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Op de hoek van de Rozier heb je beslist al het sobere, witte 
gebouw gezien, dat als een sokkel tegen de Boekentoren aan 
staat geschoven. Het paviljoen werd ontworpen door Charles 
Vandenhove, een van de belangrijkste naoorlogse Belgische 
architecten. Hij werkte vaak met kunstenaars samen en bouw-
de een rijke collectie uit, met werk van onder meer Daniel 
Buren, Sol LeWitt, Pierre Alechinsky, Christo, Anselm Kiefer en 
Andy Warhol.

Die verzameling besloot Charles Vandenhove aan de UGent te 

schenken, via de private stichting Studiecentrum Architectuur & 

Kunst (STAK). De stichting realiseerde ook het paviljoen, waar een 
deel van de collectie te zien zal zijn. Het gebouw telt drie niveaus 
en heeft naast een tentoonstellingszaal een atelier en een audi-
torium met 110 plaatsen.

Professor Bart Verschaffel (vakgroep Achitectuur en Stedenbouw): 
‘In het paviljoen komt het studiecentrum VANDENHOVE, waarin 
onze vakgroep en de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theater-
wetenschappen samenwerken. Onze studenten werken vaak 
rond tentoonstellings- en museumarchitectuur. We willen hen 
samenbrengen met studenten kunstgeschiedenis, om op basis 
van de collectie Vandenhove en het universitair patrimonium stu-
dietentoonstellingen te creëren. Dat koppelen we aan onderzoek: 
VANDENHOVE moet uitgroeien tot een expertisecentrum voor 
kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoon-
stellingsarchitectuur.’

De eerste tentoonstellingen - ‘Omtrent Supports/Surfaces’ en ‘Charles 

Vandenhove Architect’ – lopen van 22 februari tot 10 maart 2018.
www.ugent.be/vandenhove 
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In België lijdt zowat een half miljoen 

mensen aan astma. Gelukkig komt een 

fundamentele oplossing binnen bereik, zeggen 

de professoren Bart Lambrecht en Hamida 

Hammad (VIB-UGent Center for Inflammation 

Research). Een van die oplossingen zoeken 

ze op de boerderij.

GEEF ONS HEDEN 
ONS DAGELIJKS VUIL?

De strijd tegen astma 
en allergieën

D
e strijd tegen astma wordt 
onder meer gevoerd door 
het onderzoeksconsor-
tium A World Without 
Asthma (AWWA). ‘Dat is een 
Nederlands consortium, maar 
de middelen gaan ook naar 

onderzoeksgroepen buiten Nederland, op 
voorwaarde dat ze iets unieks kunnen aanbie-
den’, zegt professor Bart Lambrecht. De UGent 
behoort tot het kleine kransje onderzoeksin-
stituten dat AWWA-middelen krijgt. ‘We kregen 
recent ook financiering in het programma 
Excellence of Science (EOS) om het astmapro-
bleem aan te pakken.’
 
Maar om te beginnen: wat is astma precies?
Bart Lambrecht: ‘Het is een chronische ont-
stekingsziekte van onze luchtwegen, met ken-
merken als kortademigheid en een piepende 



ademhaling. De patiënten zijn niet 
doorlopend ziek, maar de aanvallen 
kunnen erg hevig zijn. Vandaag de dag zijn 
er goede medicijnen op de markt, maar vroe-
ger was het een heel zware aandoening.’
 
En ze wordt veroorzaakt door een 
allergische reactie.
Hamida Hammad: ‘Niet altijd. Volwassenen 
hebben vaak astma- aanvallen waarvan niet 
duidelijk is hoe ze worden getriggerd (zie ka-
derstukje). Maar wij concentreren ons vooral 
op de allergische variant. We geloven sterk in 
de hygiëne-hypothese. Die bestaat overigens 
al 15 jaar en gaat ervan uit dat de westerse 
wereld tegenwoordig te clean is. Mensen 
komen te weinig met ziekteverwekkers in 
contact. Daardoor hebben afweercellen geen 
referentiepunt meer over wat gevaarlijk is en 
wat niet.
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Valt er iets aan doen?
Bart Lambrecht: ‘Om te beginnen: niet 
overreageren op vuil en ziektekiemen. Je ziet 
heel vaak dat ouders hun kinderen overbe-
schermen en alles ultraclean houden. Ze 
gooien zelfs het speelgoed in kokend water. 
Maar jonge kinderen hebben nu eenmaal veel 
infecties en hoe vroeger ze die krijgen, hoe 
beter hun immuunsysteem werkt. Hetzelfde 
met allergenen. Vijf jaar geleden was het 
advies: wees er voorzichtig mee. Nu weten we 
dat vroege blootstelling juist beschermt, ook 
bij hoogrisicokinderen. Hoe langer je wacht 
met noten te geven aan kinderen, hoe groter 
de kans dat ze er allergisch voor zijn.’
 
Je zou je baby dus noten moeten geven?
Hamida Hammad: ‘In Israël is het eerste wat 
kinderen krijgen geen groentepap, maar een 
lolly op basis van pindanoten. Die zitten dus 
vol allergenen, en toch is er in Israël nau-
welijks iemand met een notenallergie. Dat 
is contra-intuïtief, maar het is wel zo. In het 
Verenigd Koninkrijk loopt er nu een trial waar-
in baby’s pinda’s krijgen. Dat lijkt te werken.
 
Verse koemelk is ook zoiets. Peuters die 
ongepasteuriseerde melk drinken op een 
boerderij, hebben veel minder kans op ast-
ma. Blijkbaar vernietigt pasteurisatie op hoge 
temperaturen niet alleen de ziektekiemen 
maar ook groeistoffen voor goedaardige bac-
teriën in onze darm. Het AWWA-consortium 
doet nu een grootschalige proef met licht 
gepasteuriseerde melk, als opvolgmelk voor 
kinderen in het eerste levensjaar. Daar zit 

 
Ons immuunsysteem is gemaakt om levensbedrei-
gende ziektes als malaria en tbc aan te pakken, maar 
die ziekten zijn in de westerse wereld zo goed als 
verdwenen. Voor WO II was 95% van de Belgen tbc  - 
positief, vandaag is dat amper 1 procent. Bij gebrek 
aan echte vijanden gaat het overreageren tegen bij-
voorbeeld onschuldige voedingseiwitten of boom-
pollen, gewoon omdat het denkt dat die onschadelijk 
moeten gemaakt worden.’
 
Dat is een heel recente evolutie.
Bart Lambrecht: ‘Precies. De eerste allergie- 
epidemie was hooikoorts, rond 1900, toen rioolwater 
van het drinkwater werd gescheiden. Ook de land-
bouw veranderde, met veel meer veeteelt en daaraan 
gekoppeld een ander soort gras op de weiden. Plots 
werden mensen massaal allergisch voor graspollen. 
Astma was de tweede golf, die ongeveer gelijkliep 
met het gebruik van antibiotica, de wereldwijde vac-
cinatiecampagnes en de betere isolatie van huizen 
na WO II. En tot slot hebben we sinds het midden 
van de jaren negentig de voedselallergieën, zoals de 
levensbedreigende notenallergie. Waarom die nu 
precies opkomen, is nog niet duidelijk. Misschien 
omdat ons voedsel te steriel is? Laat een sinaasappel 
’s winters in een fruitmand liggen – hij zal niet rotten.
 
