
# 34
OKTOBER • 2017

COMMUNITYMAGAZINE VAN DE UGENT

ICONEN DIE 
INSPIREREN
UGent'ers over 
hun wetenschapsheld



REACTOR



ARTISTIEK
KLEEDJE VOOR
ACADEMISCH
RITUEEL
Dubbel feest op 9 oktober 2017: de UGent bestaat 
exact 200 jaar én het nieuwe academiejaar werd ge-
opend. Theatercollectief Action Zoo Humain – Marijke 
Pinoy, Sabri Saad el Hamus, Walid Ben Chikha, Alain 
Kabuya Tshiamala, Chokri Ben Chikha, Laura Neyskens 
en Marij De Brabandere – luisterde de officiële cere-
monie op met een artistieke interventie.
 
Chokri Ben Chikha (artistiek leider Action Zoo Humain): 
‘Als theatermens hou ik van rituelen zoals de opening van 
het academiejaar. Na 200 jaar kon de ceremonie wel een 
opfrisbeurt gebruiken. We wilden het academische ritueel 
een kunstzinnige toets geven. Er is een wetenschappelijke 
waarheid, maar ook een artistieke. Met Action Zoo Humain 
slaan we graag een brug tussen de twee.’ 
 
‘We brachten twee interventies van telkens tien minuten op 
basis van muziek, dans en woord. De tekst werd geschreven 
door Annelies Verbeke — die net als ikzelf aan de UGent 
heeft gestudeerd. We belichtten enkele sleutel elementen 
uit de historiek van de universiteit, zoals de eerste vrouw 
die hier studeerde, de invoering van het Nederlands, de 
zoektocht naar diversiteit, naar financiering ….’
 
‘Die geschiedenis wilden we niet in detail ontleden, we wil-
den veeleer inspireren en troost brengen. De UGent gaat 
door een turbulente periode. Met onze kleine interventies 
relativeerden we die commotie: er waren in het verleden 
wel vaker discussies aan de universiteit. We namen geen 
positie in — kunst moet veeleer vragen stellen — maar 
wilden ruimte creëren voor reflectie en dialoog.’
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VERRASSENDE 
CONFRONTATIES
Curator Marjan Doom: 'We sturen 
onze collectie de stad in, om er 
bezoekers op onverwachte plaatsen 
mee te verrassen.'



200 jaar UGent (1): Expo 'Out of the Box’

Een jubileumjaar: daar hoort een tentoonstelling 

bij. Voor haar 200ste verjaardag doet de UGent het 

nog beter, met twee tentoonstellingen. De eerste, 

Out of the Box, pakt uit op vier verschillende locaties.

e academische collecties 
van de UGent zitten nu nog 
verspreid over verschillende 
locaties. In 2019 worden ze 
allemaal samengebracht in 
één groot universiteitsmuse-
um in de Ledeganckstraat. ‘In 

afwachting brengen we met Out of the Box een 
staalkaart van wat we te bieden hebben’, zegt 
curator Marjan Doom. ‘De tentoonstelling, in 
samenwerking met vier Gentse culturele in-
stellingen, wil vooral verwondering en reflectie 
oproepen over wat wetenschap is. Veel weten-
schapsmusea zetten in op zekerheid. Wij tonen 
de nuance en het ongewisse. Dat is trouwens 
een internationale trend.’
 
Out of the Box verwijst uiteraard naar kritisch en 
origineel denken. Marjan Doom: ‘Tegelijk bete-
kent het dat we onze collectie de stad insturen 
en in een context plaatsen waar mensen ze niet 
meteen verwachten. Op elke locatie werken we 
met een co-curator. Dat is een kunstenaar of 

een wetenschapper die de discussie inhoudelijk 
onderbouwt en als ‘talking head’ reflecteert op de 
opstelling.’
 

1 Een vinvis in de Sint-Baafskathedraal
 In 2015 bracht een vrachtschip op zijn boeg 
een jonge vinvis mee in de Gentse haven. Het 

skelet van het dier wordt nu opgehangen in de koor-
omgang van de Sint-Baafskathedraal. ‘Co-curator 
Peter Verhelst en ikzelf dialogeren in de bijbehoren-
de video over wat de confrontatie met zo’n enorm 
dier met je doet. Als mens voel je je bijna machte-
loos naast zo’n gevaarte. Als wetenschapper moet 
je je daar overheen zetten en op onderzoek gaan. 
Peter heeft er ook een gedicht over geschreven.’
 

2  Medische collecties  
in het Museum Dr. Guislain
‘Hoe gaan we om met dode lichamen? In 

het verleden werden foetussen op sterk water be-
waard, vandaag hebben we biobanken waarin we 
niets menselijks meer herkennen, maar het blijft 
wel degelijk menselijk materiaal.’

D

VERWONDERING  
ÉN REFLECTIE

1 Halswervel van de jonge vinvis 
Leo, schoongemaakt en gemon-
teerd door de vakgroep Morfologie 
(faculteit Diergeneeskunde).

77
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‘We hebben voor deze tentoonstelling een aantal 
preparaten van de 18de-eeuwse vroedmeester Frederik 
Ruysch in bruikleen. Ruysch presenteerde zijn anato-
mische specimens van menselijk materiaal bijna als 
beeldhouwwerkjes. Een deel van zijn collectie werd 
verkocht aan tsaar Peter De Grote. Nu kunnen we ons 
nauwelijks voorstellen hoe mensen toen zoiets konden 
doen. Maar gaan we met die abstracte biobanken dan 
ethisch zoveel correcter om?’
 
‘De co-curatoren hier zijn filosoof professor Ignaas Devisch 
en kunstenares Alexi Williams Wynn. Zij maakt installaties 
met afgietsels van dierlijk materiaal die ze omvormt tot 
abstracte, intrigerende vormen. Haar werk confronteert 
ons met het spanningsveld tussen onze fascinatie voor het 
lichamelijke en onze aversie voor de dood.’
 

3  Robots in het Design museum
De internationale tentoonstelling Hello, Robot 
duikt eind oktober op in het Design museum 

Gent. ‘De UGent doet veel onderzoek naar robotica, wij 
konden dus niet achterblijven. We tonen een deel van 
onze collectie en hedendaags onderzoek in een aparte 
zaal van het museum.’
 
‘Robotica roept vragen op over controle en controlever-
lies. Robots creëren nieuwe mogelijkheden, maar vanaf 
wanneer neemt de robot het over? Dat thema heb-
ben we wat opengetrokken naar controleverlies door 

kenniscreatie, met een bijdrage van professor Petra De 
Sutter over ivf en designerbaby’s. Co-curator is Fredo 
De Smet, die onder meer bezig is met Virtual Reality.’
 

