
oor zijn doctoraat legde Luc 
Robert zich toe op de ma-
nier waarop langgestraften 

– in België is dat drie jaar of langer – om-
gaan met de mogelijkheid tot vervroegde 
vrijlating. “Je zou verwachten dat ze daar 
zo gauw en zo veel mogelijk gebruik van 
willen maken. Toch stellen we vast dat 
het aantal langgestraften dat de volledige 
straf in de gevangenis uitzit – maxing out 
in prison heet dat – sterk is gestegen. In 
1996 waren er 27 langgestraften die tot het 
zogenaamde strafeinde, de volledige straf 
dus, achter de tralies verbleven. In 2013 
waren er 621 – maar liefst 23 keer zoveel 
als in 1996.” 

“Die opvallende evolutie was een van de 
startpunten van mijn onderzoek: waarom 
blijven langgestraften tot op het einde van 
hun straf in detentie? De wetenschappe-
lijke literatuur heeft aan die vraag merk-
waardig weinig aandacht besteed. Voor 

mijn onderzoek deed ik veldwerk in de 
gevangenis van Andenne. Ik interviewde 
er 56 langdurig gedetineerden en analy-
seerde hun dossiers, inclusief hun voor-
bereiding op invrijheidstelling. Verder 
heb ik voor een grotere groep ex-gedeti-
neerden statistisch gekeken of een aantal 
kenmerken samenhangen met een grotere 
kans om tot strafeinde in de gevangenis 
te blijven.”

Filter
Kenmerkend voor het Belgische systeem 
van vervroegde vrijlating is de rol van de 
Strafuitvoeringsrechtbank, die over de 
aanvraagdossiers beslist. “Veroordeelden 
die vervroegd vrij willen, moeten onder 
meer een reclasseringsplan voorleggen”, 
zegt Robert. “Zo moeten ze kunnen aan-
tonen dat ze een onderdak hebben, dat ze 
bij vrijlating werk hebben of een opleiding 
gaan volgen, enzovoort. Daarnaast zoekt 

de rechtbank ook contra-indicaties, zoals 
het risico om in de toekomst opnieuw ern-
stige strafbare feiten te plegen, het risico 
dat men de slachtoffers zal verontrusten, 
enzovoort. De rechtbank beoordeelt of ie-
mand voldoet aan alle vereisten en beslist 
dan of de veroordeelde al of niet vervroegd 
de gevangenis mag verlaten.” 
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NAAR ZUID-KOREA VOOR HET 
SPANNENDSTE EXAMEN

Studente Sophie Vercruyssen met 
bobsleeteam naar Winterspelen 
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GEVANGENEN MET LANGE STRAF ZITTEN DIE STEEDS VAKER UIT

Vervroegd vrij? 
Toch maar niet ...

Lees meer op P.20

Ik heb me 
vierdubbel 

moeten bewijzen
Criminologe 
en politica 

Jinnih Beels

“IN DE LAATSTE LES KOMT DE 
PRIESTER IN ME BOVEN”

Speeddate: in 21 vragen naar hoofd 
en hart van Steven Van Hecke

“LAAT ZWEMKLEDIJ EN 
TEENSLIPPERS MAAR THUIS”
Het mondeling examen door de 

eeuwen heen

5

EEN WINNAAR BEET
Appel met universitaire 

roots viert 25ste verjaardag

Multitasken?
Vergeet het!
Van mailbox naar 
appje en terug: 
geen probleem 
toch, voor de bijde-
tijdse multitasker? 
Cognitief psycholoog 
Bert Reynvoet ziet de 
toenemende aandachts-
versnippering met lede 
ogen aan: “Écht combineren 
doen we nooit in ons brein. En 
continu switchen is nergens 
goed voor: je raakt er men-
taal door in de knoei.”