Meer hygiëne is toch positief?
Bart Lambrecht: ‘Uiteraard. Veel levensbedreigen-
de ziekten zijn uitgeroeid, de levensverwachting is 
spectaculair gestegen. De keerzijde van de medaille: 
allergieën zoals astma zijn enorm toegenomen. Tot 
de helft van de bevolking heeft de een of andere 
allergie, vaak zonder duidelijke symptomen. Je sterft er 
niet aan, maar ze ondermijnen de levenskwaliteit en 
zijn chronisch.’
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ook een stuk genetische analyse bij: we 
willen kijken bij welke kinderen het werkt 
en bij welke niet, en waarom. Zo zouden we 
op termijn een gepersonaliseerde preventie 
kunnen ontwikkelen.’
 
Ook boerderijstof blijkt beschermende 
eigenschappen te hebben?
Bart Lambrecht: ‘Dat klopt. Het is al langer 
bekend dat kinderen die op een boerderij 

opgroeien, minder vatbaar zijn voor astma 
en hooikoorts dan stadskinderen. We hebben 
proeven met muizen gedaan, en de endotoxi-
nes die in boerderijstof voorkomen, hebben 
effectief een beschermende werking.’
 
Dus: jaag overal boerderijstof door de airco, 
en astma is de wereld uit?
Bart Lambrecht: ‘Zo simpel is het niet. Om 
te beginnen is het ene soort boerderijstof het 

ZIJN WE 
TE CLEAN?
Bart Lambrecht en Hamida 
Hammad: ‘We komen 
te weinig met ziekte-
verwekkers in contact. 
Onze afweercellen hebben 
geen referentiepunt meer 
over wat gevaarlijk is 
en wat niet.’
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andere niet. Boerderijen op amper enkele kilometers 
van elkaar hebben verschillende soorten stof, met 
verschillende beschermingsgraden. Zelfs bij de Amish 
en de Hutterieten, die allebei uit dezelfde streek naar 
de VS zijn geëmigreerd, is er een verschil. De Amish 
wonen nog altijd in traditionele boerderijen, waar de 
huizen aansluiten op de stal. De Hutterieten hebben 
een even traditionele levensstijl maar zijn overge-
schakeld op industriële landbouw. Hun boerderijstof 
beschermt veel minder goed.’
 
Hamida Hammad: ‘Intussen hebben we al veel 
geleerd over de werking van boerderijstof. In onze lon-
gen zitten epitheelcellen die reageren op gevaarlijke 
indringers. Bij astmalijders hebben ze de neiging om 
te overreageren. Endotoxine in boerderijstof activeert 
het eiwit A20, dat die overreactie afremt. Daar willen 
we op inzetten: we willen de epitheelcellen trainen 
zodat ze wel reageren op de echte gevaren, zoals 
tbc, maar niet op de kleinere gevaren – de allergi-
sche reacties dus. Het epitheel krijgt als het ware een 
geheugenfunctie en weet: dit pak ik aan, en dat laat ik 
liggen. Meteen twee vliegen in één klap: het epitheel 
overreageert niet meer én het reageert beter tegen de 
echte gevaren.
 

Een andere onderzoekslijn zet overigens in op 
lintwormen, die ook uit het Westen verdwenen 
zijn. Wormen ontwikkelden een manier om 
onder de radar van het immuunsysteem te 
blijven en zo jaren in ons lichaam te overleven. 
Met een lintworm aan boord heb je minder 
allergie. Ook daar hopen we een preventiestra-
tegie voor astma uit te ontwikkelen.’
 
Waar moet dat allemaal toe leiden?
Bart Lambrecht: ‘Om te beginnen zitten er 
momenteel heel wat medicijnen in de pijplijn. 
Er zijn al goede medicijnen voor 85% van 
de astmatici, maar de resterende 15% bleef 
een uitdaging. Zeker het laatste jaar komen 
veel medicijnen op de markt die gebruik-
maken van de basiskennis over hoe ons 
immuunsysteem werkt.
 
Uiteindelijk moet ons onderzoek leiden 
tot preventieve producten die het gunstige 
effect van onze eeuwenoude symbiose met 
microben op het immuunsysteem nabootsen, 
zonder een terugkeer naar onhygiënische 
leefomstandigheden. Intussen is er zoveel 
vooruitgang gemaakt dat we ervan overtuigd 
zijn: het moet lukken. De oplossing komt 
misschien niet uit ons lab, maar ze zal er 
zeker komen.’
 
Over welke termijn spreken we dan?
Bart Lambrecht: ‘Moeilijk te zeggen. Het zou 
bij wijze van spreken al over twee jaar kunnen, 
als iemand toevallig ergens op botst. Het kan 
ook nog 25 jaar duren. Maar met het inzicht 
in de allergiemechanismen dat we de laatste 
jaren hebben gekregen, zullen we er ongetwij-
feld geraken.’ 

 Onze ambitie: 
preventieve producten  
ontwikkelen om astma  
de wereld uit te helpen  
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WAAR OF NIET?

DE MEESTE KINDEREN MET 
ASTMA GROEIEN EROVERHEEN 

Bart Lambrecht: ‘Het kan, maar je zult altijd het 
risico hebben op een terugval. Een studie heeft uit-
gewezen dat kinderen die genezen verklaard waren, 
op hun achttiende nog altijd een luchtwegontsteking 
hadden. De astmasymptomen waren verdwenen 
omdat hun luchtwegen bij het groeien doorgankelij-
ker waren geworden. Maar de ziekte blijft toch op de 
achtergrond aanwezig en kan altijd opnieuw de kop 
opsteken, bijvoorbeeld bij een virusinfectie van de 
long. De gevolgen van roken zijn ook een stuk ernsti-
ger bij mensen met een astmavoorgeschiedenis, en 
er is een verhoogde kans op rokerslong.

 De ene allergie kan bovendien leiden tot de 
andere. Een voedselallergie bij jonge kinderen 
verdwijnt vaak voor de lagere school, maar later zie 
je dat een pollen- of huismijtallergie opduikt. Als je 
lichaam een allergische reactie heeft gehad, leert 
het op dezelfde manier te reageren op andere aller-
genen. Vandaar ook het belang van vroege preventie.’

ALS VOLWASSENE KUN JE 
GEEN ASTMA MEER KRIJGEN

Hamida Hammad: ‘Je kunt wel degelijk op latere 
leeftijd astma krijgen. Vrouwen in de menopauze 
kunnen bijvoorbeeld een heel specifieke vorm 
hebben die bijzonder moeilijk te behandelen is. 
Veel gevallen bij volwassenen zijn bovendien van 
de niet-allergische soort. We weten niet goed wat 
de ziekte veroorzaakt, dus er is voorlopig ook geen 
preventiestrategie.’