4    De tijd in de Sint-Pietersabdij
‘We zijn zo vertrouwd met onze tijdsmeting dat 
we niet meer stilstaan bij wat tijd eigenlijk is 

en hoe het tijdsbesef door de eeuwen heen is ver-
anderd. Deze tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij 
focust op het concept tijd vanaf de middeleeuwen tot 
aan de eerste helft van de negentiende eeuw. Van de 
UGent zijn vooral veel zeldzame manuscripten uit de 
boekentoren overgekomen, met onder meer het Liber 
Chronicarum, met schetsen van Albrecht Dürer.’
 
‘Co-curator is wetenschapsfilosoof professor Maarten 
Van Dyck, die onder meer veel onderzoek heeft gedaan 
naar Galilei. Samen met Sven Speybrouck maakte hij 
voor deze tentoonstelling een Jongens-en-wetenschap-
achtige podcast waarin ze door de opstelling wandelen 
en de tijd door de eeuwen heen bespreken. Heel leuk!’  
 
Meer info 
Out of the Box loopt van 7 oktober 2017 tot 27 maart 2018

2

3

4

2.   Preparaten van de 17de-eeuwse 
anatoom Frederik Ruysch, Collectie 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

3.    Robot Baby Feeder, een van de artefac-
ten ontworpen om kinderen met robots 
te leren omgaan, uit het project Raising 
Robotic Natives van Stephan Bogner, 
Philipp Schmitt en Jonas Voigt, 2016, 
© Jonas Voigt

4.  Plaat uit De mundi sphaera (1542) toont 
de Franse astronoom Orontius naast 
Urania, de muze van de sterrenkunde. 
Collectie Universiteitsbibliotheek Gent



STUDENTENLEVEN, 
LABO’S EN ENGAGEMENT

200 jaar UGent (2): 

‘Stad en universiteit. Sinds 1817’

Gent zou Gent niet zijn zonder de universiteit. 

Met de tentoonstelling Stad en universiteit. 

Sinds 1817 zet het STAM de hechte verwevenheid 

van stad en universiteit in de kijker.

GENT ALS 
VINDPLAATS
Christine De Weerdt en Lars 
De Jaegher (STAM), met het 
gewei van een elandstier, 
ontdekt bij de aanleg van 
de Vrijdagmarktparking en 
bewaard bij de vakgroep 
Geologie van de UGent.
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oor het historische luik van 
de tentoonstelling werkte 
het STAM samen met de vak-
groep Geschiedenis. STAM-
projectverantwoordelijke 
Lars De Jaegher: ‘De ten-
toonstelling zoomt onder 

meer in op het studentenleven, op studen-
tenprotest en -engagement, maar ook op de 
band met de stad als laboratorium. Letterlijk, 
in het begin was er een laboratorium nabij de 
Voldersstraat gevestigd, en de stank was soms 
niet te harden. Vandaar dat het Instituut voor 
de Wetenschappen in de Jozef Plateaustraat de 
eerste grote nieuwbouw werd na de Aula.’
 
Ook de toekomst komt aan bod in het STAM. ‘In 
samenwerking met de vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw hebben we de kerk van 
de Bijloke omgevormd tot een plaats voor 
stadsdebat. De bedoeling is dat de universiteit 
of anderen er geregeld lezingen en debatten 
organiseren.’
 
Wat kun je verwachten in de tentoonstelling? 
STAM-directeur Christine De Weerdt en Lars De 
Jaegher kiezen elk twee objecten uit met een 
extra speciale betekenis.
 

1 Een ziekenhuis in een wei
Lars De Jaegher: ‘Dit is het UZ Gent in wording. De 
foto dateert van 1938. Zoals de koe op de voor-

grond bewijst: het UZ werd gebouwd op het platteland, 
onder meer vanuit de sanatoriumgedachte dat zieken 
baat hadden bij een groene omgeving. Vandaag is het 
UZ Gent een reusachtig stadsdeel geworden.’
 
‘Interessant vind ik ook de link met de Bijloke zelf. De 
universitaire opleiding geneeskunde is hier gestart, op 
de Bijloke waar al sinds de middel eeuwen een hospi-
taal was. En waar nu dus het STAM gevestigd is.’
 

2 De erepalm
Christine De Weerdt: ‘Dit zilveren palmtakje 
heeft op de steel het opschrift dat de Stad Gent 

het als eerbetoon heeft uitgereikt aan Jules Octave 

V
1 3

2
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Devigne, die aan de Gentse universiteit in 1865-1866 
eerste was in filologie. Je kunt je vandaag de dag niet voor-
stellen dat een stad nog zoiets zou doen. Het is ook het 
enige takje in zijn soort dat in onze collectie zit.’
 

3 Koning Boudewijn bezoekt zijn home
Lars De Jaegher: ‘Toch een speciale foto. Koning 
Boudewijn die het naar hem genoemde studenten-

home vlak bij het UZ Gent opent. Die homes, die nog altijd 
een deel van de Gentse skyline bepalen, illustreren de 
democratisering van het universitair onderwijs. Lange tijd 
was het nog vereist om klassieke humaniora te hebben ge-
studeerd om aan de universiteit te mogen starten. Nadat die 
verplichting werd afgeschaft en er in 1954 al een systeem 

van studiebeurzen was ontwikkeld, vergrootte de 
toestroom van studenten aanzienlijk. De bouw 
van de homes in de jaren zestig was brood nodig 
om al die studenten te kunnen opvangen.’
 

4 Neen aan de 10.000
Christine De Weerdt: ‘In 1978 verhoogde 
de regering het universitaire inschrijvings-

geld voor niet-beursstudenten tot 10.000 frank 
– nu is dat 250 euro, in die tijd een hele som. 
Het protest was heftig, vooral in Gent. Je moet 
dat onder meer begrijpen als een uitloper van 
de oliecrisis in het begin van de jaren zeventig. 
De studenten beseften dat ze moeilijk aan werk 
zouden raken, en dan werd het inschrijvingsgeld 
nog verhoogd ook.’
 
‘Heel wat protesterende studenten werden 
toen veroordeeld, de proceskosten liepen op 
tot meer dan 500.000 frank. Het jaar nadien 
werden veel fuiven georganiseerd om die kos-
ten af te betalen. En de extra inkomsten uit het 
ver hoogde inschrijvingsgeld bleken uiteindelijk 
niet te volstaan om de inzet van de Rijkswacht 
en de schade aan de gebouwen te betalen.’   
 
