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‘Eenzijdig verlamde kinderen moeten regelmatig oefe
nen, maar ze spelen liever computerspelletjes’, vertelt 
professor Hilde Van Waelvelde (vakgroep Revalidatie
wetenschappen en Kinesitherapie). ‘Dat bracht ons op 
het idee om exercise en gaming te combineren in een 
exergame die een variant is van de spiegeltherapie. 
Daarbij zit de patiënt aan een tafel met een spiegel. De 
verlamde arm ligt achter de spiegel. Als hij zijn goede 
arm beweegt, misleidt de spiegel zijn hersenen en 
lijkt het alsof hij beide armen ziet bewegen. Dat helpt 
om de beweging van de verlamde arm te verbeteren. 
Spiegeltherapie bij kinderen is lastig omdat ze al snel 
verstrooid raken. In plaats van een spiegel gebruiken 
wij een Virtual Realitybril: in de virtuele spelomgeving 
krijgt het kind de illusie dat het beide armen beweegt.’
 
‘Het prototype is klaar – nu zoeken we financiering 
om het verder te ontwikkelen. In wEMOVE hebben we 
ook nog een exergame ontwikkeld om kinderen met 
overgewicht meer te doen bewegen. Bij beide games 
worden alle data opgeslagen, zodat de therapeut via een 
gebruiksvriendelijk platform de gemaakte vorderingen 
kan opvolgen, ook vanaf afstand.’

Met een Virtual Reality-bril je verlamde arm zien 
bewegen en zo je hersenen trainen om dat later ook 
écht te doen: zo helpt een Mega Mindy computergame 
kinderen met eenzijdige verlamming. Het game werd
ontwikkeld binnen wE-MOVE (iMinds, ICON), een pro-
ject waaraan tien bedrijven en onderzoeksgroepen 
meewerkten.

Revalideren met Mega Mindy

EXERGAME HELPT
KINDEREN MET 
VERLAMMING
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IS FOUT.
Het komt meer voor dan we denken: 

dingen die bijna iedereen gelooft, maar al 

lang door de wetenschap weerlegd zijn. 

Enkele van de meest sprekende voorbeelden 

lees je hieronder. Maar eerst: waarom blijven 

we zulke mythes zo hardnekkig geloven?

‘Wetenschappelijke’ mythes doorprikt

KLINKT GOED.

r zijn verschillende factoren, 
zegt professor Johan Braeckman 
(vakgroep Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap). ‘Heel basaal: 
als iets niet al te vergezocht klinkt 
en je bent niet geïnformeerd over 
het tegendeel, bijvoorbeeld door 

wetenschappelijke studies of journalisten, dan 
heb je de neiging om het te geloven. Mensen 
hebben van jongs af een sterke intuïtie van 
hoe de wereld in elkaar zit – dat stenen niet 
kunnen lopen en dieren wel, bijvoorbeeld. Als 
iets aan hun intuïtie beantwoordt, zullen ze 
het meestal geloven.’

Die intuïtie kan bovendien een handje worden 
geholpen. ‘Bijvoorbeeld door verhalen die 
intuïtief zijn én iets spannends of sexy hebben, 
zoals het broodje-aapverhaal dat er kroko-
dillen in onze riolen leven. Het zou kunnen, 
want ze vinden er voedsel, én het heeft iets 
spannends. Wat ook helpt: groepsdenken. 
We zijn sowieso geneigd om andere mensen 
te geloven, zeker als ze tot onze eigen groep 
behoren. De buurvrouw die zegt dat een kwak-
zalversmiddeltje haar heeft geholpen, geloven 
we vaak sneller dan een dubbelblindstudie 
over datzelfde middel.’

‘Verhalen worden ook sneller geloofd als ze van 
een bron met autoriteit komen, of een bron die 
zich zo voordoet. Fake-news-sites kopiëren de 
looks van klassieke nieuwsbronnen, precies om 
die autoriteit te claimen. Bovendien helpt ons 
geheugen niet mee: als we een verhaal lezen en 
we krijgen een week later een rechtzetting te 
zien, weten we na twee maanden niet meer hoe 
de vork nu juist in de steel zat, of wat de bron 
nu ook weer was. Dat heeft onderzoek duidelijk 
aangetoond.’ 

‘Kortom: als een verhaal niet al te vergezocht 
klinkt én het duwt op de juiste psychologische 
knoppen, is er veel kans dat het wordt geloofd 
en lang blijft voortleven.’

E
SEXY EN SPANNEND
Professor Johan Braeckman: 'Verhalen die 
intuïtief, sexy en spannend zijn, die geloof je.'
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Wie flink en sterk wil zijn, moet spinazie eten, 
want daar zit ijzer in. Zei grootmoeder altijd, 
maar ze heeft ongelijk, zegt professor Bruno 
De Meulenaer (vakgroep Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit). ‘Om te beginnen zit in 
spinazie niet zoveel meer ijzer dan in andere 
groenten. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. 
Het echte probleem is dat ons lichaam maar 
een heel beperkt percentage ijzer uit groenten 
kan opnemen. In plantaardig voedsel zitten 
namelijk stoffen die de  opname van ijzer 
bemoeilijken. Wil je voldoende ijzer opnemen, 
dan moet je vlees eten, want daar is het ijzer 

gebonden aan eiwitten, en die nemen we 
wel gemakkelijk op. Vandaar dat veganisten 
ijzersupplementen voorgeschreven krijgen, 
anders krijgen ze een ijzertekort. Hetzelfde 
geldt voor vitamine A in wortelen. Als je een 
rauwe wortel eet, neemt je lichaam die stof 
beperkt op. Zijn de wortelen gekookt, dan lukt 
het wel.’
 
‘Overigens is het natuurlijk niet slecht om 
spinazie te eten: net als andere groenten bevat 
spinazie veel vitamines. Maar voor het ijzer 
moet je het dus niet doen.’

IN SPINAZIE ZIT VEEL IJZER
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MUSSOLINI DEED DE TREINEN OP TIJD RIJDEN

‘Onder Mussolini werd het spoornet 
in Italië fors uitgebreid en geëlektrifi-
ceerd’, zegt professor Sabine Verhulst 
(vakgroep Letterkunde). ‘Maar het idee 
dat de treinen toen stipter waren dan 
ooit, moet vooral worden gezien in de 
bredere context van propaganda en 
censuur. Het Ministero della Cultura 
Popolare (MinCulPop) controleerde 
alle communicatie, van cinema’s 
tot de pers. Waarover wel en niet 
mocht worden gepraat, tot en met de 
krantentitels en de korpsgrootte van 
die titels, werd bepaald in duizenden 
veline (persvoorschriften), zo genoemd 

naar het carbonpapier waarop ze 
werden getypt.’
 