DE ‘PUFFERTJES’ TEGEN ASTMA 
WERKEN NIET

Hamida Hammad: ‘Toch wel, maar je moet ze regel-
matig gebruiken, ook als je geen symptomen hebt. 
Op die manier kun je de astma heel goed stabiliseren. 
Maar veel jonge mensen stoppen met puffen als ze 
zich goed voelen – ik kan het weten, want ik ben zelf 
zo iemand (lacht).’

ALS JE OUDERS ASTMA  HEBBEN, 
IS DE KANS GROOT DAT JE  
HET OOK KRIJGT

Bart Lambrecht: ‘Er is een genetische factor, maar 
die is niet zo eenduidig dat je zou kunnen berekenen 
hoeveel kans je hebt om astma te krijgen. Er zijn 
meer dan 120 genen die met astma te maken hebben, 
dus het ligt ingewikkelder dan dat. Maar astma komt 
in sommige families zeker meer voor dan in andere.’
 

BEWEGEN 
HELPT

Hamida Hammad: ‘Als kind zei men dat ik niet mocht 
sporten. Dat klopte toen, want sport kan een aanval 
triggeren. Maar de huidige preventieve behandelin-
gen werken heel goed, dus dat gevaar is er niet meer. 
En sport helpt om je luchtwegen open te zetten. Veel 
bewegen en niet roken, dat is de boodschap.’
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Op 10 maart 2018 viert De Krook 
zijn eerste verjaardag. De UGent, 
imec en de bibliotheek vieren 
feest en laten zien hoe onderzoek 
de wereld van morgen kleurt. De 
hele dag zijn er demo’s, o. a. over 
fobieën overwinnen met Virtual 
Reality, interactieve reclame, 360° 
journalistiek, slimme producten 
voor gezondheid en welzijn enz. Een 
speciale sessie van Kraks@dekrook 
onderzoekt de uitdagingen van 

slimme technologie in huis en van 
micro-elektronica in ons lichaam. 
Urgent.fm, het medialab van de 
UGent, verkent de radioformats van 
de toekomst. En imec laat je op de 
verbluffende expo De Techpeditie 
een alledaagse dag in het leven van 
morgen beleven.
 
Zaterdag 10 maart 2018 vanaf 10 uur, in De 

Krook en op het Studentenplein (naast het Ufo). 

Info: www.dekrook.be

DE UGENT VIERT MEE!

LEZING ‘GEOLOGIE IN THE PICTURE’
Iain Stewart wordt wel eens de ‘rock star van de geo-
logie’ genoemd. Hij is professor aan de University of 
Plymouth en bekend als maker en presentator van BBC-
programma’s zoals Journeys into the Ring of Fire (2007), 
How to Grow a Planet (2012) en Rise of the Continents 
(2013). Op uitnodiging van de vakgroep Geologie komt 
hij aan de UGent spreken over geologie en weten-
schapscommunicatie.  Zijn lezing Between a rock and a 
hard place – communicating geological hazards to the 
public is bestemd voor een breed publiek: studenten, 
alumni, journalisten, leerkrachten en leerlingen secun-
dair onderwijs.

 
Afspraak op 27 maart 2018 om 19 uur in de Aula, Voldersstraat 9. 

Vooraf (gratis) inschrijven via: 

https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/IainStewart

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: onze 
wereld is volop in beweging en het wordt alsmaar 
moeilijker om die snelle veranderingen bij te benen. 
Daarom hebben diverse UGent-vakgroepen de handen 
in elkaar geslagen om een lezingenreeks te organi-
seren, samen met Vooruit, Knack en de Verenigde 
Verenigingen. Het doel: het maatschappelijke debat 
stofferen met feiten, context, nieuwe inzichten en ge-
fundeerde hypotheses. Op drie avonden met TED-talks 
en debatten snijden UGent-experts en deskundigen uit 
het middenveld drie brandende kwesties aan:

• dinsdag 6 maart 2018: Polarisering, met o.a. Sami 
Zemni, Patrick Loobuyck en Luce Beeckmans

• dinsdag 27 maart 2018: Discriminatie, met o.a. Stijn 
Baert en Bram Wauters

• dinsdag 24 april 2018: Verbinding, met o.a. Ilse 
Derluyn, Marleen Easton en Sara Willems. 

Telkens vanaf 20 uur in de Theaterzaal van Vooruit. 

De toegang is gratis. Info: 
https://vooruit.be/nl/show/detail/12938/
Veranderende_werelden

LEZINGENREEKS ‘VERANDERENDE WERELDEN’



UGent eert zes nieuwe 
eredoctoren

Vrijdag 23 maart 2018 is niet zomaar een vrije dag. 

De UGent viert met Dies Natalis haar verjaardag en 

reikt traditiegetrouw ook nieuwe eredoctoraten uit.

nders dan je van een kloeke 
200-jarige zou verwachten, 
is Dies Natalis – Latijn voor 
‘geboortedag’ – aan de UGent 
een vrij recent fenomeen. De 
eerste officiële editie vond pas 
56 jaar geleden plaats: op 17 

februari 1962, om precies te zijn. 'De drijvende 
kracht was de toenmalige rector, Jean-Jacques 
Bouckaert', vertelt Fien Danniau (vakgroep 
Geschiedenis). 'Hij wilde een extra feestdag 
invoeren om nieuwe eredoctoraten uit te 
reiken. Tot dan gebeurde dat doorgaans bij 
de opening van het academiejaar. Begin jaren 
1960 was het hoger onderwijs volop in expan-

A
sie, en de rector vond het geen slecht idee om 
– in navolging van binnen- en buitenlandse 
voorbeelden – een bijkomende gelegenheid 
te creëren waarop de universiteit in de kijker 
kon lopen. Daarnaast zag hij in Dies Natalis 
een middel om de interne samenhorigheid te 
bevorderen. Door de explosieve groei van het 
aantal studenten en professoren stond die 
namelijk een beetje onder druk.'
 
Symbolische datum
Dies Natalis wordt elk jaar gevierd op de 
voorlaatste vrijdag van maart. Een historische 
reden is er daarvoor niet: de stichting van de 
universiteit door koning Willem I vond plaats 
op 25 september 1816, de eigenlijke ope-
ning op 9 oktober 1817. Overigens was rector 
Bouckaert niet de allereerste die het idee kreeg 
kreeg om een Dies Natalis te organiseren. Het 
Gentsch Studenten Corps – de overkoepe-
lende vereniging van de Vlaamse studenten 
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HONORIS 
CAUSA
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aan de toenmalige RUG – was hem een kleine 
dertig jaar voor. Op 16 november 1933 was de 
Minardschouwburg het toneel van de eerste in 
een reeks van negen studentikoze Dies Natalis 
vieringen.
 