Meer info
Stad en universiteit. sinds 1817 loopt van 6  oktober 2017 
tot 27 maart 2018

1.  Campus UZ in opbouw, 1938 
Universiteitsarchief Gent

2.  Zilveren palmtakje uit 1866 
© Lukas – Art in  Flanders vzw / foto Michel Burez

3.  Feestelijke opening studentenhome  Boudewijn,  
1967 Universiteitsarchief Gent – foto I.M.P.F. 

4.  Affiche van het Nationaal Aktie komitee tegen de 10.000, 
1979 Universiteitsarchief Gent

4
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#UGENT

facebook.com/ugent • instagram.com/ugent • twitter.com/ugent • pinterest.com/ugent • linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP :

Wetenschap op het filmfestival? Dat kan! 
www.ugent.be/filmfest
@ugent @FilmfestGent

Ineke Imbo @inekeimbo

21 sept 2017
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Dit najaar zet het kunstenfestival Europalia in Bozar 
in Brussel de geschiedenis en cultuur van Indonesië 
in de kijker. De vrijwilligers van de Etnografische 
Verzamelingen van de UGent (EVUG) grijpen die gele-
genheid aan om in Gent twee expo’s en een lezingen-
reeks te organiseren. In de Plantentuin van de UGent 
kun je van 8 tot 22 oktober 2017 exotische gewassen 
uit de Indonesische oerwouden ontdekken. En van 27 

oktober tot 12 november 2017 zet een tentoonstelling 
in het Cultuurcentrum in de Zebrastraat een dialoog 
op tussen traditionele Indonesische artefacten uit de 
Gentse Universitaire Musea en werk van hedendaagse 
kunstenaars.
 
Meer info, ook over de lezingenreeks: 
www.europaliaindonesie.ugent.be

EUROPALIA INDONESIA AAN DE UGENT

MAAK DE UGENT 
NOG MEER FAIRTRADE-MINDED!
Heb je ideeën om het fairtrade-beleid aan de UGent nog 
te versterken? Tijdens de week van de Fair Trade, van 9 
tot en 13 oktober 2017, kun je je suggesties kwijt in een 
videobooth die diverse locaties aandoet, of je kunt ze 
mailen naar fairtrade@ugent.be. Elke deelnemer maakt 
kans op een UGent-hoodie! Op de traditionele ecomarkt 
in het Ufo kun je weer fairtrade chocolade en koffie en 
‘Little Miracles’-drankjes proeven – helemaal gratis. In 
de studentenresto’s staat de hele week fairtrade rijst op 
het programma en op 12 oktober kun je er de nieuwe 
vegan fairtrade hamburger proberen.

Het hele programma vind je op www.ugent.be/fairtrade 
of www.facebook.com/UGentFairtrade

Elk jaar richt de UGent de Sarton 
Leerstoel voor de Geschiedenis 
van de Wetenschappen in, 
genoemd naar de beroemde 

wetenschapshistoricus en UGent-
alumnus George Sarton (1884-1956). Op 

voorstel van professor Johan Lagae en professor Maarten 
Delbeke (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) wordt de 
32ste Sarton Leerstoel toegekend aan professor Adrian 
Forty (The Barlett School of Architecture, London), die de 

architectuurgeschiedschrijving van de moderne periode 
diepgaand heeft beïnvloed.
 
De inaugurale lezing What Makes Architecture Tick? 
vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 om 
16 uur in de Aula. Nadien biedt het Sartoncomité een 
receptie aan. Wil je erbij zijn? Meld je vooraf aan bij 
rita.malfliet@ugent.be
 
www.sartonchair.ugent.be

SARTON LEERSTOEL
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Veel UGent'ers hebben 

een persoonlijk icoon: 

een wetenschapsheld naar wie 

ze opkijken, die hen inspireert 

en hen ertoe aanzet nieuwe wegen 

te verkennen. Vijf van hen stellen 

hun wetenschapsheld voor.

ICONEN DIE 
INSPIREREN

FÉLIX SAVART
‘De 19de-eeuwse Franse natuurkundige Félix Savart kennen 
we van de wet van Biot-Savart over elektromagnetisme, maar 
hij deed ook baanbrekend onderzoek naar nieuwe vormen 
voor violen. In de romantiek moesten instrumenten vooral 
luid zijn, maar Savart zocht een manier om mooiere, rondere 
klanken voort te brengen. Hij bundelde zijn inzichten in een 
Mémoire, die ik tijdens mijn studies aan de School of Arts 
Gent heb vertaald. Zijn trapezoïdale viool uit 1819 fascineer-
de mij zo dat ik het instrument volgens zijn plannen heb 
nagebouwd. Tot mijn verbazing klonk het echt goed. Savart 
bewees dus dat je dankzij natuurkundige kennis een instru-
ment fundamenteel kunt veranderen, zonder dat de klank 
eronder lijdt. Daarom alleen al bewonder ik hem mateloos.
 
Zelf heb ik een cello uit piepschuim gemaakt. Ik ontdekte 
dat geluidstrillingen in dat materiaal beter versterkt worden 
dan in hout. Ik voerde metingen uit naar de geluidssnelheid 
in verschillende soorten piepschuim en creëerde zo nieuwe 
klankkleuren. Uit eerbetoon modelleerde ik de klankgaten 
naar die van Savart. Tegenwoordig werk ik vooral rond com-
posietmaterialen, samen met enkele knappe koppen uit de 
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Eigenlijk 
doe ik dus het omgekeerde van Félix Savart: hij was een we-
tenschapper die zijn ontwerpen door anderen liet uitvoeren, 
ik ben een instrumentenbouwer die met de hulp van ervaren 
materiaalspecialisten nieuwe theorieën in de praktijk uittest.’

Tim Duerinck  
vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen
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MARIE CURIE
‘Toen ik als studente aan de UGent voor het eerst 
over Marie Curie hoorde, was ik meteen geïntri-
geerd. Ze inspireerde me om voor mijn thesis 
aan het toenmalige Instituut voor Nucleaire 
Wetenschappen te gaan werken, wat nu de 
Campus Proeftuin is. Ook al ging ik daarna weer 
een heel andere richting uit, die periode was erg 
belangrijk voor mijn verdere ontwikkeling.
 