EREDOCTORES 
AAN HET WOORD

Gevangenen die hun volledige straf uitzitten, en dus niet via vervroegde invrijheidsstelling de 
gevangenis verlaten, worden talrijker. “Die gedetineerden trekken op het eind van hun straf 
zonder enige opvolging de deur van de gevangenis achter zich dicht. Terwijl net zij die bege-
leiding waarschijnlijk het meest nodig hebben”, zegt criminoloog Luc Robert. Ludo Meyvis

Lees verder op P.08

Een gedetineerde:

Je gaat ongeletterd 
de bak in, en als 

je buitenkomt, 
verwachten ze dat je 

ingenieur bent.

Ik zie mezelf als iets tussen een 
getuige en een profeet.

Martin Wolf is de gezaghebbende stem 
bij de Financial Times, P.06-07

Ik had een doel voor ogen, maar 
onderweg dook er iets heel anders op.

Nanowetenschapper Thomas Ebbesen 
wierp een nieuw licht op licht, P.10-11

Levens kúnnen opnieuw worden 
opgebouwd, dat zie ik elke dag.

Rosemary Nyirumbe biedt 
voormalige kindsoldaten hoop, P.02-03

Je hebt geen nood aan applaus 
als mensen je zeggen: ‘Dokter, 
uw operatie heeft mijn leven gered.’

Alim Louis Benabid is de pionier van de 
diepe hersenstimulatie, P.16-17
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Studente Sophie Vercruyssen maakt deel uit van het Belgische bobsleeteam voor de Winter-
spelen in  het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.  Lees het artikel op P.08
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MEGAFOON

… werden er uitgereikt op 28 juni 1927: 
een absoluut record. Het was dan ook een 
feest editie – met enige vertraging – in het 
kader van de 500ste verjaardag van de 
universiteit. Onder de namen vinden we 

onder meer koning Albert I en koningin 
Elisabeth. De vorstin was meteen de eerste 
vrouwelijke eredoctor van onze universi-
teit. Gelukkig blijft het aantal eredoctoraten 
dit jaar beperkt tot vier: om zeventig inter-
views op twintig pagina’s te krijgen, zouden 
we wel héél klein moeten drukken ... 

   De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens 
het Patroonsfeest, op vrijdag 2 februari. 
www.kuleuven.be/patroonsfeest

GET8LL3N 
LEER

70
eredoctoraten

ROSEMARY NYIRUMBE BIEDT 
VOORMALIGE KINDSOLDATEN HOOP

“Iémand 
moet 

naar hun 
verhalen 
luisteren”

“Eén van de meisjes hier heeft eigenhandig haar zusje 
moeten afmaken. Het duurde heel lang voor ze zich-
zelf kon vergeven. Maar vandaag is ze een ander mens.” 
In het Saint Monica Girls’ Tailoring Centre in Gulu 
(Oeganda) krijgen de leerlingen van zuster Rosemary 
méér dan lessen in koken en snit en naad: “Ze vinden 

hier hun eigenwaarde terug.”

Ine Van Houdenhove

n 2014 noemde Time Maga-
zine haar één van de honderd 
meest invloedrijke personen 

van dat jaar. CNN had haar zeven jaar 
eerder al tot ‘hero’ uitgeroepen. De ere-
doctor die wordt voorgedragen door de 
studenten is Rosemary Nyirumbe, een 
Oegandese zuster uit de Order of the 
Sacred Heart of Jesus die de afgelopen 
twee decennia tweeduizend meisjes en 
jonge vrouwen opving die aan de rebel-
len waren ontsnapt. Ze bood hen een 
veilige haven en de kans om een leven 
op te bouwen, voor zichzelf, en vaak 
ook hun kinderen. 

Begin 2001, in volle burgeroorlog, 
kreeg zuster Rosemary van haar over-
sten de opdracht om in het noorden 
van Oeganda een meisjesschool te gaan 
leiden. Ze keek er niet naar uit om te-
rug te keren naar de regio waar het re-
bellenleger van Joseph Kony terreur 
zaaide. “Ik had benarde momenten 
meegemaakt in Gulu toen ik er jaren 
eerder een opleiding volgde. Het was 
er gevaarlijk. Maar als dit was wat God 
voor mij in petto had, als dit mijn mis-
sie was, dan moest ik gaan.” 