Tegenwoordig gaat Dies Natalis traditioneel 
van start met een optocht in toga naar de Aula 
in de Voldersstraat. Daar ontvangen de eredoc-
toren naast hun diploma van doctor honoris 
causa (doctor op grond van verdienste) ook 

een epitoga, een schouderversiering die de academi-
sche graad aangeeft.
 
Allerhoogste eer
De titel van doctor honoris causa is de hoogste aca-
demische onderscheiding die iemand kan krijgen. Wie 
komt ervoor in aanmerking? De UGent kent weten-
schappelijke en institutionele eredoctoraten toe. Het 
wetenschappelijk eredoctoraat wordt toegekend aan 
spraakmakende hoogleraren van andere universitei-
ten. Dat gebeurt op voorstel van een faculteit – elk jaar 

DE ALLEREERSTE
De affiche van 

de  eerste officiële Dies 
Natalis van de UGent,  

op 17 februari 1962.
DRIJVENDE KRACHT
De bedenker van de huidige Dies Natalis was rector 
Jean-Jacques Bouckaert, hier rechts op de foto, naast 
professor Karel De Clerck.

HISTORISCH
Onder: koning Boudewijn, Camille Huysmans en 
Frans Van Cauwelaert krijgen een eredoctoraat in 
1956. Rechts: affiche van het Gentsch Studenten 
Corps, dat al in 1933 een Dies Natalis oganiseerde.
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komt een aantal faculteiten aan de beurt om 
een eredoctor voor te dragen. Het institutione-
le eredoctoraat wordt toegekend aan personen 
die zich op maatschappelijk, politiek of cultu-
reel vlak bijzonder hebben onderscheiden. Dat 
gebeurt op initiatief van de hele instelling.
 
Aanvankelijk zat er weinig regelmaat in de 
voordracht van nieuwe eredoctoren aan de 
UGent, maar sinds 1962 kwamen er vrijwel 
jaarlijks vier tot acht bij.
 
Eregalerij
De galerij van Gentse eredoctoren telt intussen 
ook honderden namen. Naast Amerikaanse 
presidenten als Woodrow Wilson en Herbert 
Hoover, de Franse maarschalk Ferdinand Foch 
en prominente leden van het Belgisch vorsten-
huis gaat het onder meer om natuurkundige 
Erwin Schrödinger, bioloog en televisiemaker 
David Attenborough, popzanger en politiek ac-

tivist Bob Geldof, gewezen VN-topman Kofi Annan, 
de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, 
de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, politici zoals 
Paula D'Hondt, Guy Verhofstadt en Angela Merkel, 
de astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne, 
diepzeeduiker en onderzoeker Jacques Cousteau, 
voormalig IOC-baas Jacques Rogge en kunstpaus 
Jan Hoet.
 
www.ugentmemorie.be

BLIJE GEZICHTEN
Rector Anne De Paepe met Angela Merkel, die in 2017 
een gezamenlijk eredoctoraat kreeg van de UGent en 

de KU Leuven. Onder: afsluitend galabal van de viering 
175 jaar UGent in 1992. Eredoctor Dirk Frimout danst 

met de echtgenote van de toenmalige rector Leon De 
Meyer (op de achtergrond met mevrouw Frimout).

DESMOND TUTU
In 2005 kreeg de Zuid-Afrikaanse aartsbis-
schop Desmond Tutu een eredoctoraat uit 
handen van rector Andreas De Leenheer.
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2018: 
EN DE EREDOCTOREN ZIJN …

Op vrijdag 23 maart 2018 reikt de UGent zes nieuwe 

eredoctoraten uit, één institutioneel en vijf wetenschappelijke. 

Hun promotoren stellen ze kort even voor. 

Econoom  
Hernando de Soto 
(Institute for Liberty and Democracy, Lima)

Professor Annelies Wylleman, 
faculteit Recht en Criminologie: 
‘'Hernando de Soto ontwikkelde 
met wereldwijd invloedrijke wer-
ken als De Andere Weg: het eco-
nomische antwoord op terrorisme 
en The Mystery of Capital: Why 
Capitalism Triumphs in the West 
and Fails Everywhere Else een 
intrigerende visie op de sleutels 
tot economische vooruitgang van 
de derde wereld. Hij toonde aan 
dat een juridisch goed geordend 
en transparant eigendomssys-
teem cruciaal is voor welvaart en 
welzijn. Maar het bleef niet bij de 
theorie. Dankzij zijn inzet kreeg 
het goederenrecht een promi-
nente plaats als hefboom voor 
de ontwikkeling van de armen 
in Peru en heel wat 
andere landen.'

Auteur 
Fatou Diome

Rector Rik Van de Walle: ‘De 
UGent staat met beide voeten in 
de samenleving: we zoeken mee 
naar antwoorden voor brandende 
maatschappelijke kwesties. Dat 
engagement herken ik in de Frans-
Senegalese schrijfster Fatou Diome. 
In haar werk snijdt ze thema’s aan 
zoals postkolonialisme, migratie, 
racisme, ongelijkheid, de positie 
van de vrouw in de samenleving en 
de relatie tussen Europa en Afrika. 
Fatou Diome houdt vast aan de 
waarden van de Franse Republiek 
– vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
– en onderzoekt tegelijk hoe we die 
waarden levend kunnen houden en 
ze een universele invulling kunnen 
geven. Door haar een institutioneel 
eredoctoraat toe te kennen, geeft 
de UGent meteen een 
sterk maatschappelijk 
signaal.’
 

Literatuurwetenschapster 
Dame Gillian Beer
 (University of Cambridge)

 Professor Marysa Demoor, fa-
culteit Letteren en Wijsbegeerte: 
Dame Gillian Beer is een mo-
nument in de popularisering 
van de literatuurwetenschap. Zij 
linkte als eerste de invloedrijke 
Victoriaanse literatuur aan de 
evolutietheorie, de psychoana-
lyse en zelfs de wiskunde. In 
1998 werd ze door koningin 
Elizabeth als dame-commandeur 
opgenomen in de Orde van het 
Britse Rijk (DBE). Ze kreeg ook 
al een eredoctoraat van Oxford 
University, Harvard University en 
de Sorbonne. Daar komt nu dus 
de UGent bij. Niet verbazend, als 
je weet hoe vaak zij al confe-
renties in Gent bijwoonde en 
hoe sterk ze het literair onder-
zoek aan deze 
universiteit heeft 
gesteund.'
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Professor Kris Verheyen, faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen: 
'Namens het Onderzoeksplatform 
Natuurlijk Kapitaal heb ik Johan 
Rockström voorgedragen vanwe-
ge zijn leiderschap in duurzame 
ontwikkeling. Hij is directeur 
van het Stockholm Resilience 
Centre, dat vernieuwend holis-
tisch onderzoek naar globale 
duurzaamheidsvraagstukken 
promoot. Hij is medebedenker 
van de concepten Anthropoceen, 
Global Planetary Boundaries 
en Resilience, die inmiddels tot 
het standaardjargon van weten-
schappers en beleidsmakers ho-
ren. Tegelijk staat hij met beide 
voeten in het maatschappelijk 
debat. Deze unieke combinatie 
maakt van professor Rockström 
een uitermate geschikte 
eredoctor.’