Als Marie Curie ergens in geloofde, liet ze zich 
door niets of niemand tegenhouden. Als jong 
meisje uit een arme familie trok ze van Polen naar 

Professor Anita Van Landschoot 
vakgroep Toegepaste Biowetenschappen

Parijs om in een mannenwereld haar dromen 
waar te maken. Ze kreeg twee Nobelprijzen, 
maar heeft voor die erkenning hard moeten 
vechten. Kijkt ze ons daarom op alle bekende 
foto’s zo weemoedig aan? Einstein was een 
van de weinigen die haar altijd onvoorwaarde-
lijk hebben gesteund. Intellectueel zaten ze op 
dezelfde golflengte.
 
Marie Curie stierf aan leukemie. Ook dat draagt 
weer bij tot de tragische figuur die ze was. Ze 
wist hoe gevaarlijk haar onderzoek naar radio-
activiteit was, maar dat kon haar onderzoeks-
drang niet afremmen.
 
Toevallig ben ik sinds dit jaar betrokken ben bij 
een Europees project dat haar naam draagt. Ik 
begeleid een doctoraatsstudente die aan een 
zestal universiteiten en bij industriële partners 
research zal doen en gerichte opleidingen 
zal volgen. Dat beloftevolle wetenschappers 
die letterlijk en figuurlijk hun grenzen willen 
verleggen nu in de voetsporen van Marie Curie 
kunnen treden, maakt voor mij de cirkel rond.’

 Als Marie Curie ergens 
in geloofde, liet ze zich 
door niets of niemand 
tegenhouden  
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YUVAL NOAH HARARI
‘Tot voor kort was Einstein mijn weten-
schapsheld, maar tegenwoordig kies ik voor 
Yuval Noah Harari, professor Geschiedenis aan 
de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. 
Hij schreef twee boeken die ik tijdens mijn 
zomervakantie werkelijk heb verslonden: 
Sapiens: een kleine geschiedenis van de mens-
heid en Homo Deus: een kleine geschiedenis 
van de toekomst. In dat laatste boek voorspelt 
Harari wat er zoal op ons afkomt – en dwingt 
hij me om mijn vakgebied meer dan ooit in 
vraag te stellen. De geneeskunde ondergaat 
momenteel een nooit eerder geziene loga-
ritmische versnelling. Big data en artificiële 
intelligentie spelen een alsmaar grotere rol. 
Zo veranderen we langzaam maar zeker in 
cyborgs, half mens en half machine. Straks 

worden we overvleugeld door computeralgo-
ritmen die ons beter kennen dan wijzelf. De 
volgende stap is dat we aan ons genoom sleu-
telen en gewoon een nieuwe homo sapiens 
species creëren. Wie onze toekomst mee vorm 
wil geven, kan dus maar beter bio-informatica 
of genetica studeren …
 
En zo heeft Harari over alles en nog wat 
tegelijk provocerende en razend interessante 
theorieën ontwikkeld. Zijn boeken hebben on-
miskenbaar een zeker spektakelgehalte maar 
hij is heel open over zijn bronnen, dus het oogt 
allemaal wel betrouwbaar. Wat er ook van zij: 
vroeger vond ik geschiedenis nogal saai, maar 
zoals Yuval Noah Harari ze vertelt, ben ik er 
echt door gebeten.’

Professor Piet Hoebeke 
decaan van de faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen
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ANNA TSING
‘De Amerikaanse antropologe Anna Tsing heb 
ik ontdekt toen ik in 2013 aan dit onder-
zoeksplatform startte. Ik vind haar werk heel 
inspirerend. Globalisering wordt vaak ervaren 
als een ongrijpbaar proces, een externe kracht 
die lokale en nationale gemeenschappen 
alleen maar kunnen ondergaan. Tsing ziet dat 
helemaal anders: globalisering is volgens haar 
een ideologisch project dat de wereld vorm-
geeft en dat altijd ook lokaal verankerd is. Heel 
interessant is bovendien dat ze het genderper-
spectief nadrukkelijk in haar onderzoekswerk 
integreert. Ik heb zelf een verleden in gender-
studies en het was altijd al mijn ambitie om 
die twee werelden te verenigen. Bijzonder op-
windend vind ik haar recente project over het 
antropoceen, het geologische tijdperk waarin 
ecosystemen verstoord worden door menselij-
ke activiteit. Zij slaagt erin om in haar kritische 
analyse van de wereldwijde milieu- en sys-
teemcrisis de mens- en natuurwetenschappen 
én de kunsten met elkaar te verbinden.
 
Anna Tsing vind ik ook zo bijzonder omdat 
ze grensverleggend fundamenteel onderzoek 
naar het grote publiek kan vertalen, onder 
meer met tentoonstellingen. Vorig jaar was 
ze keynote speaker op onze Global Studies 
Research Day. Ik heb haar toen leren kennen 
als een groot denker, maar ook als een sterke 
storyteller met veel humor. Je moet op het 
internet haar lezing A Feminist Approach to the 
Anthropocene: Earth Stalked by Man maar eens 
checken. Een aanrader!’

 Harari dwingt me 
om mijn vakgebied 
meer dan ooit in vraag 
te stellen  

Julie Carlier
onderzoekscoördinator van het Ghent 

Centre for Global Studies
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EDGAR ALLAN POE

Professor Wouter Rogiest 
vakgroep Telecommunicatie en 
Informatieverwerking

‘De Amerikaan Edgar Allan Poe verwierf vooral faam als schrijver 
en dichter. Zijn wetenschappelijke interesse blijkt vooral uit 
zijn als magnum opus bedoelde Eureka: A Prose Poem (1848). 
Ik bewonder Poe vooral om de unieke combinatie van een 
onwaarschijnlijk poëtisch vernuft (met The Raven als hoogte-

punt) en een voor mij als ingenieur 
zeer herkenbaar algoritmisch denken 
en analytisch vermogen – twee 
eigenschappen die hem overigens de 
eretitel 'vader van de detectiveroman' 
hebben bezorgd.
 
Ik ben ingenieur geworden vanwege 
een puur jongensachtige interesse 
voor techniek. Maar Poe had zeker een 
sterke invloed op de manier waarop ik 
mij als wetenschapper heb ontwik-
keld en nog altijd ontwikkel. In het 
essay The Philosophy of Composition 
legt hij heel gedetailleerd uit hoe hij 
het gedicht The Raven schreef: hij 
benadert de creatie van poëzie als 
een mathematisch probleem dat een 
precisie vereist die evenredig is aan de 
nauwgezetheid die nodig is om een 
wiskundige som op te lossen.
 
In het detectiveverhaal The Purloined 
Letter suggereert Poe dat zowel de 
pure dichter als de pure wiskundige 
onvolkomen denkers zijn. De waarheid 
ligt in het midden. Ik stel vast dat mijn 
hele blik op wetenschap en op kennis 
in het algemeen gekleurd wordt door 
de zoektocht naar dat evenwicht. Ik 
koester dan ook een foto van mezelf 
bij een herdenkingsplaat voor Poe in 
Boston, ter hoogte van de plek waar 
hij ooit heeft gewoond.’  

