werk en mijn 
vrije tijd – en mijn gezin – intussen al veel beter 
in evenwicht.

 
 3   Welk boek had u graag zelf geschreven?

Spontaan denk ik aan De geograaf van de paus: Leo 
Africanus van Amin Maalouf en aan De bekeerlinge 
van Stefan Hertmans – twee op grondige research 
gestoelde, meeslepende romans die laten zien dat 
je met fictie misschien dieper kunt graven dan met 
pure wetenschap.

 4   Hebben we in het Westen een islam-obsessie?

Als we elke vraag van moslims als een bedreiging voor 
Europa en als een bewijs van toenemende islamise-
ring beschouwen, dan worstelen we inderdaad met 
een obsessie. Doordat we sociale en politieke proble-
men overwegend als culturele en religieuze conflicten 
zien, blijven het wantrouwen en het wij-zij-denken 
groeien. Zonder naïef te zijn, kunnen we alleen maar 
hopen dat de rede terugkeert.  

 5   Bijna 7 jaar na de Arabische 
revoluties – blijft u hoopvol?

Natuurlijk heb ik gemengde gevoelens – kijk maar 
naar Syrië, Libië, Egypte – maar ik blijf hoopvol. 
Het volk zwijgt niet meer en laat zich in al zijn 
diversiteit horen. Dat weerspiegelt zich in nieuwe 
bewegingen en maatschappelijke organisaties. 

De politieke leiders zullen met die ideologische 
diversiteit rekening moeten houden. En de 
grote groep jongeren eist niet alleen werk en 
sociaaleconomische verbetering, maar ook politieke 
participatie. Ondanks alle vaak terechte kritiek 
ontpopt de Tunesische democratie zich als een 
voorbeeld van hoe het wél kan.

 
 6  Hebt u een guilty pleasure?

Elke dag luister ik minstens een kwartier naar Prince. 
Die ontspant me en brengt me soms nog aan het 
dansen – al ben ik mijn vroegere lenigheid helaas 
kwijtgeraakt …

 
 7    Uw favoriete Tunesische gerecht?

Salade mechouia: een voorgerecht met gegrilde pe-
pers, tomaat en look, fijngestampt in een mortier, met 
wat karwij, peper en olijfolie erbij, soms afgewerkt 
met ei en tonijn: erg lekker.

 8  Welk goed voornemen maakt u op 1 januari?

Om weer wat vaker te sporten – vroeger voetbalde ik 
graag, nu houd ik het bij lopen.

 
 9  Welk nieuws heeft u recent boos gemaakt?

De beslissing van de Amerikaanse president Trump 
om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. 
Nog los van de symboliek zet hij daarmee de wereld-
vrede op het spel.

 
 10   Naar welke muziek luistert u het vaakst?

Ik ben diep beïnvloed door Afrikaans-Amerikaanse 
muziekgenres – soul, jazz, funk, vandaar ook mijn 
liefde voor Prince – maar ik luister ook graag naar 
klassiek als ik werk.
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SAMI ZEMNI?
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DIE DURFT DENKEN

‘Klassieke drugstests speuren naar de werkzame stof 
in de drug – bijvoorbeeld THC in cannabis. Om die tests 
te omzeilen, worden steeds meer nieuwe psychoactieve 
substanties ontwikkeld – bijvoorbeeld synthetische 
cannabinoïden. Zulke designer drugs, telkens nieuwe 
moleculen met minieme structurele veranderingen, zijn 
vaak krachtiger en gevaarlijker. Onze nieuwe test speurt 
niet naar de drugs zelf, maar richt zich op de biologische 

Doctoraatsstudente Annelies Cannaert 

(Laboratorium voor Toxicologie) ontwikkelde een 

drugstest die ook designer drugs kan opsporen. 

Ze kreeg er een prestigieuze Scientific Award voor 

van het European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA).

activiteit van de drugs op in het laboratorium gegroeide 
cellen. Die cellen bevatten de receptoren voor die drugs. 
Doordat we ons op de effecten van de drug richten, 
kunnen we ook de nieuwste synthetische drugs opsporen. 
Hopelijk heeft dat een ontradend effect op ontwikkelaars 
én gebruikers.
 
Met dat testprincipe kunnen we niet alleen cannabinoïden 
opsporen, maar bijvoorbeeld ook analogen van pijnstillers. 
We kunnen substanties detecteren in bloed en urine en 
straks ook in speeksel. Om de test op grote schaal toepas-
baar te maken, moeten we hem nog verfijnen. Het wordt in 
eerste instantie een labotest – het is niet zo dat de politie 
hem op straat kan inzetten. Zijn er vermoedens van rijden 
onder invloed, maar is de klassieke screeningtest negatief, 
dan kan de nieuwe test eventueel toch nog het drugs-
gebruik bevestigen.’

DESIGNER  
DRUGS  
WORDEN  
OPSPOORBAAR
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