Farmacoloog Patrick 
Couvreur
(Université Paris-Sud)

Professor Stefaan De Smedt, 
faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen: 'Patrick 
Couvreur werd geïnspireerd 
door zijn UCL-collega en 
Nobelprijswinnaar Christian de 
Duve, die de celorganellen lyso-
soom en peroxisoom ontdekte. 
Hij stelde voor om geneesmidde-
len die niet spontaan door cellen 
worden opgenomen te encapsu-
leren in nanoscopische deeltjes. 
Daardoor zouden ze hun doel 
sneller kunnen bereiken, net 
zoals virussen. Zo werd hij de 
grondlegger van de nanomedi-
cijnen. Al miljoenen patiënten 
met kanker of infecties werden 
zo behandeld. Geneesmiddelen 
in cellen binnenloodsen door na 
te gaan hoe virussen dat doen: 
een schitterende toepassing van 
“Durf Denken”!’
 

Duurzaamheids onderzoeker 
Johan Rockström
(Stockholm University)

Bacterioloog  
Marcelo Gottschalk
(Université de Montréal, Canada)

Professor Freddy Haesebrouck, 
faculteit Diergeneeskunde: 
'Marcelo Gottschalk reageerde 
wat verwonderd op het nieuws 
van zijn eredoctoraat. Toch is hij 
een wereldautoriteit in aandoe-
ningen bij varkens. Zijn naam is 
onmiskenbaar verbonden met de 
Streptococcus suis, een bacterie 
die zenuwstoornissen, gewrichts-
ontsteking en sterfte veroorzaakt. 
Bij de mens kan besmetting met 
die bacterie tot meningitis en 
permanente doofheid leiden. 
Professor Gottschalk werd als eni-
ge Westerse onderzoeker gevraagd 
om een ernstige uitbraak van deze 
ziekte in China te helpen oplossen. 
Kortom: hij heeft er in ruime mate 
toe bijgedragen dat het belang van 
de diergeneeskundige bacteriolo-
gie algemeen erkend 
werd.'
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UNIVERSE

IN DE BAN  
VAN DE RING
Telt de eerste bachelor Oosterse talen en 

culturen een toekomstige bokskampioene? 

Experts hebben er een goed oog in, maar 

Florence De Coster blijft nuchter.

 
Natuurlijk zijn mijn studies ook erg belangrijk, want 
ik weet nu al dat ik nooit van mijn sport zal kunnen 
leven. Mijn profcontract houdt in dat ik betaald word 
voor wedstrijden en een sponsor heb voor mijn ma-
teriaal, meer is het niet. Ik heb voor Oosterse talen 
en culturen gekozen omdat ik graag mijn tanden in 
iets nieuws wilde zetten, iets wat mijlenver van mijn 
leefwereld af stond. Bovendien zal het belang van 
China als economische grootmacht in de toekomst 
alleen maar toenemen. Wie een mondje Chinees 
praat, raakt overal wel aan de slag!'

'Mijn docenten en medestudenten zullen vreemd 
opkijken als ze dit lezen. Tot nu toe weet niemand 
aan de UGent dat ik al zes jaar boks bij de 
lichtgewichten en sinds vorige zomer zelfs een 
profcontract heb. Het is gewoon nog nooit ter 
sprake gekomen. Ik ben op mijn twaalfde in deze 
sport beland. De verhalen van mijn papa over zijn 
bokskampen vond ik zo geweldig dat ik het ook 
wel eens wou proberen. Daarna ben ik eigenlijk 
nooit meer gestopt. Boksen is een heel complete 
sport. Naast fysieke kracht komt het vooral aan 
op strategisch denken, uithouding en doorzet-
tingsvermogen. Schrik om klappen te krijgen of 
me serieus pijn te doen heb ik niet. Als je met 
angst in de ring stapt, ben je eigenlijk al verloren.
 
Ik heb het grote geluk dat ik in mijn club geregeld 
kan sparren met Delfine Persoon, meervoudig 
wereldkampioene en gewezen Belgisch sport-
vrouw van het jaar. Ik kan nog ongelooflijk veel 
van haar leren. Ik sta nog helemaal aan het begin: 
tot nu toe heb ik bij de professionals welgeteld 
één kamp afgewerkt én gewonnen. Mijn eerste 
ambitie is om ooit eens Belgisch kampioene 
te worden. Als dat lukt, kan ik dromen van een 
volgende stap …
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HECHTE BAND
Tiny De Keuster, met Wilson Cooper: 
'Aan de hand van hoe zijn baasje 
reageert, doet een hond informatie 
op over de wereld.'
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Geen dier staat zo dicht bij de mens als de 

hond. Maar weten we echt wat er in hem 

omgaat? En waarom zijn honden zo geschikt 

om mensen met een beperking te assisteren?

WAT GAAT ER OM IN

Hoe je misverstanden tussen 
mens en hond kunt vermijden

E en stelling die je vaak hoort: een hond 
interpreteert relaties in termen van do-
minantie. Als eigenaar moet jij duidelijk 
maken dat je de baas bent, of de hond 

speelt baas over jou.

Professor Tiny De Keuster (vakgroep Voeding, 
Genetica en Ethologie): ‘Die theorie dateert al 
van 1946. De Duitse wetenschapper Rudolph 
Schenkel bestudeerde toen een aantal wolven 
in de zoo van Bazel. Hij ontdekte een hi-
erarchie, van de alfa-wolf bovenaan tot de 
omegawolf die niets in de pap te brokken had. 
Wolven en honden zijn nauw verwant – de 
conclusie was dat ook hondenrelaties geba-
seerd zijn op dominantie.
 
De bekende etholoog David Mech heeft die 
theorie in 1970 overgenomen in zijn boek 
The Wolf: The Ecology and Behavior of an 
Endangered Species. En je zult zien: zodra zo’n 
framework er is, beginnen mensen redenen te 
vinden waarom het klopt.’

 
En het klopt niet?
‘Schenkel bestudeerde wolven die geen enkele ver-
wantschap hadden met elkaar, in gevangenschap op 
een kleine oppervlakte. In die onnatuurlijke om-
standigheden krijg je inderdaad een gevecht om de 
macht. Maar toen Mech in de jaren 1990 wolven ging 
bestuderen in het wild, bleek een roedel geen “vreem-
de” wolven te bevatten, maar was het gewoon een 
familieverband van ouders en jongen. In dertien jaar 
heeft Mech geen enkele keer een onderling gevecht 
gezien. En als de jongen volwassen zijn, trekken ze 200 
kilometer verder. Dat kun je in gevangenschap natuur-
lijk niet doen.
 