 Poe heeft mijn 
ontwikkeling als 
wetenschapper  
diepgaand beïnvloed  
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UNIVERSE

MET DE RECTOR 
NAAR DE SAUNA

Even je professionele blik verruimen in het buitenland? 

Met een Erasmus+ beurs kan het. Liesbeth Fiems (directie 

Communicatie en Marketing) trok in juni naar het Finse Turku.

‘Via de afdeling Internationalisering kunnen administratieve medewer-
kers van de UGent een Erasmus+ beurs krijgen voor een kort verblijf 
aan een partneruniversiteit. Eind vorig jaar viel mijn oog op een Inter-
national Sharing Excellence Week aan de Turku University of Applied 
Sciences (TUAS). Het leek me een buitenkans om eens ervaringen uit 
te kunnen wisselen met collega’s van over de hele wereld.
 
Na een algemene introductiesessie over het Finse onderwijssysteem 
kregen we een programma op maat van ons vakgebied. Een brede waaier 
aan onderwerpen werd op diverse manieren aangekaart, van workshops 
en discussiegroepen tot speeddates en presentaties van succesvolle ca-
ses. Ook mocht ik twee medewerkers van de dienst interne commu-
nicatie van de TUAS een halve dag volgen tijdens hun bezigheden.
 
De avonden stonden dan weer in het teken van netwerking. We 
zijn gaan kajakken, er was een pub tour, een fotozoektocht … 
Uiteraard mocht een traditionele Finse sauna niet ontbreken, met 
als apotheose een wel héél frisse duik in de Baltische Zee. En de 
rector van de TUAS, die deed gewoon met ons mee. Finnen vinden het 
sowieso heel belangrijk om lichaam en geest fris te houden. Hoe druk 
ons dagschema ook was, er werd geregeld een korte pauze ingebouwd, 
zodat we even de benen konden losgooien.’
 
‘Het is heel inspirerend om je blik even te kunnen verruimen. Als je 
altijd in je kantoor blijft zitten, heb je eigenlijk geen idee hoe het er 
elders aan toegaat. Nu besef ik pas goed dat andere onderwijsinstel-
lingen met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen. Dat werkt 
wel geruststellend. Bovendien heb ik aan mijn weekje Turku een pak 
nuttige contacten overgehouden. Ik weet nu wie ik kan bellen als mijn 
collega’s en ik met een vraag zitten waar niemand van ons meteen een 
oplossing voor heeft.’
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Het Internet of Things is veel meer dan 

een hype, zeggen professor Piet Demeester, 

Ann Ackaert en Wouter Haerick. ‘IoT zal 

ons leven sterk beïnvloeden en doet dat 

nu al. Had je tien jaar geleden voorspeld 

dat zowat elke auto een radar zou hebben, 

dan had niemand je geloofd.’

at is dat eigenlijk, het Internet 
of Things?
Professor Piet Demeester (vak-
groep Informatietechnologie): ‘In 

een notendop: een slimme omgeving realiseren 
door overal sensoren en actuatoren in te bou-
wen. Een sensor verzamelt data over de omge-
ving en een actuator zet die om in een actie.’
 
‘Dat principe kun je aanwenden in een indus-
triële omgeving, met sensoren die de verou-
dering van onderdelen meten en signaleren 
wanneer iets moet worden vervangen. Of in de 
thuisomgeving, met sensoren die bijvoorbeeld 
detecteren dat je grootmoeder thuis gevallen 
is. Of in een stad, waar je meet hoeveel men-
sen er op de tram zitten, waar er nog parkeer-
plaatsen vrij zijn of hoe de luchtkwaliteit is. 
Op basis van die verzamelde informatie kun je 
actie ondernemen, vaak automatisch.’

W

 
‘De stap van dataverzameling naar actie is 
overigens niet eenvoudig. Je hebt een platform 
nodig dat al die gegevensstromen efficiënt kan 
verwerken. Recent is er een spin-off van de UGent 
gecreëerd, Qrama, die zich precies daarin heeft 
gespecialiseerd.’
 
Veel van die IoT-toepassingen lijken nog 
toekomstmuziek.
‘IoT zal over tien jaar veel meer invloed op ons 
leven hebben dan vandaag. Maar de evolutie is 
nu al bezig. Tien jaar geleden hadden we nog 
nauwelijks smartphones, vandaag gebruiken 
heel wat mensen stappentellers en hartslagme-
ters, waardoor ze ook actiever gaan leven. Had 
je tien jaar geleden voorspeld dat zowat elke 
auto een radar zou hebben, dan had niemand je 
geloofd. Nu is dat realiteit. En dankzij die radar 
en andere sensoren komt de zelfrijdende auto 
binnen bereik.’
 
Zijn er ook nadelen?
‘Beveiliging en privacy zijn belangrijke problemen 
waar men voldoende aandacht moet aan beste-
den. Recent werd een grote cyberaanval geor-
ganiseerd door camera’s te hacken waarvan de 
gebruikers het standaardpaswoord niet hadden 
veranderd. En er bestaat nog altijd een Russische 
site waarop je via de beveiligingscamera’s kunt 
binnenkijken in huizen wereldwijd. Dat is niet wat 
je wilt, natuurlijk.’

Internet of Things aan de UGent

DE TOEKOMST
IS ER AL
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AAIBARE ROBOT
Robots worden ingezet in zorgcentra 
om te interageren met demente 
bejaarden – ze laten bijvoorbeeld hun 
lievelingsdeuntje horen.
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‘Ook de bruikbaarheid kan een probleem zijn. 
Je kunt heel gedetailleerd je energiegebruik 
monitoren, maar als je daar elke dag een 
schakelaar voor moet verzetten, zal je dat 
misschien twee weken doen, maar de derde 
week ben je het beu. Je moet dus een sys-
teem bouwen dat veel automatisch doet en 
overzichtelijk blijft en dat de mensen kunnen 
vertrouwen. Zodat het licht niet uitgaat terwijl 
je in je woonkamer zit, omdat de computer 
denkt energie te kunnen besparen.’