Ontvoerd
Ze trof in Gulu nog slechts een hand-

jevol leerlingen aan. “Vrijwel iedereen 
bleef weg, uit angst voor het Lord’s 
Resistance Army (LRA), dat kinderen 
ontvoerde om ze in te lijven en op te 
leiden tot kindsoldaten – sommigen 
amper tien of twaalf jaar oud.” Niet lang 
na haar komst werd de school een toe-
vluchtsoord voor kinderen die zich wil-
den verbergen voor de rebellen. “Soms 
werden ze hierheen gebracht door hun 
ouders, die zelf niet in staat waren hen 
te beschermen. Zo stond hier ooit een 
moeder met twee van haar dochtertjes. 
Het derde kind was die nacht voor haar 
ogen verkracht en meegenomen.” 

Geleidelijk aan ontdekte zuster 
Rosemary dat een aantal van haar 
leerlingen zelf een verleden hadden 
als kindsoldaat. Daarop startte ze een 
zoektocht naar andere slachtoffers van 
de rebellen. Via lokale radio’s liet ze hen 
weten dat ze welkom waren in Saint 
Monica – en dat niemand daar over 
hen zou oordelen. 

Aan het eind van dat eerste jaar had-
den tweehonderd meisjes een thuis ge-
vonden in haar school. “Ze waren ont-
voerd en vaak jarenlang vastgehouden 
in het rebellenleger, waar ze getraind 
werden als soldaat en misbruikt wer-
den als seksslaaf. Als ze erin slaagden 

I

Deze bestemmingen 
hebben zichzelf heel 

actief gepromoot, maar 
ze zijn vergeten dat je 

duurzaam toerisme goed 
moet managen. 

Dat besef komt pas als de 
inwoners gaan klagen en 
de beleving bij de toerist 

achteruitgaat.

Dominique Vanneste, 
professor geografie en toerisme, over 

een lijst die CNN Travel publiceerde met 
bestemmingen – Barcelona, Venetië, 

de Taj Mahal … – die we beter mijden nu 
ze bezwijken onder het massatoerisme. 

(De Wereld Vandaag, Radio 1, 25/01/2018)

Sprookjes 
overboord gooien: 

dat lijkt me een 
brug te ver. 

Ouders kunnen 
kiezen welke 

verhalen ze lezen, 
en welke niet. 

 Jan Van Coillie, 
professor jeugdliteratuur, 
reageert op stemmen die 
de misogynie en het sek-

sueel grensoverschrijdend 
gedrag in sprookjes als 

Doornroosje en Sneeuw-
witje aanklagen. 

(De Morgen, 05/01/2018)

2016 2016 2016 2016 20162018
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te ontsnappen, konden ze niet terug 
naar het dorp waar ze vandaan kwa-
men. Voormalige kindsoldaten wor-
den door de bevolking met argwaan 
bekeken, beschouwd als moordenaars 
zelfs. Vaak zijn ze door de rebellen ge-
dwongen geweest om gruweldaden te 
begaan tegen hun eigen familieleden. 
Veel meisjes hebben ook één of meer-
dere kinderen. Dat ligt moeilijk in de 
Acholi-cultuur, waar kinderen tot de 
clan van de vader behoren. Ze konden 
nergens terecht.” 

Pijn en hoop
Behalve dan in Saint Monica, waar 
zuster Rosemary hen een warme thuis 
gaf en hen aanspoorde om zichzelf te 
vergeven: “Deze meisjes zijn zwaar 
getraumatiseerd, ze hebben onbe-
schrijfelijke dingen meegemaakt.” Ze 
noemt Sharon, die samen met haar 
zusje ontvoerd werd en het kind op 
haar rug droeg tijdens de voettocht 
naar de bush. Bij een rivier, die ze op 
die manier niet konden oversteken, 
werd ze door de rebellen gedwongen 
het meisje aan stukken te hakken. 