Kortom: Mech heeft zijn mening moeten herzien. Voor 
een mens is het dominantiemodel erg herkenbaar, 
maar voor wolven en honden werkt het niet. Dat wil 
zeggen, honden houden van voorspelbaarheid. Als het 
baasje de regel oplegt dat de hond pas na hem mag 
eten, is dat geen probleem. Maar met dominantie heeft 
dat niets te maken. Hondenfluisteraar Cesar Millan, die 
ons aanraadt om een hond bij de keel te grijpen om 
onze dominantie te tonen, heeft het totaal mis. Het 
bezorgt een hond alleen maar stress.’
 
Het is op zichzelf al een beetje raar om naar wolven 
te kijken als je eigenlijk honden wilt bestuderen.
‘Precies. Uiteindelijk zijn wolven en honden al 
80.000 jaar geleden van elkaar afgesplitst en zijn hon-
den al minstens 15.000 jaar gedomesticeerd. Daardoor 

ONZE BESTE VRIEND?
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  We denken veel 
te vaak dat honden 
denken en 
reageren zoals 
wijzelf   

op te lossen. Als de hond er niet uitraakt, doet 
hij een beroep op zijn baasje. Aan de hand 
van hoe zijn eigenaar reageert, doet een hond 
informatie op over de wereld.
 
Je kunt de relatie bijna vergelijken met een 
ouder-kindrelatie: de hond hecht zich aan de 
mensen waarmee hij samenleeft, voor de rest 
van zijn leven. Bij beiden komt daarbij ook het 
gelukshormoon oxytocine vrij. Komt er een ande-
re hond bij, dan kunnen beide honden zich aan 
elkaar hechten via de mens. Net als in een gezin.’
 
Kun je die hechting vergelijken met liefde? 
Veel mensen zeggen dat hun hond hen troost 
als ze verdrietig zijn.
‘Om van empathie te spreken, moet je weten 
wat de noden, behoeften en emoties van een 
ander zijn. Een kind van drie jaar oud begrijpt 
dat iemand iets wil uitknippen en gaat een 
schaar halen. Een hond kan zien of iemand 
tevreden, ontevreden of neutraal is, maar de 
reden kent hij niet. Als het baasje in een zetel 
zit te wenen, weet hij dat er iets mis is. De 
reactie is dan om bij dat baasje te gaan zitten, 
maar dat is eerder uit verwarring: hij doet dat 
om meer informatie te krijgen. Dat kwam ook 

De Blauwe Hond

Tiny De Keuster ontwikkelde met een multidisciplinair 
team van dierenartsen, ethologen en artsen (onder meer 
van de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Genees-
kunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent), 
samen met docenten van het KASK het lespakket De Blau-
we Hond. Dat is een interactief spel dat kinderen en hun 
ouders leert om risicosituaties te herkennen. Kinderen 
leren ook op een veilige manier met hun hond om te gaan. 
Het spel bestaat als dvd en als app en is intussen al in 21 
landen uitgerold. Het programma ontving vorig jaar de 
2017 Global One Health Award van de World Small Animal 
Veterinary Association.
 
www.thebluedog.org/nl

is ook hun genoom veranderd. Honden zijn 
gevoelig voor menselijk oogcontact en kunnen 
zich aan de mens hechten.
 
In 2003 is een experiment uitgevoerd waarbij 
wolven en honden een probleem voorgelegd 
kregen. Wolven proberen dat probleem zelf 
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naar voren uit een onderzoek waarbij mensen een 
hartaanval fingeerden. De hond ging er braafjes naast 
zitten, maar ondernam verder niets. Tot zover Lassie 
(lacht).’
 
En hulphonden dan?
 ‘Hulphonden zijn getraind om een aantal strikt omlijn-
de taken uit te voeren, binnen welbepaalde contexten. 
Blindegeleidehonden kunnen een voorwerp pakken, 
een kast openen, de straat oversteken, inschatten of 
dat al dan niet veilig is. Elk van die taken moeten ze 
aanleren. Je kunt een hond niet leren om zomaar naar 
iets te zoeken, laat staan te redeneren waar iets zou 
kunnen liggen. Maar je kunt detectiehonden wel oplei-
den om systematisch een ruimte te doorlopen.’
 
Dus het idee dat honden ons begrijpen, klopt niet?
‘Honden zijn heel goed in het lezen van emoties. Als je 
bijvoorbeeld iets vriendelijks zegt maar eigenlijk boos 
bent, heeft een hond dat direct door. Het is eerder 
omgekeerd: het misverstand ligt vaak bij de mens. We 
denken veel te vaak dat honden denken en reageren 
zoals wijzelf, en dat is niet zo.’
 
‘Veel bijtongevallen zijn het resultaat van funda-
mentele misverstanden. Neem nu iemand die zich 
vooroverbuigt naar een hond en hem rechtstreeks 

aankijkt. Alleen al de frontale houding is voor die hond 
een teken van conflict. Als honden elkaar vriendelijk 
begroeten, benaderen ze elkaar in een boogje en kijken 
elkaar nooit rechtstreeks aan. Of kleine kinderen die 
een hond willen knuffelen. Voor ons is knuffelen een 
teken van vriendschap, voor honden is dat een be-
dreiging. Een hond kan wel leren dat zulke acties niet 
slecht bedoeld zijn, maar hij blijft het gevoel hebben 
dat hij niet weg kan.’
 
Mensen begrijpen honden slecht?
‘Mensen zijn heel slecht in het interpreteren van 
de signalen die een hond uitzendt. De extremen, 
bijvoorbeeld de tanden ontbloten, kunnen we correct 
interpreteren. Maar de subtiele signalen van stress 
zien we vaak niet. De oren platleggen, de lippen likken 
of geeuwen, dat zijn conflictvermijdende signalen: de 
hond ervaart een conflict en probeert gerust te stellen. 
Dat doet hij ook door op zijn rug te gaan liggen en te 
blijven staren naar diegene die hem bijvoorbeeld aait. 
Dat heeft niets te maken met onderdanigheid, maar 
toont dat de hond zich in het nauw gedreven voelt 
en signaleert: stop ermee. Honden proberen conflic-
ten te vermijden, maar als ze echt geen uitweg zien, 
bijten ze. Als mensen die vroege conflictsignalen beter 
zouden herkennen, zouden we veel bijtongevallen 
kunnen vermeden.’ 
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De stad leefbaar houden: bio-ingenieur Sander Vandenberghe 

doet dat met zijn bedrijf Cargo Velo, dat een milieuvriendelijk 

alternatief biedt voor de traditionele koerierdienst per auto.

e runt een fietskoerierbedrijf, 
maar je studeerde Bio-ingenieurs-
wetenschappen. Verkeerde 
studiekeuze?

Sander Vandenberghe: ‘De twee liggen dichter bij 
elkaar dan je denkt. Als bio-ingenieur ben je bezig 
met het milieu. Dat ik Cargo Velo heb opgestart, 
heeft ook met ecologische ambities te maken. Ik 
wil het aantal auto’s in de stad verminderen door 
de fiets in te zetten als een efficiënt vervoersmid-
del. Zolang het niet echt nodig is, gebruiken we 
trouwens geen elektrische fietsen. De elektriciteit 
die zulke fietsen verbruiken: waar komt die van-
daan en wat doe je met de oude batterijen?’
 