 
Wouter Haerick (vakgroep Informatie technologie): ‘Een 
groot probleem is de aanvaarding. Mensen worden niet 
graag gevolgd door een camera. Soms kun je beter een 
technologie gebruiken die misschien minder efficiënt is, 
maar ook minder intrusief. Zo doen we zelf proeven met 
radar om uit te maken hoeveel mensen zich in een ruimte 
bevinden. Een camera kan dat veel gemakkelijker, maar de 
inbreuk van radar op de privacy is veel kleiner. En je kunt 
er toch genoeg relevante informatie mee verzamelen.’
 
De UGent zet sterk in op IoT, in samenwerking 
met het onderzoeksinstituut imec. Wat zijn 
de speerpunten?
Ann Ackaert (vakgroep Informatietechnologie): 
‘Binnenkort opent ons Homelab. Dat is een huiselijke 
omgeving met woonkamer, keuken, garage, kantoor-
ruimte en drie slaapkamers, met achter de schermen 
enorm veel IoT-technologie. Die zit verborgen in de 
vloer, de muur of het plafond. Daarmee kunnen we IoT-
toepassingen laten testen in het dagelijkse leven, door 
gebruikers die enige tijd in het Homelab verblijven. 
Welke technologie gebruiken ze graag en welke niet? 
Wat zijn de struikelblokken? Hoe werken de verschil-
lende systemen samen? Wat is het gebruiksgemak van 
de interfaces en kan alles vanuit een beperkt aantal 
apparaten worden aangestuurd?’
 
Werken jullie ook aan industriële toepassingen?
Wouter Haerick: ‘Daarvoor ontwikkelen we het con-
nected warehouse. Hoe kunnen we alle systemen in 
een fabriek met elkaar laten communiceren? Als dat 
lukt, weet de operator perfect welke heftruck waar 
rijdt, welke producten moeten worden aangevuld 
enzovoort. En als er een nieuwe heftruck bij komt, kan 
die makkelijk in het systeem worden ingeschakeld, 
plug and play. Eenvoudig is zo’n connected warehouse 
allerminst, want er zijn in de industrie nog heel veel 
oude systemen die niet met elkaar samenwerken, met 
verschillende draadloze technologieën binnen één pro-
ductiehal. Ervoor zorgen dat al die systemen met elkaar 
verbonden zijn, elkaar niet storen en van elkaar leren: 
daar willen we naartoe.’

HUISELIJK
Ann Ackaert: ‘Ons Homelab is een 
huiselijke testomgeving, waarin IoT-
technologie verborgen zit in de muur, 
de vloer of het plafond.’
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‘Of neem nu robotarmen. Vandaag zijn die geprogram-
meerd voor een taak zonder dat ze hun context goed 
begrijpen. Maar je kunt een robot ook zelf laten leren 
wat hij moet doen. En je kunt robots laten leren van de 
fouten die een andere robot maakt.’
 
‘Als je die vertaalslag kunt maken, kun je de stap zetten 
naar productie op maat, in kleine hoeveelheden, met 
minimale omsteltijden op de productielijn. Nu kan dat 
nog niet, omdat robots geprogrammeerd zijn voor één 
taak. Als ze zich kunnen aanpassen aan hun context, 
lukt dat wel. En dan kan onze industrie concurreren 
met de klassieke productie van grote hoeveelheden 
tegen lage prijzen.’
 
Een derde speerpunt is de zorgsector?
Ann Ackaert: ‘In het project Robo-Cure gebruiken we een 
robot op wieltjes, met een tablet, die interageert met jon-
ge diabetespatiëntjes. De robot volgt via sensoren op wat 
het kind doet, hoe lang het slaapt bijvoorbeeld, en staat 
ook in verbinding met het ziekenhuis, zodat de dokters 
de glycemiewaarden kunnen controleren. Op die manier 
worden ook de ouders extra ondersteund om hun kind te 
begeleiden. Er zit ook een stukje gamification in: de robot 
leert het kind op een speelse manier om te gaan met zijn 
aandoening. Als mama voor de twintigste keer zegt dat 

je iets niet mag eten, is dat vervelend. Van een 
robot aanvaardt een kind dat makkelijker.’
 
‘Een ander project, WONDER, bestudeert hoe 
robots gepersonaliseerd kunnen interageren 
met demente bejaarden. De robots maken 
contact met bejaarden die de gangen rond-
dwalen en geven de informatie door aan het 
personeel. Andere bejaarden die in passiviteit 
dreigen te verzinken, krijgen af en toe een 
prikkel doordat de robot bijvoorbeeld hun lie-
velingsdeuntje speelt. Zo kan IoT ook het rust-
huispersoneel bij zijn taken ondersteunen.’  

IOT-POSTGRADUAAT

De UGent, UA en VUB starten in het academiejaar 
2017-2018 met een opleiding Internet of Things. 
Daar is nood aan, want de industrie snakt naar 
profielen met de juiste expertise. De opleiding 
wordt mee ondersteund door bedrijven als 
Orange, Atlas Copco, Proximus, Telenet, Agfa-
Gevaert, Nokia, Microsoft en Cronos Groep.

www.postgraduaatinternetofthings.be

TESTEN IN HET HOMELAB
Professor Piet Demeester (links) en 
Wouter Haerick in het Homelab, waar 
gebruikers IoT-toepassingen zullen 
kunnen uitproberen.
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ONTLUIKENDE LIEFDE
'Mijn liefde voor bier ontkiemde 

in mijn masterjaar aan de UGent, 
toen ik voor het eerst een 

speciaalbier proefde.'
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en je de enige vrouwelijke 
biersommelier in België?
‘Toch niet. Ik was wel de eerste vrouw 
in ons land die er voltijds mee bezig 
was. Heel vreemd trouwens dat een 
bierland als het onze zo weinig 
biersommeliers telt.’
 

Hoe komt dat, denk je?
‘Bier kampt met een slecht imago. Veel mensen denken 
dat bier ongezonder en een grotere dikmaker is dan 
andere alcoholische dranken. Dat klopt niet. Bier staat 
bij ons nog altijd lager aangeschreven dan wijn. Veel 
mensen drinken ’s avonds graag een biertje, maar zodra 
er gasten op bezoek komen, halen ze een fles wijn 
boven. Belgen zijn wijndrinkers in een bierland. Onze 
biercultuur is intussen Unesco-werelderfgoed, maar in 
onze restaurants merk je dat niet altijd. Op de kaart vind 
je maar zelden een fles bier van 75 cl die je met elkaar 
kunt delen, zoals je dat met wijn kunt doen. En geïnte-
resseerden uit Dubai krijg ik maar moeilijk uitgelegd dat 

‘ BIER IS MIJN 
GROTE PASSIE’

België is een bierland. Toch wordt bij elk 

feestelijk moment een fles wijn gekraakt. 