‘Zaken die de fascistische maatschappij 
mogelijk in een slecht daglicht konden 
stellen, moesten worden verzwegen. 
Kranten mochten niet schrijven over 
passionele moorden of treinongevallen 
– zo waren er verschillende in die tijd 
– en zelfs niet over slecht weer. Intern 
en extern moest het beeld worden op-
gehangen van een staat waarin alles op 
rolletjes liep en de regering alles onder 
controle had. Het fabeltje dat de treinen 
op tijd reden, past in die propaganda.’

Vleermuizen hebben een sonar die hen in 
staat stelt om zelfs in het pikdonker hun 
weg te vinden. De logische gevolgtrekking: 
ze hebben hun zicht niet nodig, dus zijn 
ze blind – vandaar ook de Engelse uitdruk-
king ‘as blind as a bat’. Maar dat klopt niet, 
zegt Daan Dekeukeleire (vakgroep Biologie). 
‘Vleermuizen hebben goed functionerende 
ogen. Sommige soorten kunnen zelfs beter 
zien dan een mens.’
 
De meeste vleermuissoorten in België jagen 
met hun sonar. ‘Een uitzondering is de 
grootoogvleermuis, die op zicht jaagt. Ook heel 
wat tropische soorten hebben heel grote ogen. 
Hoe kleiner de prooi, hoe meer de vleermuis 
gebruik zal maken van sonar, wat in België dus 
meestal het geval is. Maar zelfs die soorten 

kunnen nog altijd zien. Dat is zelfs een groot 
probleem aan het worden: vleer muizen zijn 
heel lichtschuw en er is steeds meer verlich-
ting in België.’
 
Alle vleermuizen hebben dus goede ogen. 
Hebben ze ook allemaal een sonar? ‘Zeker. 
Maar ook daar zit veel variatie in. Tropische 
vleermuizen die vooral op zicht jagen, hebben 
een eenvoudige sonar waarmee ze zich bij-
voorbeeld in een grot kunnen oriënteren. Bij 
andere soorten is de sonar erg complex, zodat 
ze een gedetailleerd beeld van de omgeving 
krijgen. Zelfs al kunnen ze goed zien, dan nog 
vertrouwen ze meer op hun sonar dan op hun 
zicht. Soms verwarren ze een metalen plaat 
daardoor met een plas water – terwijl ze die 
plaat eigenlijk perfect kunnen zien.’

VLEERMUIZEN ZIJN BLIND

999
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‘Ik doceer al twintig jaar dat daar niets van aan 
is, en nog altijd blijven mensen het gelo-
ven’, zegt professor Marc Brysbaert (vakgroep 
Experimentele Psychologie). ‘Misschien omdat 
het ook zo logisch lijkt: iemand met een net 
handschrift zal wel een pietje precies zijn. Maar 
eigenlijk heeft die bewering even weinig weten-
schappelijke waarde als het idee dat iemand met 
rood haar wel veel temperament zal hebben.’
 
Wat zegt de wetenschap? ‘Bij correct uitgevoerde 
proeven geeft de interpretatie van handschriften 
resultaten die niet beter zijn dan puur toeval. En 
leken scoren ongeveer even goed als “ervaren” 
grafologen, wat suggereert dat je sowieso niet 
veel kennis moet hebben om grafoloog te 
worden (lacht). Maar dan moeten de proeven 

wel correct worden uitgevoerd. Dat houdt onder 
meer in dat je een neutrale tekst bekijkt, en geen 
tekst waarin de schrijver het over zichzelf heeft.’
 
‘Wat wel enigszins lukt, is de leeftijd of het ge-
slacht van de schrijver bepalen – maar ook daar 
zijn de resultaten niet erg spectaculair. Computers 
én mensen kunnen in 70 procent van de gevallen 
uitmaken of de schrijver een man is of een vrouw. 
Wat leeftijd betreft, zijn de resultaten iets slech-
ter: computers en mensen kunnen in 65 procent 
van de gevallen bepalen of iemand jong is, tussen 
18 en 24, of oud: tussen 67 en 80. Maar dat heeft 
allemaal niets te maken met de interpretatie van 
je persoonlijkheid. Als persoonlijkheidstest is gra-
fologie waardeloos. Bedrijven die toch grafologen 
inschakelen, bedriegen zichzelf.’

JE HANDSCHRIFT ONTHULT JE PERSOONLIJKHEID

Tot in de jaren 1980 was het de wetenschap-
pelijke consensus: de voornaamste oorzaak 
van maagzweren is stress. ‘Sindsdien weten 
we dat dat helemaal niet waar is’, zegt pro-
fessor Martine De Vos (vakgroep Inwendige 
Ziekten). ‘Er zijn nu twee grote boosdoeners 
geïdentificeerd: een infectie met de bacterie 
helicobacter pylori, en het gebruik van een 
bepaald soort ontstekingsremmers. Die twee 
zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 
90 procent van de maagzweren.’
 
‘De helicobacter pylori was al lang bekend, 
maar pas in 1982 hebben de wetenschap-
pers Marshall en Warren de link gelegd met 
maagzweren. Daarvoor hebben ze in 2005 
volkomen terecht de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde gekregen. Iets vroeger al waren 

er medicijnen op de markt gekomen die de 
maagzuurproductie heel sterk onderdrukken.’
 
‘Die beide mijlpalen hebben het leven van de 
maagzweerlijders enorm verbeterd. Toen ik 
nog student was, moesten patiënten zes we-
ken lang een zwaar dieet volgen om van hun 
maagzweer af te raken. Met de nieuwe medi-
cijnen genezen ze binnen een week. Vroeger 
kwam het bovendien vaak voor dat ze één 
tot twee keer per jaar een nieuwe maagzweer 
kregen. Vandaar ook het beeld van maag-
zweerlijders als chagrijnige mensen: ze leden 
een groot deel van hun leven ook écht pijn. 
Dat is nu voorbij: als de bacterie eenmaal is 
uitgeroeid, keert de maagzweer niet meer 
terug. Een maagzweer is vandaag de dag echt 
een zeldzame pathologie geworden.’ 

MAAGZWEREN WORDEN
VEROORZAAKT DOOR STRESS
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Evelien Verhaeghe, vakgroep 
Dermatologie: ‘Daar is geen enkel bewijs 
voor. Over het algemeen is het erg moei-
lijk om hard bewijsmateriaal te krijgen 
dat welke voeding dan ook effect heeft 
op acné. Er was onlangs nog een hele 
discussie over melk en melkproducten, 
maar het blijft allemaal weinig solide. 
De ene studie vindt een klein effect, de 
andere dan weer helemaal niets.’
 