“Toen Sharon jaren later bij ons 
kwam, bleven we haar telkens op-
nieuw vertellen dat het niet haar 

schuld was. Het duurde lang voor 
ze zichzelf kon vergeven. Maar van-
daag is ze niet meer dezelfde per-
soon als toen. Ze is getrouwd, en ze 
werkt als instructrice op onze school. 
Haar verhaal is er één van pijn en 
hoop tegelijk.”

Het is zwaar om geconfronteerd 
te worden met de gruwelen die haar 
leerlingen hebben doorgemaakt, geeft 
Rosemary toe. Maar tegelijkertijd: 
“You can’t walk away from it. Iémand 
moet hier zijn, iémand moet naar hun 
verhalen luisteren.”

Uitdaging
Nog steeds verblijven in Saint Monica 
zo’n 250 meisjes en jonge vrouwen, en 
evenveel kinderen – de school heeft 
speciaal voor hen een kinderdagver-
blijf opgericht. De meisjes mogen blij-
ven zolang ze willen. “Gewoonlijk is 
dat twee of drie jaar. Op dit moment 
zijn de jongste leerlingen een jaar of 
vijftien, en de oudste midden twintig.”

Zuster Rosemary tracht een moe-
der voor hen te zijn, zegt ze. Tegelijk 
probeert ze de meisjes, die op hun 
beurt vaak zelf moeder zijn, te leren 
houden van hun eigen kinderen, die 
geboren werden uit verkrachting. 

“Vaak hebben ze het daar heel moei-
lijk mee, sommigen worden geweld-
dadig. Dat moet zowat mijn belang-
rijkste uitdaging zijn: hen te helpen 
een band op te bouwen met hun kin-
deren. Hen laten zien dat het maar 
kinderen zijn, en deel van hen. Die 
kinderen zien opgroeien maakt me 
gelukkig. Kerstmis heb ik doorge-
bracht bij een vrouw die elf jaar ge-
leden naar hier kwam met haar baby 
van één week oud. Ik noem het kind 
nog steeds ‘my baby’ (lacht).” 

Ze denkt ook aan Ellen, één van de 
vijftig ‘echtgenotes’ van Kony, die drie 
kinderen van hem heeft, en op haar 
hoofd en armen de littekens van de 
brandwonden die hij haar toebracht. 
Vandaag geeft ze haar mededorpelin-
gen les en maakt ze juwelen en hand-
tassen om in het levensonderhoud 
van haar gezin te voorzien. “Zien 
hoe goed ze zorgt voor haar kinderen 
maakt me zo gelukkig”, zegt zuster 
Rosemary. “Levens kúnnen opnieuw 
worden opgebouwd.”

Eigenwaarde
Om haar beschermelingen opnieuw 
een plek te laten vinden in de maat-
schappij, zorgt zuster Rosemary dat 

ze een degelijke opleiding krijgen: le-
zen en schrijven, Engels, en praktische 
vaardigheden, zoals naaien en koken. 
“Zodat deze meisjes, die beroofd zijn 
geweest van hun jeugd, en van op-
voeding en scholing, voor zichzelf en 
hun kinderen kunnen instaan.” Ze 
maken uniformen voor andere scho-
len, bakken en versieren taarten voor 
afstudeerceremonies. Op die manier 
probeert de school zo zelfbedruipend 
mogelijk te zijn. 

Zo’n vijf jaar geleden richtte Rose-
mary de stichting Sewing Hope op, die 
handtassen die de meisjes maken we-
reldwijd online verkoopt. Het doel: ‘to 
empower women one stitch at a time’. 
Menig Hollywoodster werd al gespot 
met een tas gemaakt van bliklipjes aan 
de arm. Afval wordt omgevormd tot 
iets moois – zuster Rosemary ziet een 
parallel met wat er in haar school ge-
beurt: “Het geeft de meisjes een gevoel 
van eigenwaarde, niet het minst om-
dat ze betaald worden voor hun werk. 
Sommigen sparen hun loon voor la-
ter, anderen hebben er een huisje mee 
gebouwd. We zien hoe onze leerlin-
gen zelfvertrouwen krijgen en het ge-
voel dat ze hun toekomst zelf in han-
den hebben.”