Jammer, want onze biercultuur is minstens even 

rijk, vindt biersommelier Sofie Vanrafelghem.

B
je hier nauwelijks restaurants vindt die een menu 
serveren met aangepaste bieren.’
 
De bierwereld wordt alsmaar internationaler. 
Welke rol speelt België nog?
‘We zijn geen voortrekkers meer, maar we blijven 
een inspiratiebron. Overal zie je verschillende 
bierstijlen herrijzen. Een groot deel ervan vindt 
zijn oorsprong in ons land. Neem nu de saison-
bieren, die momenteel heel populair zijn in de 
VS: hun roots liggen in Henegouwen. Saisonbier, 
oorspronkelijk in de winter gebrouwen met de 
overschotten van de oogst, werd gedronken door 
seizoenarbeiders in het oogstseizoen. Dat vind 
ik het mooie aan bier: achter elke soort schuilt 
wel een verhaal. Zeker in België, waar elk bier een 
eigen naam en een eigen glas heeft.’

Alumna Sofie Vanrafelghem

MADE@UGENT
Sofie Vanrafelghem
° 1982
Master in de Communicatie-
wetenschappen
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Was je zelf al van bij je eerste slok ‘verkocht’?
‘Niet echt. Als student dronk ik wel eens pintjes, maar 
die vond ik niet zo lekker. Mijn liefde voor de drank is 
pas ontkiemd in mijn masterjaar, toen ik mijn eerste 
speciaalbier proefde: een tripel van Westmalle. Dat 
kende ik helemaal niet. Ik heb een brede culinaire 
opvoeding meegekregen, maar bier kwam er bij ons 
niet in. Intussen heb ik mijn ouders kunnen overtuigen 
van de schoonheid van bier. In hun kelder liggen nu 
evenveel flessen bier als wijn. Een van mijn grootste 
overwinningen (lacht).’
 
Wanneer heb je besloten om je volledig toe te 
leggen op bier?
‘Na mijn master Communicatiewetenschappen. Ik had 
in mijn laatste jaar meegewerkt aan een boek over bier, 
en ik merkte dat ik daar enthousiaster over schreef 
dan over de trips die ik maakte als reisjournaliste. Toen 
besefte ik dat ik iets moest doen met die passie.’
 
Wou je oorspronkelijk dan reisjournaliste worden?
‘Eigenlijk droomde ik ervan om advocaat te worden om 
mishandelde vrouwen en verwaarloosde kinderen te 
kunnen verdedigen. Ik heb ook effectief mijn bachelor-
diploma Rechten behaald, maar tijdens mijn eerste 
jaar kreeg ik botkanker. Die ziekte heeft me veranderd. 
Ik besefte dat het leven eindig is en dat je moet doen 
wat je het allerliefste doet. Voor mij was dat schrijven. 
Via een schakelprogramma ben ik dan geswitcht naar 
Communicatiewetenschappen. Maar ik heb geen spijt 
van dat eerste diploma. Mijn basiskennis van de wet 
helpt me nu nog altijd als ik een contract moet opstellen.’
 
Zat je in de opleiding Communicatiewetenschappen 
wél op je plaats? 
‘Absoluut. Ik herinner me nog de allereerste les van 
 professor Patrick Vyncke. “Laten jullie je beïnvloeden 
door reclame?”, vroeg hij ons. We waren overtuigd van 
niet, maar hij toonde aan hoe groot de impact van 

 publiciteit is, ook op ons. Zijn cursus staat nog altijd in 
mijn boekenkast. Ook professor Daniel Biltereyst heeft 
een grote indruk gemaakt met zijn vak filmstudies. Na 
zijn uitleg beseften we dat we maar een fractie hadden 
begrepen van de films die we hadden gezien. Zijn inzich-
ten helpen me nu bij het maken van onze eigen video’s.’
 
Kon je ondanks je ziekte toch genieten van je 
studententijd?
‘Ik bewaar vooral goede herinneringen aan Home 
Vermeylen. Samen met andere studenten met een 
handicap — door mijn ziekte zat ik toen in een 
rolstoel — hebben we ons kandidaat gesteld voor 
het praesidium van het home. Zo konden we er ook 
enkele verbeteringen doorvoeren. Liever dan te klagen, 
pakte ik de dingen op een positieve manier aan. Dat is 
vandaag nog altijd mijn houding. Toen Fernand Huts 
zich bijvoorbeeld laatdunkend uitsprak over vrouwen 
als ondernemers heb ik hem uitgenodigd voor een 
gesprek. Daar is hij helaas nooit op ingegaan.’
 

 Brouwers konden 
eerst niet geloven dat 
een vrouw iets van bier 
kon afweten  
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Moet je ook in de bierwereld opboksen tegen 
vooroordelen?
‘Vandaag iets minder omdat de meesten mijn naam 
intussen kennen. Maar in het begin waren brouwers 
er vaak rotsvast van overtuigd dat ik niets afwist van 
bier. Of ze gaven de fotograaf die me vergezelde de 
keuze tussen een blond en bruin bier, terwijl ze voor 
mij meteen een fruitbier uitschonken. Terwijl vrouwen 
helemaal niet meer van fruitbier houden dan mannen, 
heb ik ontdekt. Als biersommelier wil ik graag mee-
helpen om zulke clichés de wereld uit te helpen.’
 
Wat doe je als biersommelier nog allemaal?
‘Mijn team en ik geven workshops en begeleiden 
 horecazaken, winkels, supermarkten, bedrijven, 
 brouwerijen … Dat gaat van de bierkaart samenstellen 
tot een totaalconcept ontwikkelen. We werken ook vaak 
in het buitenland: in Nederland, Frankrijk en Portugal, 
maar ook in de VS, India en Dubai. Daarnaast schrijf ik 
boeken en heb ik een column in Het Laatste Nieuws - 

daar heb ik altijd van gedroomd. Ik sta graag dicht bij 
de mensen, wil me niet boven hen stellen. Het is mijn 
ambitie om anderen te tonen wat ik heb ontdekt. Ik 
ben ook ontzettend trots op ons tijdschrift, Arnold. En 
binnenkort komt een andere droom van mij uit: een 
eigen stijlvol bierfestival.’
 