‘Acné wordt veroorzaakt door een ver-
stopping van de talgklieren. De oorzaak is 
meestal hormonaal. Daarom treedt acné 
vaak op bij het begin van de puberteit. 
Door hormonale veranderingen in je 
lichaam ga je meer talg produceren. Die 
verstopt je poriën, vooral in de talgrijke 

zones van je lichaam, zoals je gezicht. 
Dat zijn de bekende zwarte of witte 
puntjes. Soms komt daar ook een ontste-
kingsreactie bij, maar op zich is acné 
geen ontsteking.’
 
Is er dan geen enkel middel om acné 
te voorkomen? ‘Eigenlijk niet. Het heeft 
niets te maken met persoonlijke hygië-
ne, transpiratie of vitaminetekorten. Om 
acné tegen te gaan, kun je je huid wel 
ontvetten door je regelmatig te wassen 
met zeep. Maar te veel wassen is ook 
niet goed, want dan droogt je huid uit. 
Dus: de correcte producten gebruiken 
die je huid ontvetten en tegelijk vocht 
inbrengen. En eventueel aanvullend een 
lokale en systemische behandeling.’ 

VAN CHOCOLADE KRIJG JE ACNÉ
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KUNSTVEILING VOOR HIV-ONDERZOEK
HIV Ontrafelen is een ondersteunend platform 
van het HIV Cure Research Center (HCRC) aan de 
UGent. Deze onderzoeksgroep doet baanbrekend 
onderzoek om hiv te genezen. Op zaterdag 27 mei 
2017 om 19 uur organiseert HIV Ontrafelen samen 
met kunstenaar Willem Cole een grote kunstveiling 
in het S.M.A.K. Peter van het initiatief is Philippe 
Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. 
De opbrengst gaat integraal naar het hiv-onderzoek.
 
Er wordt werk geveild van ruim zestig kunstenaars, 
onder wie Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, 
Luc Tuymans, Michaël Borremans, Leo Copers, Marie 
José Van Hee, Thierry De Cordier, Dan Van Severen, 
Hilde Daem, Walter Swennen, Jan Van Imschoot, 

Honoré d’O, Paul Robbrecht, Benoit Van Innis 
en Ann Veronica Janssens.  
De volledige lijst vind je op  www.hivontrafelen.be

Je kunt HIV Ontrafelen ook steunen met een gift: BE26 3900 
9658 0329 (HIV als mededeling). Giften van 40 euro of meer 
zijn fiscaal aftrekbaar: schenk je 100 euro, dan recupereer je 
45 euro in je personenbelasting.
 

NIET TE MISSEN: KRAKS@DEKROOK
Met de nieuwe reeks Kraks@dekrook slaan de UGent 
en imec bruggen tussen onderzoekers en het publiek. 
In toegankelijke lezingen maak je kennis met vernieu-
wend onderzoek en denk je na over de impact van 
nieuwe technologieën op de samenleving. De reeks 
loopt tot in juni 2017. Op het programma staan nog:
 
• 3 mei: Online haat of vrije meningsuiting?  

Wat brengen online haatberichten teweeg en 
wat kunnen we ertegen doen?

• 16 mei: Laten we ons te makkelijk verleiden door 
nieuwe vormen van reclame?  
Welke nieuwe vormen van reclame zijn er en 
hoe maken we kinderen en jongeren reclamewijs?

• 6 juni: Kan technologie ons gezonder maken? 
Fitbits, exergames en dokter Google: ontdekt de link 
tussen technologie en onze gezondheid.

• 14 juni: Big data – wat is dat nu eigenlijk?  
Hoe worden big data ingezet en hoe kom je er in je 
dagelijkse leven mee in contact? 
 

De lezingen beginnen telkens om 19.30 uur en zijn gratis.
kraks@ugent.be
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MUZIKALE ODE
AAN DE JEUGD
Twee universiteiten die in 2017 allebei exact twee eeuwen 

jong zijn, dat vraagt om een feestje. De UGent en de Université 

de Liège (ULiège) zetten samen de schouders onder een 

prestigieus jubileumconcert dat maar liefst 350 muzikanten 

en koorleden op één podium brengt.

Concerten ‘Uni Ducenti’  
voor 200 jaar UGent en ULiège

n het feestprogramma van ‘200 jaar UGent’ mocht 
het vele muzikale talent dat onze instelling rijk 
is niet ontbreken. Het koor en de drie klassieke 
orkesten – samen goed voor ongeveer 250 mu-
zikanten – slaan voor de gelegenheid de han-
den in elkaar. Maar ook die andere jubilaris, de 
Universiteit van Luik (ULiège), levert met een 100-

tal koor- en orkestleden een belangrijke bijdrage. Samen 
verzorgen ze op 16 mei 2017 een jubileumconcert in 
BOZAR in Brussel. Dat vindt plaats in de befaamde Henry 
Le Boeufzaal, waar ooit grote namen zoals Rachmaninov, 
Menuhin, Prokofiev en Stravinski op het podium hebben 
gestaan. De hele UGent-community is welkom.
 
Hoe is het allemaal begonnen?
Simon Allosserie: 'Vorige zomer kregen de dirigenten 
van de vier Gentse en twee Luikse universitaire ensem-
bles de vraag of ze het zagen zitten om samen een jubi-
leumconcert op poten te zetten. Dat was natuurlijk een 
unieke kans. Voor velen van ons wordt dit zonder meer 
het hoogtepunt van onze muzikale carrière.'
 

I
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Het CIMI (Cercle Interfacultaire de  Musique Instrumentale de 
l'Université de Liège) is een symfonisch strijkorkest met ongeveer 
30 muzikanten. 'Het idee om samen met de UGent een jubile
umconcert te organiseren, sprak me meteen heel erg aan', zegt 
Sophie David, studente Filosofie en violiste. 'Het wordt zeker iets 
heel speciaals, want wij zijn het niet gewoon om met anderen 
samen te spelen en bovendien zijn wij het sterkst vertrouwd met 
barokmuziek. Vooral het slotstuk Antifoon baarde me aanvankelijk 
zorgen, want er komt serieus wat improvisatie bij kijken. Maar de 
repetities zijn tot nu toe erg vlot verlopen, dus ik twijfel er niet 
aan dat het goed zal komen. Ik keek trouwens erg uit naar het 
repetitieweekend. Als je collegamuzikanten echt wil leren kennen, 
gaat er nog altijd niets boven een goed glas.'`

Ook Artémis Vandooren, studente Diergeneeskunde en violiste, kijkt 
er erg naar uit: 'Het vraagt natuurlijk een pak extra werk en concen
tratie om 350 muzikanten en koristen op één lijn te krijgen, maar het 
zal een ongelooflijke kick geven om samen op dat podium te staan. 
Ik vind het werkelijk een voorrecht om iets op touw te mogen zetten 
met mensen die dezelfde passie delen. En misschien leidt dat in de 
toekomst nog tot nieuwe muzikale avonturen?'