Was je altijd al een fervente fietser?
‘Ja, maar mijn liefde laaide pas goed op toen ik sa-
men met mijn vriendin Floor een fietsreis maakte 
naar Denemarken. Fietsen geeft je een enorm 
gevoel van vrijheid. Je kunt snel van de ene plek 
naar de andere en je blijft feeling houden met de 
omgeving.’
 
Wanneer ben je op het idee gekomen om 
met fietsen je brood te verdienen?
‘Toen ik als Erasmusstudent naar Wenen trok. Ik 
vond daar een inspirerende undergroundscene 
van geëngageerde bikers die heel erg bezig waren 
met transport per fiets. Samen met andere vrien-

VIVE LE VÉLO
Alumnus Sander Vandenberghe

den heb ik in Gent dan de Fietskeuken opgestart, 
een open herstelplaats annex ontmoetingsplaats 
voor bikers. Ik heb toen ontdekt dat ik het fijn vind 
om een project te lanceren. Na mijn doctoraat 
ben ik mijn eigen fietskoerierdienst begonnen.'
 
Een doctor in de Bio-
ingenieurswetenschappen die een 
fietsbedrijf opstart. Je omgeving 
verklaarde je allicht gek?
‘Ja, en dat was misschien ook wel terecht (lacht). 
Een duidelijk plan had ik niet. Het is niet zo dat 
het doctoreren tegenviel. Ik heb fundamen-
teel onderzoek verricht naar extreme regenval. 
Een boeiend onderwerp, maar ik wist ook dat 
ik me niet de rest van mijn carrière daarop 
wou focussen.’
 
Kun je de kennis die je aan de UGent hebt 
opgestoken ook gebruiken voor je bedrijf?
‘Indirect wel. Je leert snel analyseren en synthe-
tiseren. Als bio-ingenieur kan ik ook program-
meren. Daardoor kon ik vlot samenwerken met 
onze softwarearchitect om een programma uit 
te dokteren om ritten in te plannen. Als docto-
raatsstudent moet je ook Transferable Skills-
vakken volgen. Ik heb gekozen voor onder meer 
Bedrijfseconomie en Timemanagement, en die 
kennis komt me nu goed van pas.’
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FERVENTE FIETSER
'Fietsen geeft je een enorm 
gevoel van vrijheid', zegt Sander 
Vandenberghe.
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Vond je de studie op zich interessant?
‘Bio-ingenieurswetenschappen is een heel gevarieerde 
opleiding die de nodige uitdagingen biedt. Ik ging voor-
al graag naar de colleges van professor Willy Verstraete, 
die voeling had met de bedrijfswereld. Ook mijn docto-
raatsbegeleiders, professor Niko Verhoest en professor 
Bernard De Baets, hebben me enorm geïnspireerd. Ze 
gaven heel gedreven en met veel enthousiasme les.’
 
Wat voor student was je?
‘Ik zette de bloemetjes graag buiten, maar in de exa-
menperiode had ik wel de discipline om uren aan mijn 
bureau te zitten blokken.’
 
Je komt uit de Kempen – waarom koos je voor de 
UGent?
 ‘Antwerpen was te dichtbij, en Leuven vond ik te veel een 
studentenhok. Gent is een echte stad, die ook naast de 
universiteit veel te bieden heeft. De opleiding bio-ingeni-
eur van de UGent genoot bovendien een goede reputatie.’
 
Is Gent ook een fijne stad om  
als fietskoerier te werken?
‘Bij nat weer zijn de kasseien glad, en ook de tramsporen 
kunnen gevaarlijk zijn. Anderzijds voel ik in Gent vrij veel 

MADE@UGENT
   Sander Vandenberghe

° 1984
Doctor in de Bio-ingenieurs-
wetenschappen (2012)

 

respect voor fietsers. Je krijgt hier meer ruimte 
dan in veel andere steden.’
 
Wat vervoeren jullie allemaal?
‘We werken vaak voor de medische sector en 
voor de horeca – lunches bezorgen aan bedrij-
ven bijvoorbeeld. Maar we vervoeren ook gro-
tere voorwerpen in onze trailers. We hebben 
al complete verhuizingen gedaan: ijskasten, 
vaatwassers, zitbanken … Onlangs moesten we 
een kaasplank van anderhalve meter lang naar 
De Punt brengen. De plank kon niet eens door 
de draaideur. En ooit hebben we prins Laurent 
naar het Filmfestival gebracht. Hij heeft toen 
beloofd om terug te keren met zijn gezin, maar 
ik heb hem sindsdien niet meer gezien (lacht).’
 
Zit je zelf nog vaak op de fiets?
‘Ik ben gedegradeerd tot mijn eigen secreta-
resse, zeg ik soms (lacht). Tot midden 2016 
was ik zelf vaak op de baan, maar toen is de 
bal hard aan het rollen gegaan. Ik stond voor 
de keuze: klein blijven en traag groeien of een 
vennootschap opstarten. Ik heb voor het twee-
de gekozen. Vooral om het boeiend te houden 
voor mezelf. We zijn nu een coöperatieve 
vennootschap met een vijftiental medewerkers 
in dienst. Eén dag in de week fiets ik zelf nog, 
maar voor de rest ben ik vooral bezig met busi-
nessplannen maken en de strategie uitzetten: 
waar willen we op inzetten, hoe willen we ons 
profileren?’
 
En hoe wil je je profileren?
‘We zijn sterk in expressleveringen. Dat wil ik zo 
houden. Daarnaast wil ik nog meer inzetten op 
het beleveren van de stad. Sinds mei zitten we 
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net buiten de stadsring. Klanten kunnen hier 
makkelijk hun goederen leveren, zodat wij ze 
dan naar het centrum kunnen brengen. De last 
mile, zoals dat heet. Maar er beweegt ook veel 
in de wereld van de e-commerce. Op langere 
termijn willen we een duurzame rol spelen als 
pakjesbezorger. Ik vind het ook heel belangrijk 
dat onze koeriers graag bij ons werken. Ze zijn 
ons gezicht bij de klant, en ze vertegenwoordi-
gen die klant ook bij zijn eindklanten. Vandaar 
dat onze koeriers een vast contract en een 
goede verzekering hebben.’

Hoe zie je de toekomst voor de 
fietskoerierdiensten in het algemeen?
‘Rooskleurig. Ik denk dat het ecologisch 
bewustzijn in de sector van de e-commerce 
nog verder zal verhogen en dat er veel kansen 
zijn voor een duurzamere aanpak. Ook het 
circulatieplan duwt de mensen in de richting 
van de fiets. Er is dus zeker nog groeipotenti-
eel. Het wordt nog een hele uitdaging om het 
bedrijf op een gezonde, duurzame manier te 
laten groeien. Soms denk ik aan de reactie 
van een van mijn doctoraatsbegeleiders, toen 
hij hoorde dat ik fietskoerier wou worden. “Je 
komt wel terug, iemand met een brein als jij 
zal de intellectuele uitdaging missen.” Maar dat 
klopt niet. Als leider van mijn eigen bedrijf heb 
ik net ontzettend veel intellectuele uitdagingen 
te tackelen.’ 