Overwinnaars
Sinds het LRA in 2006 zijn activi-
teiten verlegde naar de Democra-
tische Republiek Congo (DRC) en 
de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
komen er geen nieuwe vluchtelingen 
uit Oeganda, wel nog uit de DRC, en 
Zuid-Soedan. Naarmate de stroom 
ex-kindsoldaten minder wordt, biedt 
Saint-Monica ook andere vrouwen een 
toevluchtoord, slachtoffers van huise-
lijk geweld bijvoorbeeld.

Zuster Rosemary richtte intussen 
ook een weeshuis op, en een tweede 
school in Atiak, zo’n zeventig kilome-
ter van Gulu. Ze kocht een stuk land 
om het te bewerken, en droomt ervan 
een benzinestation en een restaurant te 
openen, gerund door haar leerlingen. 
Waar haalt ze de tomeloze energie van-
daan? “Bij God en uit gebed. Mijn ge-
meenschap steunt me ook enorm. En 
op tijd een kop koffie is ook heel be-
langrijk (lacht).”

Het verleden is voorbij, zegt ze. 
“Maar de toekomst biedt hoop. Ik zeg 
altijd tegen mijn meisjes dat ze zich 
geen slachtoffers moeten voelen, maar 
wel overwinnaars.” Zelf leert ze ook 
veel van haar ‘meisjes’: “Zo is er een 
meisje dat werd verminkt, maar erin 
slaagt de rebellen te vergeven voor wat 
ze haar hebben aangedaan. Ze wil vre-
de. Ze zal nooit helemaal herstellen, 
nooit meer mooi zijn. Maar ze is mooi 
omdat ze kan vergeven. Dat zijn lessen 
voor mij. Die bereidheid tot vergiffenis 
moet ik dagelijks beoefenen.” 

   www.sewinghope.com

Promotor van het eredoctoraat is 
studentenvertegenwoordiger Arjan Keijser.

Rosemary Nyirumbe:

We hebben hier 
een meisje dat 
werd verminkt, 
maar de rebellen 
vergeeft voor wat 
ze haar hebben 
aangedaan. Ze zal 
nooit helemaal 
herstellen, nooit 
meer mooi zijn. 
Maar ze is mooi 
omdat ze kan 
vergeven.”
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°1957 in Paidha, 
Oeganda, als jongste 
van zeven kinderen 

_ Trad op vijftienjarige 
leeftijd in het 
klooster van de 
Sisters of the Sacred 
Heart of Jesus in 
Moyo, Oeganda

_ Volgde opleidingen 
tot vroedvrouw en 
chirurgisch assistent, 
en behaalde 
een diploma 
Developmental 
Studies aan de 
universiteit van 
Kampala en een 
Master of Science 
in Leadership aan 
Duquesne University 
(Pittsburg, VS) 

_ Sinds 2001 directeur 
van Saint Monica 
Girls’ Tailoring Centre 
(Gulu, Oeganda) 

_ Oprichter van Sewing 
Hope, dat online 
handtassen verkoopt 
gemaakt door de 
leerlingen van 
Saint Monica

Wie is 
Rosemary 
Nyirumbe?
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Videoref stap 
dichter bij WK

Zullen er videoscheidsrechters ingezet wor-
den op het WK in Rusland? Dat zit er dik in. 
Onderzoek van professor trainings- en be-
wegingsleer Werner Helsen bevestigt dat ze 
voor gevoelig meer juiste beslissingen zorgen 
bij cruciale fases in een voetbalmatch. 

en isokinetische krachtmeting is 
een test waarbij wielrenners zo 
hard mogelijk moeten trappen 

bij een vaste weerstand. Op die manier wordt 
het maximale vermogen gemeten.