‘ VERBROEDEREN BIJ EEN GOED GLAS’

SIMON ALLOSSERIE
masterstudent 

Ingenieurswetenschappen, 
Gents Universitair Koor (GUK)

ESTHER COOREVITS
doctoraatstudente Musicologie, 

Gents Universitair Symfonisch 
Orkest (GUSO)

Zyncke Lipkens: 'Het was al meteen duidelijk 
dat de dirigenten zouden instaan voor de artis-
tieke invulling van het programma. De praktische 
kant was dan weer de zaak van de ensembles.'
 
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Esther Coorevits: 'We hebben een kernbestuur 
gevormd met twee leden per ensemble. We 
waren het snel eens met onze Luikse collega's 
dat we naast het geplande optreden in de 
Brusselse BOZAR elk ook graag een thuismatch 
wilden spelen. Maandenlang repeteren voor 
één enkel concert, dat leek ons nogal sneu. De 
UGent en ULiège gingen akkoord, op voorwaar-
de dat we die twee extra uitvoeringen in eigen 
beheer zouden organiseren.'
 
Jasper Moreels: 'Voor “ons” concert hebben voor 
de Capitole gekozen, een zaal met 1.537 plaat-
sen. We hebben er vertrouwen in dat we voor 
een vol huis zullen kunnen spelen. Elk van ons 
heeft de voorbije jaren namelijk een trouwe 
achterban opgebouwd.'
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JASPER MOREELS
masterstudent Handels ingenieur, 

Gents Universitair Harmonie 
Orkest (GUHO)

ZYNCKE LIPKENS
doctoraatstudente Diergeneeskunde, 

Continuo (alumni- en personeels-
orkest van de UGent)

 
Hoe goed kenden jullie elkaar eigenlijk al 
voor dit avontuur begon?
Esther: 'GUK en GUSO hadden in 2014 al eens 
een gezamenlijk concert. Maar verder deed 
iedereen toch vooral zijn eigen ding. Al werd 
Continuo in 2015 wel opgericht door oud- 
leden van het GUSO die na hun studies graag 
in een orkest wilden blijven spelen. Dat schept 
uiteraard een band.'  

Simon: 'Dit initiatief heeft ons zeker dichter 
bij elkaar gebracht. We zijn nu sneller geneigd 
om de anderen aan te spreken als we eens iets 
nodig hebben.'
 
Hoe is de samenwerking in de praktijk 
verlopen?
Zyncke: 'Er kwamen een pak onbekende pro-
blemen op ons af. Waar vind je op zo'n korte 
termijn een geschikte repetitieruimte voor 
350 muzikanten en koorleden? En waar huur je 
voor een schappelijke prijs zo'n massa stoelen? 
Zonder armleuningen bovendien. (lacht)

Ja, dit project heeft ons redelijk wat kopzorgen bezorgd. 
Maar anderzijds is het een ervaring die niemand ons 
nog kan afpakken.’

Esther: 'Elk team heeft zijn eigen manier van wer-
ken. Het grote voordeel van deze grootschalige 
krachtenbundeling is dat we veel van elkaar hebben 
kunnen leren.'
 
Hoe garandeer je dat iedereen straks weet wat van 
hem of haar verwacht wordt?
Esther: 'De eerste maanden repeteerden de ensembles 
gewoon op hun eentje. Wel kwamen de verschillende 
dirigenten die we straks voor onze neus gaan krijgen al 
eens kennismaken. Iedere dirigent heeft nu eenmaal 
zijn eigen stijl. Als algemeen coördinator ben ik eind 
februari ook eens naar Luik geweest om afspraken te 
maken. Hoe pakken we de podiumwissels aan? Hoe 
zorgen we ervoor dat alle muzikanten en koorleden 
– een bonte mix van Nederlands- en Franstaligen, aan-
gevuld met een aanzienlijke groep Erasmusstudenten 
– alle instructies zullen begrijpen? Dat alleen al wordt 
een serieuze uitdaging.'
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PRAKTISCH
Het jubileumconcert van de UGent en 
ULiège wordt de komende weken driemaal 
uitgevoerd: op woensdag 10 mei 2017 
in Gent (Capitole), op donderdag 11 mei 2017 
in Luik (Le Forum) en op dinsdag 16 mei 2017 
in Brussel (BOZAR). Het BOZARconcert is 
gratis; tickets zijn te verkijgen via  
www.ugent.be/uniducenticoncert.  
Tickets voor het concert in de Capitole in 
Gent zijn te verkijgen bij de ensembles. 

 
Simon: 'In het weekend van 21 tot 23 april 2017 zijn we 
voor het eerst met z'n allen bijeengekomen, in Malmédy. 
We waren razend benieuwd hoe alles zou klinken, nu 
we eindelijk zicht kregen op het werk dat de anderen de 
voorbije maanden hadden verzet.'
 
Zyncke: 'Het was heel spannend om Antifoon te bren-
gen, het slotnummer dat we met de zes ensembles 
samen doen. Componist Wim Henderickx maakte spe-
ciaal voor ons concert een “festival edition”. Op 7 mei 
2017 vindt in het ICC de generale repetitie plaats. Dan 
moeten de laatste foutjes er stilaan uit zijn, want drie 
dagen later hebben we onze eerste voorstelling.'
 
Jasper: 'Dit avontuur vraagt van iedereen nog net iets 
meer engagement dan gewoonlijk. De combinatie met 
de nakende examens is niet altijd evident. Maar als je 
iets heel graag doet, steek je met plezier af en toe een 
tandje bij. Achteraf is de voldoening dan extra groot.'
 
Hoe zit de concertavond in elkaar?
Jasper: 'De dirigenten hebben een gevarieerd program-
ma samengesteld. De titel, Uni Ducenti, verwijst zowel 
naar de eenheid die tussen de verschillende ensembles 
wordt gecreëerd als naar het 200-jarig bestaan van de 
twee instellingen.
 
Esther: 'Het centrale thema is Feest. Continuo, GUSO 
en CIMI – het strijkorkest van de ULiège – steken van 
wal met de Akademische Festouverture van Brahms, 
een symbolische ode aan het vrolijke studentenleven. 
Vervolgens verkennen het GUK en het Universiteitskoor 
van Luik met Sleep van Eric Withacre de grens tussen 
waken en slapen en tussen vorm en vormloosheid.'
 