Zijn er dan nog dromen die je niet hebt verwezenlijkt?
‘Ooit wil ik een nieuw horecaconcept lanceren: een café 
voor bierliefhebbers waar ook niet-bierdrinkers zich 
helemaal thuis voelen. En ik wil mijn team meer en 
meer naar voren schuiven. Momenteel telt de ploeg vijf 
leden, onder wie mijn man en ikzelf. Ik werk vandaag 
gemiddeld 14 uur per dag, maar daar moet verandering 
in komen. Ik wil graag wat meer vrije tijd veroveren 
door werk te delegeren. Als mijn ziekte mij iets geleerd 
heeft, dan is het wel dat je volop van het leven moet 
blijven genieten.’’  
 
www.sofiesworld.be
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Professor Stephen Depuydt (vakgroep 
Plantenbiotechnologie en Bio-informatica) 
is verbonden aan de Ghent University Global 
Campus in Incheon, Zuid-Korea.

‘ HET CONTACT MET 
KOREAANSE STUDENTEN 
IS ERG DIRECT’

U DENKT?
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 1  Wat wilde u worden toen u 12 was?

Wetenschapper!
 
 2   Kunt u in 50 woorden uitleggen waar uw 

onderzoek over gaat?

Ik onderzoek hoe we de groei van natuurlijke gewas-
sen zoals rijst kunnen verbeteren. Dat is maatschap-
pelijk erg relevant: planten zijn heel belangrijk, niet 
alleen voor voeding, maar bijvoorbeeld ook voor kle-
dij, veevoer, houtproductie … De wereldbevolking blijft 
groeien, het landbouwareaal blijft slinken: inzetten op 
groeiverbetering is een topprioriteit.
 
 3   Drie dingen die u in Zuid-Korea positief 

hebben verrast?

Eén: de samenleving is er enorm kindvriendelijk – in 
elke supermarkt vind je wel een speelhoek. Twee: 
Koreanen zijn ook erg sport-minded. De maatschap-
pij is vrij gesloten, maar als mensen je zien lopen of 
fietsen word je aangemoedigd – soms staan ze zelfs 
te applaudisseren. En drie: de snelheid waarmee hier 
gebouwd wordt is ongelooflijk. Ons onderzoeksgebouw 
is in minder dan een jaar tijd gebouwd en de stad waar 
ik woon, Songdo, is in 3 jaar tijd immens veranderd.
 
 4   U krijgt (levenslang) een onbeperkte kredietlijn: 

welk onderzoek start u op?

Onderzoek naar groeiverbetering zou ik aanvullen met 
onderzoek naar biofortificatie: hoe kunnen we de nutriti-
onele waarde van planten verhogen? Mijn onderzoek doe 
ik in het lab, maar met extra middelen zou ik onder meer 
ook onder veldomstandigheden en via precisielandbouw 
verschillende bodemtypes kunnen verkennen.
 

 5   Doceren in Zuid-Korea en in Gent:  
een groot verschil?

Het contact met de studenten is in Zuid-Korea veel 
directer. Niet alleen omdat de groepen kleiner zijn, 
maar ook omdat men er het Amerikaanse onderwijs-
model verwacht: intensievere en persoonlijke bege-
leiding, meer feedbackmomenten, office-hours … De 
studenten zijn veel mondiger dan ik had verwacht: 
tijdens de les is er constant interactie.
 
 6   Wat mist u het meest in Zuid-Korea?

Mijn familie en mijn vrienden. Skype en FaceTime 
zijn erg handig, maar het tijdsverschil bemoeilijkt 
de communicatie.
 
 7    U wordt minister van Onderwijs: uw topprioriteit 

(of uw eerste beslissing)?

Ik zou in het hoger onderwijs het lesgevend personeel 
fors uitbreiden. Dat is nodig om lessen te personali-
seren en interactiever te maken, de student experience 
te verrijken, de slaagcijfers te verhogen en studenten 
beter op een job voor te bereiden. Om dezelfde reden 
zou ik ook de semesters verlengen – met 12 weken 
zijn die bij ons te kort.
 
 8  Wat zal men ons in 2117 het meest verwijten?

Ik vrees dat men zich nog altijd de ogen zal uitwrijven 
over Trump: hoe kon zo iemand ooit president van de 
VS worden?
 
 9  Welk voorwerp is u het dierbaarst?

Een horloge dat ik van mijn tweelingbroer heb gekre-
gen en dat ik altijd draag – zo is hij altijd een stukje 
bij mij.
 
 10   Uw favoriete Koreaanse gerecht?

Dakgalbi, pittig gemarineerde kipfilet met gestoofde 
groentjes, en Jjimdak, gestoofde kip met groenten en 
glasnoedels. In Korea heb ik met stokjes leren eten – 
dat gaat trager en is gezonder.

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.



QUOTE

Wouter Rogiest legt uit waarom Poe zijn wetenschapsheld is. 
Meer inspirerende iconen ontdek je op p. 14

‘ HET ANALYTISCH 
VERNUFT VAN EDGAR 
ALLAN POE – DAT VIND 
IK ALS INGENIEUR 
ZEER HERKENBAAR.’
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Dat warmer weer ons gedrag beïnvloedt, weten we al langer. 
Het zorgt voor fysieke opwinding en maakt ons alerter. 
Afhankelijk van de context uit zich dat in antisociaal gedrag – 
denk aan relletjes – of in prosociaal gedrag – mensen worden 
hulpvaardiger en vrijgeviger. Uit ons onderzoek blijkt dat een 
temperatuurverschil van 1 graad 0,14 procent meer kiezers 
naar het stemlokaal lokt. Die extra kiezers zijn boos, willen 
verandering en stemmen voor de oppositie. Anderzijds maakt 
warmer weer de globale kiezerspopulatie juist tevredener 
en welwillender, zodat ze voor de zittende president of zijn 
partij kiezen. Het netto-effect is positief voor de zittende 
president. Dat effect is klein, maar bij erg nipte verkiezingen 
kan het beslissend zijn: was het op 7 november 2000 1 graad 
warmer geweest, dan had Al Gore het misschien gehaald, en 
niet George W.Bush.’

DIE DURFT DENKEN

In Amerikaanse presidentsverkiezingen is warmer weer 

op verkiezingsdag gunstig voor de zittende president 

of zijn partij, zegt Jasper Van Assche (Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie).

DE PRESIDENT HOOPT 
OP WARMER WEER

‘Om kiezersgedrag te voorspellen, worden allerlei ideologi-
sche, psychologische en sociologische predictoren onder-
zocht. Ook niet-rationele factoren komen in beeld. Professor 
Alain Van Hiel kwam op het idee om het effect van tempe-
ratuurverschillen te onderzoeken. Voor alle Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 1960 tot en met 2016 hebben we 
voor alle 50 staten gegevens verzameld: kiezersopkomst, 
resultaten en relatieve temperatuurverschillen – dus van de 
ene verkiezingsdag tegenover de vorige.
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