“We gebruiken deze test al verschillende 
jaren, maar het ontwerp was nog voor verbe-
tering vatbaar”, zegt professor inspannings-
fysiologie Peter Hespel. Daarom sloeg Bakala 
Academy de handen in elkaar met het pro-
ductdesignbedrijf Comate en de provincie 
Vlaams-Brabant. Na twee jaar is het vernieuw-
de en verbeterde toestel nu klaar voor gebruik.

“Uniek aan dit systeem is dat het fietskader 
van de renner in kwestie, dat op zijn of haar 
maat gemaakt is, op de opstelling wordt ge-
monteerd. Zo kunnen ze maximale prestaties 
leveren en leunen de resultaten ook dicht aan 
bij de wedstrijdsituatie.”

Flandrien of sprinter?
Hoe gaat de test juist in zijn werk? “De renners 
doen zes maximale inspanningen van telkens 
vijf seconden. Elke sprint gebeurt met een an-
dere trapfrequentie, van 40 tot 140 toeren per 
minuut. Zo kunnen we het maximale vermo-
gen van de renner berekenen en het verband 
met zijn of haar trapfrequentie.”

“Op cruciale momenten in de wedstrijd 
moeten wielrenners die hoge vermogens 
kunnen aanspreken, bijvoorbeeld in een ont-
snapping, een beklimming of in de eindspurt 
naar de finish. Om je een idee te geven: in een 
eindsprint gaat het over een trapfrequentie 
van 90 à 100 toeren per minuut. Op de Pater-
berg, één van de scherprechters in de Ronde 
van Vlaanderen, is dat een trapfrequentie van 
60 à 70.”

Aan de hand van deze meting kunnen de 
onderzoekers ook inschatten waar de ster-
ke en mindere punten van een renner liggen. 
“Klassieke renners zoals een Tom Boonen en 
Philippe Gilbert halen heel hoge vermogens 
bij lage toeren, wanneer de weerstand groot is. 
Wielrenners die hun maximale vermogen rij-
den bij een hoog aantal toeren per minuut zijn 
dan weer geknipt om de sprint aan te trekken. 

BAKALA ACADEMY STELT NIEUWE KRACHTTEST VOOR

Bakala Academy, het onderzoeks- en testcentrum voor topsport aan de KU Leuven, heeft een nieuwe blik-
vanger onthuld: een ‘isokinetische’ krachttest waarbij wielrenners hun eigen fietskader kunnen gebrui-
ken. “Als je naar hier komt is het niet om een koffietje te drinken, maar om af te zien.” Bregt Van Hoeyveld

E

“ Hard labeur, 
maar heel leerrijk”

Daarnaast kunnen we met deze test ook de 
traptechniek beoordelen en meten of er een 
krachtverschil is tussen beide benen.”

Haat-liefdeverhouding 
Op 16 januari kwam profwielrenner Laurens 
De Plus de nieuwe testopstelling uitproberen 
tijdens de officiële voorstelling. De Bakala 
Academy is vertrouwd terrein voor hem en 
zijn teamgenoten van Quick-Step Floors. “Ik 
heb een haat-liefdeverhouding met Baka-
la Academy”, zegt De Plus. “Als je naar hier 
komt is het niet om een koffietje te drinken, 
maar om af te zien. Het is hard labeur, maar 
achteraf ben je wel eens zo tevreden omdat je 
weet waaraan je moet werken.”

Hoe diep moet hij gaan bij een krachttest 
zoals deze? “Voor mij is dit heel zwaar omdat 
het een inspanning is die me niet ligt. Ik ben 
meer een renner voor de langere inspannin-
gen en niet voor de explosieve, korte sprints. 
Deze test is op het lijf geschreven van renners 
met veel kilo’s en spieren, zoals Marcel Kittel. 
Voor lichtere types zoals ik is het veel moei-
lijker, maar het hoort bij het wielrennen en je 
moet dit aankunnen.” 

Met deze test kunnen 
we ook de traptechniek 
beoordelen en meten of 
er een krachtverschil is 

tussen beide benen.