Simon: 'Daarna pakken het GUHO en het GUK samen 
Meridian van Ola Gjeilo aan, een heel bijzonder werk 
met een moderne groove en een hoog energiegehalte. 
Het is behoorlijk gewaagd om een koor te koppelen 

aan een harmonieorkest. Daar kijken we dus met 
extra enthousiasme naar uit. Vervolgens is het weer 
de beurt aan de strijkers voor een XL-uitvoering van 
Andante Festivo van Jean Sibelius.'
 
Zyncke: 'En de apotheose wordt dus Antifoon van Wim 
Henderickx, een creatie voor koor en groot orkest. Het 
leuke is dat veel elementen uit het stuk van Brahms 
nog eens terugkomen. Om een “surround”-effect te 
creëren, zullen muzikanten en koorleden zich tussen 
het publiek begeven. Zo vormen ze samen een klank-
installatie voor een uitzonderlijke muzikale ervaring.'

www.continuo-ugent.be
www.gentsuniversitairkoor.be
www.guho.be
www.guso.be

 Deze grootschalige 
krachtenbundeling heeft ons 
veel van elkaar doen leren 
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UNIVERSE

THUIS IN OOST-EUROPA
Ulrike Devaux wist al vroeg dat ze talen zou 

studeren. Pas tijdens de infodagen aan de UGent 

ontdekte ze dat de opleiding Oost-Europese Talen 

en Culturen voor haar geknipt was.

'Op de een of andere manier voelde ik meteen een klik. Zonder dat 

ik er echt de vinger op kon leggen, sprak Oost-Europa me heel erg 

aan. Zo vond ik het een leuke uitdaging om Russisch te leren. Als 

je voor Engels of Frans gaat, weet je al op voorhand wat je onge-

veer mag verwachten. Dan leek het me toch een pak interessanter 

om voor een wereld te kiezen die me totaal vreemd was. Wij 

Belgen kennen de Oost-Europese regio eigenlijk amper, maar ze 

is wel goed voor meer dan de helft van ons continent. Ik zag het 

ook als een groot pluspunt dat deze opleiding niet puur gericht 

is op taalverwerving, maar ook veel contextueel inzicht biedt. Er 

gaat in het curriculum veel aandacht naar de rijk geschakeerde 

Oost-Europese cultuur, geschiedenis, literatuur en maatschappij.

 

Het voordeel van een kleine vakgroep als Slavistiek en Oost- 

Europakunde is dat iedereen iedereen kent. De docenten staan 

heel dicht bij hun studenten en nodigen ze voortdurend uit tot 

interactie. Je verdwijnt niet in de massa en krijgt dus alle kansen 

om je intensief in de materie in te leven. Daarnaast loop ik sinds 

begin maart stage bij het Rusland Platform van de UGent. Die 

extra werkervaring kan me later alleen maar van pas komen.

 

Vorig jaar, in mijn derde bachelor, ben ik op Erasmus een 

semester naar Sofia geweest. Ik beheers het Russisch 

en het Bulgaars intussen vrij behoorlijk, maar ik zal 

zeker een inspanning moeten blijven doen om mijn 

praktische kennis te onderhouden. Verder ben ik van 

plan om in september aan de faculteit Politieke en 

Sociale Wetenschappen de master-na-masteropleiding 

Conflict & Development aan te vatten. Omdat ik later 

graag in de sociale of humanitaire sector zou belanden, 

lijkt dat me een prima aanvulling.'

De UGent is momenteel de enige universiteit in Vlaan-

deren waar je kan starten met de studie Oost-Europese 

Talen en Culturen, ook wel bekend als Slavistiek.  

Meer info via www.slavistiek.ugent.be
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Vinylplaten zijn plots weer hip, 

in koffiebars zie je mensen in stijlvolle 

notitieboekjes krabbelen, de verkoop 

van e-books stagneert, er worden 

weer polaroidfoto’s genomen en 

gezelschapsspellen worden populair. 

EEN NIEUWE 
BALANS

Analoog herovert terrein op digitaal

et zijn maar enkele voorbeelden van manieren 
waarop mensen voor de oude analoge variant 
kiezen van wat ook digitaal beschikbaar is. Het idee 
dat we in de 21ste eeuw alles digitaal zouden doen, 

verliest terrein. Gaat het om de laatste analoge stuiptrekkin-
gen of is er meer aan de hand? 

Verschillende verklaringen doen de ronde. 
Distinctiezucht van een kleine hipster-niche? Of een 

H
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EEN NIEUWE 
BALANS

 
Jeroen Bourgonjon (Cultuur en Educatie, vak-
groep Onderwijskunde): ‘Tijdens het symposium 
Schermen met cultuur, dat vooruitblikte op de 
werking van de UGent in De Krook, maakten we de 
balans op van een heleboel hypes, met telkens ook 
een verwijzing naar nostalgische tegenbewegingen. 
Eerst krijgen mensen het idee: dit nieuwe medium 
is écht wel veel beter dan alle vorige. En daarna: 
het vorige medium had toch iets dat het nieuwe 
niet heeft. Een computer is handiger dan een 
schrijfmachine – maar werken met een iPad is toch 
een andere ervaring dan typen op een schrijfma-
chine. Of, vroeger: fotografie geeft de werkelijkheid 
nauwkeuriger weer dan schilderkunst. Maar na een 
tijdje beseft men dat fotografie ook maar “een” 
weergave is.’
 
‘Telkens als er een nieuw medium ontstaat, worden 
we geconfronteerd met de vraag wat nu eigenlijk 
de specifieke functie was van het vorige. En dan be-
seffen veel mensen dat ze met het vorige medium 
bijvoorbeeld heel goed een bepaalde sfeer konden 
scheppen. Dat wordt pas duidelijk door de confron-
tatie met het nieuwe medium. Niemand stelde zich 
vragen bij het medium boek, tot de confrontatie 
met de film er was. Door die confrontatie valt een 
scherper licht op de functie van het vorige medium.’
 
Van ouderen valt die nostalgie nog te begrijpen. 
Maar jongeren hebben toch geen nostalgie naar 
iets wat ze niet kennen?
Sofie Van Bauwel: ‘De sociale nostalgie hebben ze 

  Het gaat om 
een algemene trend 
naar nostalgie 

signaal dat de analoge wereld toch belevingswaarden 
bevat die de digitale niet altijd kan bieden?
Professor Sofie Van Bauwel (Centre for Cinema and Media 
Studies, vakgroep Communicatiewetenschappen): ‘Het gaat 
vooral om nostalgie. Dat zie je overal in het straatbeeld en 
in de jongerencultuur. Oude tv-content wordt plots weer hip 
en zelfs Hollywood speelt erop in met films zoals La La Land. 
Het gaat niet alleen over digitaal versus analoog, het is een 
algemenere trend naar nostalgie.’
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uiteraard niet – het gevoel van: Weet je nog dat we vroeger 
aan een kiesschijf moesten draaien om te telefoneren? 
Maar ze hebben wel veel referenties aan vroeger: au-
thenticiteit, tactiliteit … Ze willen deel uitmaken van een 
bepaalde cultuur – subcultuur is een te sterk woord denk 
ik. Die nostalgie wordt vandaag de dag ook verkocht. De 
gadgetwinkels liggen vol met oudere vormen van verschil-
lende media. Smartphones die je kunt verbinden met een 
oude telefoonhoorn, bijvoorbeeld.’
 