OOK DE UGENT KIEST VOOR 
MILIEUVRIENDELIJK TRANSPORT 

Eind vorig jaar sloot de UGent een universiteits-
brede overeenkomst met Cargo Velo. Vanaf nu 
maken we voor alle expresszendingen binnen de 
zone Gent – die niet kunnen verstuurd worden 
via de UGent-binnenpost – gebruik van de dien-
sten van Cargo Velo. 

www.ugent.be/nl/actueel/ 
raamovereenkomst-koerierdiensten.htm

 De toekomst voor 
duurzame pakjesbezorgers 
ziet er rooskleurig uit   
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U DENKT?

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen 

voor, een mix van persoonlijke 

vragen en vragen over zijn of 

haar vakgebied.

Jasmine Vergauwe is onderzoeker bij de vakgroep 
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie.

‘ TE VEEL 
CHARISMA KAN 
NEFAST ZIJN’
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 1  Wat wilde u worden toen u 12 was? 

Bioloog! Ik was toen echt gefascineerd door de 
natuur, door roofvogels en uilen bijvoorbeeld.
 
 2   U deed onderzoek naar het impostor syndrome. 

Wat is dat?

Met het impostor syndrome – het oplichters- of 
bedriegersyndroom – worden de intense gevoelens 
van intellectuele fraude bedoeld die vaak heel 
succesvolle mensen ervaren. Ze hebben objectieve 
bewijzen van hun intelligentie, zoals uitzonderlijk 
goede schoolresultaten of promoties op het werk. 
Toch zijn ze zijn niet in staat om hun prestaties te 
internaliseren en te aanvaarden. Ze schrijven ze 
niet toe aan eigen capaciteiten, maar aan externe 
factoren zoals toeval, misverstanden, charme of 
hun brede netwerk, of ze denken dat ze veel harder 
moeten werken dan anderen om dezelfde resultaten 
te bekomen. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat 
andere mensen hun capaciteiten sterk overschatten: 
ooit vallen ze door de mand en ontdekt iedereen dat 
ze niet écht intelligent zijn, maar als bedriegers – 
impostors – door het leven gaan.
 
 3   Waarom treft dat syndroom  

meer vrouwen dan mannen?

Dat klopt niet. De onderzoekers die het voor 
het eerst beschreven dacht eerst van wel, maar 
recente onderzoeken geven aan dat het even vaak 
voorkomt bij vrouwen als bij mannen. Dat blijkt ook 
uit ons onderzoek op de Belgische arbeidsmarkt. 
Het percentage van mensen met sterke impostor-
gevoelens schommelt zowel bij vrouwen als bij 
mannen rond 20 procent.

 4   Heeft het ook voordelen?

Uit angst om door de mand te vallen leveren ze 
uitermate goede werkprestaties. Of ze dat torenhoge 

niveau kunnen volhouden zonder eronder door te 
gaan, is maar de vraag …

 5  Uw doctoraat ging over leiderschap – onder meer 
over charisma. Wat is dat?

Charisma hangt samen met de persoonlijkheid 
van mensen. Charismatische persoonlijkheden 
hebben veel zelfvertrouwen, zijn energetisch en 
enthousiasmerend, durven risico’s te nemen en zijn 
veeleer creatief.

 6   Een conclusie van u was dat je als leider ook te 
veel charisma kunt hebben?

Uit mijn onderzoek blijkt dat leiders met veel 
charisma een sterke strategische focus hebben. Ze 
zijn veel bezig zijn met de langetermijnvisie van 
hun bedrijf, met innovatie en groei. Dat is natuurlijk 
erg goed, maar vaak schieten ze tekort in het 
operationele gedeelte: ze slagen er niet altijd goed in 
om hun visie te realiseren of te doen realiseren.
 
 7   Welk nieuws heeft u recent bang  

of boos gemaakt?

De lijst van terreuraanslagen in Europa blijft 
aangroeien. Dat maakt mij eerder boos dan bang. 
Wat me bang maakt, is dat we zo’n aanslag intussen 
normaal beginnen te vinden: ‘Hoeveel doden? Vijf? 
Dan valt het nog mee.’

 8  Als u een tijdreis zou kunnen maken, waarheen 
zou u reizen?

De tijd van de Grieken en Romeinen.
 
 9  Hebt u een wetenschapsheld?

Charles Darwin.
 
 10  Het mooiste cadeau dat u ooit hebt gekregen?

Nu wordt het melig: ware liefde. Maar goed, ik had 
gewoon nooit gedacht dat het mij zou overkomen …



VRAAG Lees meer over baanbrekend UGent-onderzoek 
over astma en allergie op p.6

WAT KRIJGEN PEUTERS 
IN ISRAËL TE ETEN,  
OM NOTENALLERGIE  
TE VOORKOMEN?
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DIE DURFT DENKEN

‘Een boloppervlak zoals de aarde op een plat vlak over-
zetten, dat lukt nooit zonder vervormingen – zoals je ook 
een sinaasappel niet op een tafel kunt platdrukken zonder 
de schil te scheuren. Neem nu de Mercatorprojectie, die 
ook door Google Maps wordt gebruikt. Die is bruikbaar als 
navigatiekaart, maar ze vertekent de oppervlakte van de 
continenten enorm. Door de bolling van de aarde wordt wat 
dichter bij de polen ligt sterk vergroot weergegeven. Groen-
land lijkt quasi zo groot als Afrika, maar eigenlijk is Afrika 
veertien keer groter. Groenland wordt opgeblazen om de 
kaart in het noorden even vol te maken als rond de evenaar.

Elke wereldkaart vervormt. Hoe beïnvloeden 

die vervormingen ons mentale wereldbeeld? 

Doctoraatsstudente Lieselot Lapon (vakgroep Geografie) 

zoekt het uit, aan de hand van een druk gedeelde test.

 
Voor mijn doctoraat ga ik na hoe wereldkaarten 
ons mentale beeld van de wereld beïnvloeden. 
Daartoe heb ik een eenvoudige, speelse onlinetest 
ontwikkeld, in acht talen. Ik hoop op deelnemers uit 
alle hoeken van de wereld, zodat ik de antwoorden 
kan correleren aan de wereldkaarten die in diverse 
onderwijssystemen worden gebruikt.
 
De test heb ik gelanceerd op 18 januari van dit jaar, 
en de respons is overweldigend. Hij werd druk ge-
deeld via sociale media en drie weken later hadden 
al 68.000 mensen deelgenomen, uit 180 landen. 
Wat ook erg leuk is: docenten uit Polen, IJsland, de 
VS en België hebben me al laten weten dat ze de 
test in hun lessen willen gebruiken.’
 
www.maps.ugent.be

DE WERELD IN 
ONS HOOFD
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EEN LOLLY 
OP BASIS VAN 
PINDANOTEN