Jeroen Bourgonjon: ‘Het heeft ook te maken met be-
heersbaarheid. Dankzij Spotify hebben we toegang tot 
alle muziek ter wereld, en dankzij e-readers tot alle boe-
ken die ooit zijn geschreven. Je ziet geen begin en geen 
einde meer. Dan wordt het leuk om terug te grijpen naar 
een vinylplaat: een netjes afgebakend geheel van tien tot 
twaalf nummers, met een concept erachter.’
 
‘Daardoor ontstaan ook affinity groups van mensen met 
gedeelde interesses en passies. Het is deels ook positi-
onering. Iedereen is op zoek naar een eigen identiteit, 
en dat doen we via verhalen en symbolen. Vroeger kon 
je je identificeren met je walkman, daarna kwam de 
smart phone van het juiste merk. Maar je kunt jezelf 
net zo goed positioneren door rond te lopen met een 
notitieboekje, of door Dungeons and Dragons te spelen 
in plaats van de online variant World of Warcraft.’
 
Volgens sommigen is analoog ook veel beter. 
Bijvoorbeeld omdat je je beter kunt concentreren als 
je iets met de hand schrijft, of niet voortdurend wordt 
gestuurd door binnenkomende mails en sms’jes.
Sofie Van Bauwel: ‘Beter waarvoor? Voor een roman-
schrijver die van de handeling van het schrijven houdt, 
met een mooie pen, zal dat misschien beter zijn. Als 

je hier en daar een woord wilt noteren dat je 
opvangt, is een notitieboekje misschien handig. 
Wil je snel een verslag schrijven, dan is Word 
waarschijnlijk beter.’
 
‘Beter kan ook betekenen: niet perfect. 
Instagram bulkt van de filters die de esthetiek 
van de oude polaroids nabootsen. Mensen 
houden zelfs van de kras die je op een vinyl-
plaat kunt horen. Niet het ideaalbeeld staat 
voorop, maar authenticiteit.’
 
Jeroen Bourgonjon: ‘En moeite moeten doen. 
De tijd nemen om een plaat op te leggen en 
daar in je zetel naar te luisteren, in plaats van je 
oortjes in te pluggen en naar muziek te luisteren 
op je fiets. Mensen vinden iets dat moeite kost 
vaak veel waardevoller dan wat hun in de schoot 
wordt geworpen. Het eerste dat je leert over 
videogames, is dat iedereen afhaakt als ze te 
gemakkelijk zijn.’
 
Maar intussen doen we wel steeds meer 
digitaal. Voor de meeste mensen blijven de 
analoge alternatieven toch hooguit een niche?
Sofie Van Bauwel: ‘Het gaat eerder om een 
nieuwe balans tussen analoog en digitaal. Het 
is én-én: als ik iets wil schrijven, heb ik de keuze 
tussen een laptop, een tablet en een blad papier. 
Afhankelijk van de context kies ik voor het ene 
of het andere. Chicklit zal ik misschien eerder op 
een e-reader lezen, maar de laatste roman van 
mijn favoriete schrijver wil ik als hardback kopen. 
De waaier van mogelijkheden is breder en je kiest 
naargelang de context.’
 

 Wat moeite kost, 
vinden mensen 
waardevoller 
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Jeroen Bourgonjon: ‘De opkomst van het 
e-book zou overigens een van de redenen zijn 
voor het succes van een erotische roman als 
Fifty Shades of Grey. Je hoeft je niet te schamen, 
want aan je e-reader kan niemand zien wat je 
precies leest. Terwijl je wel met de papieren 
versie van Dostojevski op de trein wilt zitten. 
Maar uiteindelijk ben je in beide gevallen wel 
aan het lezen.’
 
‘Overigens is het ook niet zo dat alles on-
veranderd blijft. De behoeften van mensen 
zijn grotendeels dezelfde gebleven, maar de 
invulling blijft evolueren. Communicatiegoeroe 

Marshall McLuhan wist het al in de jaren zestig: 
the medium is the message. Door van medium 
te veranderen, verandert misschien ook de 
inhoud. Vergelijk het met een groentekar: een 
middel om groenten van punt A naar punt B te 
brengen. Een vrachtwagen of een vliegtuig heeft 
nog altijd dezelfde functie als een groentekar. 
Maar door de komst van het vliegtuig zijn we 
wel andere soorten groenten gaan eten.’ 

NIEUW EVENWICHT
Sofie Van Bauwel en Jeroen 
Bourgonjon: 'Het is én-én: naargelang 
de context kies je voor digitaal of 
voor analoog.'
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IN DE BAN VAN 
PARASIETEN
Guy Hendrickx: 'Aan de UGent heeft 
professor Jozef Vercruysse me 
ingewijd in de parasitologie, de basis 
van mijn latere carrière.'
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Samen met overheden en internationale 

organisaties ontwikkelt Avia-GIS kaarten en 

softwarepakketten. Die laten zien hoe insecten en 

parasieten ziekten verspreiden. Aan het hoofd van 

dat bedrijf staat UGent-alumnus Guy Hendrickx.  

‘  ONZE KAARTEN  
ZIJN DE STANDAARD 
IN EUROPA’

Alumnus Guy Hendrickx brengt ziekteverspreiders in kaart

e hebt Diergeneeskunde gestudeerd. Ben je 
een dierenvriend in hart en nieren?
Guy Hendrickx: ‘Ik heb altijd huisdieren gehad, 
en toen ik nog klein was, ging ik graag naar 

de Zoo. Dat ik ooit dierenarts zou worden, daar heb 
ik nooit aan getwijfeld. Ik zet me nu trouwens met 
veel plezier in voor Dierenartsen Zonder Grenzen. Sinds 
twee jaar ben ik voorzitter van die vereniging.’
 
Heb je ook met veel plezier diergeneeskunde 
gestudeerd?
‘Absoluut, al stortte ik me iets te enthousiast in het studen-
tenleven. Mijn tweede jaar heb ik moeten overdoen. Toen ik 
aan de UGent kwam studeren – mijn eerste drie jaar deed 
ik in Antwerpen, maar daar kun je geen master behalen – 
lukte het me al veel beter om studie en plezier te combine-
ren. Het ging er vooral om je tweede zit te plannen (lacht).’
 
Verschilde het studentenleven in Gent erg van dat in 
Antwerpen?
‘Gent was nog niet zo mooi als nu, maar zelfs toen had 

het een schitterende mix van studenten en 
Gentenaars, met natuurlijk ook heel wat cafés ... 
Eigenlijk is het studentenleven heel belangrijk. 
Het stoomt je klaar voor je latere loopbaan. 
Zeker in mijn vak. Ik moet vaak internationale 
contacten leggen, en dan is het belangrijk dat je 
goed met mensen kunt omgaan.’
 
Heb je ook goede herinneringen aan de 
opleiding zelf?
‘Het fijne in Gent was dat we een paar enthou-
siaste proffen hadden die dicht bij de studen-
ten stonden. In die tijd was dat nog lang niet 
zo evident. Jozef Vercruysse bijvoorbeeld kwam 
vaak naar activiteiten van de studenten. Hij was 
het ook die me heeft ingewijd in de parasito-
logie, de basis van mijn latere carrière. En toen 
ik naar Afrika trok na mijn studies, heeft hij me 

MADE@UGENT

Guy Hendrickx
° 1960 
Master Dier – 
geneeskunde (1985)

J
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kunt meten. Toen ik in Tanzania zat, bracht ik mijn eerste 
computer mee. Ik begon gegevens in te voeren over de 
tseetseevliegen. In die periode kwamen ook de GIS op de 
markt, de geografische informatiesystemen. Op basis van 
GIS konden we in kaart brengen waar het vee zich bevond, 
hoe ziek de dieren door de vliegen waren geworden enz. 
Even later ontdekte ik dat David Rogers, een professor in 
Oxford, gelijkaardig onderzoek deed, maar daar satelliet-
beelden bij gebruikte. Het grote voordeel daarvan is dat je 
minder veldwerk moet doen, zodat je de kosten drukt. Dat 
concept hebben we dan samen met hem verder verfijnd.’
 
Wanneer ben je teruggekomen naar België?
‘Na het project in Tanzania heb ik mijn onderzoek nog 
7 jaar in Togo en 2 jaar in Burkina Faso voortgezet. Alles 
samen zaten mijn vrouw en ik 13 jaar in Afrika, terwijl 
we hadden afgesproken dat we na 10 jaar zouden 
terugkeren naar België. We hadden intussen ook drie 
kinderen van 4, 6 en 8. We wilden hen graag in België 
school laten lopen. Grappig trouwens: de school in 
Edegem wist dat er drie kinderen uit Afrika les zouden 
komen volgen. Ze waren stomverbaasd toen ze drie 
hoogblonde kinderen zagen arriveren.’

alle informatie gegeven die ik nodig had – ik 
kwam er niet met een leeg adresboekje aan!’
 
Waarom ben je na je studies naar Afrika 
vertrokken?  
‘De interesse voor Afrika zit mijn familie 
in het bloed. Maar vooral: ik wou onder-
zoek doen, en als jonge onderzoeker krijg 
je daar veel sneller verantwoordelijkheid. 
Ik vertrok voor de Vlaamse Vereniging voor 
Ontwikkelingssamenwerking en Technische 
Bijstand (VVOB) naar Rwanda om er les 
tegen geven in een agro-veterinaire school. 
Daarnaast deed ik onderzoek naar planten 
tegen oorschurft bij konijnen. Het product 
werd later getest op schurft bij gevangenen 
in Butare. Op een congres in Berlijn hing een 
poster met billen voor en na de behande-
ling (lacht). Dat zou nu niet meer kunnen, 
vermoed ik.’

Hoe lang ben je in Rwanda gebleven?  
‘Twee jaar, tot het project was afgelopen. 
Daarna werd ik Junior Expert bij de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. 
Ik kon kiezen tussen krokodillen kweken in 
Papoea-Nieuw-Guinea, diarree bij kalveren 
op Cyprus of tseetseevliegen in Tanzania. Ik 
heb voor dat laatste gekozen, omdat dat het 
dichtst aanleunde bij mijn parasitologische 
achtergrond.’
 
Waar komt die interesse voor parasieten 
vandaan?
‘Parasieten en insecten vertonen complexe cycli 
die je met eenvoudig labmateriaal toch goed 

ALLES BEGON MET 
DE TSEETSEEVLIEG
In Tanzania begon Guy Hendrickx op zijn 
eerste computer de verspreiding van deze 
ziekteverspreider in kaart te brengen.
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Heb je hier in België je projecten rond tseetseevlie-
gen voortgezet?
‘Ik heb mijn eigen bedrijf opgericht dat informatiesyste-
men aanbiedt aan beleidsmakers. Als onderzoeker was ik 
wat gefrustreerd geraakt omdat er zo weinig gebeurt met 
de ideeën die je ontwikkelt. Met Avia-GIS maken we con-
crete producten voor professionals, zodat de resultaten 
van ons onderzoek breder beschikbaar worden. Een van 
onze eerste grote Europese projecten was een onder-
zoek rond vector-overgedragen ziektes voor het Franse 
CIRAD. Een vector is een organisme dat ziekteverwekkers 
of parasieten kan overbrengen naar een mens, dier of 
plant. Dat project betekende de doorstart van ons bedrijf. 
Vandaag werken we voor overheden, internationale orga-
nisaties en de farmaceutische industrie. Met de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA en BELSPO, het federaal 
wetenschapsbeleid, hebben we bijvoorbeeld VECMAP 
gemaakt, een softwarepakket waarmee onderzoekers op 
basis van satellietgegevens zo gedetailleerd mogelijke 
vectordistributiekaarten kunnen maken. We werken ook 
voor het European Centre for Disease Prevention and 
Control in Zweden en voor de European Food Safety 
Authority in Italië. Om de drie maanden publiceren we 

kaarten die als de standaard gelden.’
 
Welke ziektes die worden overgedragen door 
vectoren komen er allemaal voor in Europa?
‘Bij het vee is dat onder meer blauwtong, bij mensen 
de ziekte van Lyme, een onderschatte aandoening. We 
werken daarom mee aan LymeMap, een app die teken-
hotspots identificeert, en Tekennet, een website waar je 
tekenbeten kunt rapporteren. De kans is groot dat dit soort 
ziektes steeds vaker zal voorkomen. Door de globalisering 
zijn er geen grenzen meer. Alle insecten én ziektes kunnen 
vrij rondreizen. En door de opwarming van de aarde vin-
den ze steeds vaker de klimatologische omstandigheden 
waarin ze gedijen. Gelukkig heeft nog geen enkel menselijk 
tropisch virus onze koude winters doorstaan.’
 
Wat brengt de toekomst nog voor Avia-GIS?
‘In Zuid-Afrika hebben we net een service gelanceerd om 
hotels te helpen muggen op een duurzame manier te be-
strijden. En vanuit de lodges is de vraag gekomen om onze 
methodes toe te passen op andere plagen. We bekijken nu 
hoe we dat in onze systemen kunnen integreren. Nadien 
lonkt de rest van Afrika and beyond!’ 

 Door de globalisering 
reizen insecten én 
ziekten vrij rond 
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U DENKT?

‘ IK DROOM VAN 
TEXTIEL DAT MET 
JE MEEGROEIT’
Professor Lieva Van Langenhove  
(vakgroep Materialen, Textiel en Chemische 
Proceskunde) is een pionier in ‘intelligent textiel’ 
– textiel dat kan interageren met de omgeving.
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DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.

  1    Waarom is intelligent textiel belangrijk?

De toepassingen zijn eindeloos, van bescher-
ming en gezondheidsmonitoring tot gaming en 
mode – denk maar aan patronen die reageren 
op warmte en licht. Het zijn hoogwaardige pro-
ducten met veel toegevoegde waarde: precies 
wat onze textielindustrie nodig heeft. En in in-
telligent textiel komen diverse disciplines samen 
– materiaalkunde, elektronica en scheikunde 
natuurlijk, maar ook sociologie, om de aanvaar-
ding van innovatieve producten te onderzoeken, 
of economie, om businessmodellen te beden-
ken. Intelligent textiel is ook erg geschikt om 
studenten over productontwikkeling te leren 
denken: uitgaande van concrete problemen die 
bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking 
ondervinden, leren ze oplossingen ontwerpen.

 2  Waar komt uw interesse  
     voor intelligent textiel vandaan?

In 1999 lag mijn dochter – nog een baby – 
enkele dagen in het UZ Gent. Ik wilde haar 
knuffelen, maar al die draadjes en elektroden 
zaten in de weg. Dat bracht me op het idee 
om textiel en elektronica samen te brengen. 
Het eerste prototype was een babypakje om 
hartslag en ademhaling te monitoren.

 3  Van welke toepassing droomt u?

Het ultieme textiel: je krijgt het bij je geboorte, 
het groeit met je mee en dankzij talloze func-
ties beschermt het je en zorgt het voor je, een 
leven lang – als een tweede, persoonlijke huid 
die ook een huis is.

 4   U krijgt een onbeperkte kredietlijn:  
welk onderzoek start u op?

Ik zou een transdisciplinair instituut rond intelligent 
textiel oprichten waarin alle onderzoekslijnen samen-
komen, dat ook inzet op onderwijs en dat onderne-
merschap aanmoedigt.

 5   Waar bent u het meest trots op?

Op mijn gezin, met drie kinderen tussen 18 en 25 die 
fijne mensen zijn geworden, en op het feit dat ik mee 
intelligent textiel op de kaart heb gezet.

 6   Welk advies zou u uw jongere zelf geven?

Spijt over keuzes die ik heb gemaakt heb ik niet, maar 
mijn raad zou toch zijn: ga meer je eigen weg, schik je 
minder naar de verwachtingen van anderen.
 

 7   U hebt in het bedrijfsleven gewerkt.  
Nuttig voor een academica?

Van jonge docenten eisen we dat ze buitenlandse er-
varing hebben, maar ervaring in een bedrijf is minstens 
gelijkwaardig: werken in een omgeving met een andere 
cultuur en andere verwachtingen verruimt je geest.
 

 8   U mag een tijdreis maken. Waarheen reist u?

Ik ben razend nieuwsgierig naar de toekomst.

 9   Hoe ontspant u het liefst?

Aan zee: lopend, fietsend, wandelend met de hond.

 10   Wat is het beste cadeau dat u ooit 
hebt gekregen?

Twee kunstwerken: een werk van Guy Smet dat mijn 
familie me cadeau deed, en een zeefdruk van Frits 
Vertongen, een verre neef die uit het leven is gestapt, 
geschonken door zijn moeder. Frits komt uit een 
familietak die ik erg bewonder, met compromisloze, 
boeiende, maar getormenteerde kunstenaars.
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QUOTE

Daan Dekeukeleire doorprikt een hardnekkige mythe.  
Op pagina 6 worden er nog meer ontleed.

‘ BLIND AS A BAT? 
HELEMAAL 
NIET – SOMMIGE 
VLEERMUISSOORTEN 
ZIEN ZELFS BETER 
DAN DE MENS!’
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Julie Van Bogaert (onderzoekscoördinator 
vakgroep Geschiedenis): ‘Podcasts – een porte- 
manteauwoord op basis van iPod en broadcast 
– zijn online geluidsbestanden die je kunt beluis-
teren waar en wanneer je dat wilt, op je smart-
phone of een ander apparaat. In mijn podcast 
laat ik UGent-historici aan het woord over hun 
onderzoek. Zo vertelt Steven Vanderputten over 
religieuze vrouwen in de middeleeuwen en neemt 
Eva Willems je mee naar de Peruaanse Andes, 
waar dorpsbewoners hun leven proberen op te 
pakken na het bloedige conflict met de guerrilla-

beweging Het Lichtend Pad. Ik wil elke maand een nieuwe 
aflevering online zetten en diverse formats uitproberen, 
van groepsgesprekken tot reportages.
 
Als kind droomde ik ervan om radio te maken. Later heb ik een 
tijdje als vrijwilliger bij Urgent.fm gewerkt - in hun studio in 
De Krook mag ik mijn podcast nu opnemen. Met Geheugenissen 
maak ik mijn eigen radioprogramma: ik doe zowel de inter-
views als de montage. Daar kruipt best wat tijd in. Maar het is 
leuk om met Geheugenissen te verkennen hoe je podcasts kunt 
inzetten als boeiende vorm van wetenschapscommunicatie.’
 
Geheugenissen vind je gratis in de apps ‘Podcasts’ en ‘Stitcher’ 

op je smartphone, op Soundcloud
https://soundcloud.com/user-711326240
en op iTunes: https://itunes.apple.com/be/podcast/
geheugenissen/id1212037993

DIE DURFT DENKEN

Verrassende verhalen over geschiedenis, 

verteld door UGent-historici: dat is 

de podcast Geheugenissen.

EEN PODCAST DIE 
GESCHIEDENIS SCHRIJFT



DURF DENKEN tijdschrift • verschijnt maandelijks, behalve in juli en september • MEI 2017
P916868 | Afgiftekantoor | Gent X | V.U. Anne De Paepe, rector UGent • p.a. afdeling Communicatie UGent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, B-9000 Gent

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
00043

PINTJES
UGENT 20.0   EEN GESCHIEDENIS VOL TOEKOMST

WE BESTAAN AL