©
 KU

 Le
uv

en
 | R

ob
 St

ev
en

s

In opdracht van de International Football 
Association Board (IFAB) onderzocht professor 
Helsen hoe accuraat de video assistant referee 
(VAR) is, bijvoorbeeld bij beslissingen over een 
doelpunt of strafschop, of bij het trekken van 
een rode kaart. 

Helsen en zijn teamleden Jochim Spitz en 
Thibaud Nijssen analyseerden 804 officië-
le wedstrijden in meer dan twintig landen en 
namen zo’n 14.000 videoclips onder de loep. 
Ze stelden vast dat zonder VAR 93 procent van 

de cruciale beslissingen correct zijn, terwijl dat 
percentage mét de video-assistent oploopt tot 
98,9 procent. 

Op 23 januari legden de onderzoekers een 
globaal rapport voor aan de International 
Board in Zürich, die waakt over de spelre-
gels in het voetbal en de Wereldvoetbalbond 
FIFA adviseert. Die reageerde enthousiast. 
“Iedereen is overtuigd van de meerwaarde 
van video-assistenten”, zegt Helsen. “De cijfers 
liegen er dan ook niet om: een scheidsrechter 

maakt gemiddeld om de drie matchen een fout, 
met een video-assistent zou dat maar één keer 
op de twintig wedstrijden voorvallen.”  

Het zou dus best kunnen dat er op het WK 
in Rusland videorefs zullen opduiken. Al wil 
Helsen niet op de zaken vooruit lopen: “De 
beslissing valt tijdens de algemene vergade-
ring van de IFAB op 3 maart”, zegt hij. “Tot 
die tijd gaan wij verder met ons onderzoek. 
We hopen in totaal zo’n duizend wedstrijden 
te analyseren.” (pjb)

Profwielrenner 
Laurens De Plus 

probeert de nieuwe 
testopstelling uit, 

terwijl professor 
Peter Hespel 

(uiterst links) tekst 
en uitleg geeft.
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oem de Kanzi gerust een de-
signappel. Een luxe-vrucht, 
speciaal ontworpen voor de 

trendgevoelige maar kwaliteitsbewuste 
consument. Die dan ook verkocht wordt 
tegen een hogere prijs: soms meer dan drie 
euro per kilo. Maar daarvoor krijgt u kwa-
liteit, vindt professor Wannes Keulemans 
van het Departement Biosystemen van de 
Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. 
“Kanzi is Swahili voor ‘verborgen schat’. De 
Kanzi is dan ook een knapperige appel waar 
het sap werkelijk uitspringt als je erin bijt. 
De zuurzoetbalans zit goed en de vrucht 
ziet er ook aantrekkelijk uit: rozerood, strak 
en glimmend. En de appel blijft die kwali-
teit ook lange tijd behouden.”

De Kanzi is de meest geplante nieuwe 
appelvariëteit in Europa en wordt onder-
tussen ook geteeld in de Verenigde Staten, 
Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zee-
land. Een heel parcours voor een Bel-
gisch appeltje dat vijfentwintig jaar gele-
den slechts een pitje was. Keulemans stond 
mee aan de wieg van de Kanzi. “Ik werk-
te aan de veredeling van fruit, vooral van 
pruimen, en ik kwam in contact met boom-
kweker Johan Nicolaï, die op zoek was naar 
een nieuw, exclusief appelras. We hebben 
samen de wereld afgereisd om overal ver-
edelingsprojecten te bezoeken. Om dan 
te besluiten dat we het gewoon zelf gin-
gen doen.”

Zoetzuur zusje
Keulemans ging samen met Nicolaï aan het 
kruisen, en in 1992 werd de Kanzi geboren. 
“Het is eigenlijk een Belgisch kindje met 
Nieuw-Zeelandse ouders: de Gala en de 
Braeburn, ook twee degelijke appels. Die 

Een Belgisch kindje met 
Nieuw-Zeelandse ouders

DE KANZI-APPEL BESTAAT EEN KWARTEEUW

krijgen. Een minpunt van de Kanzi is dan 
weer zijn gevoeligheid voor vruchtboom-
kanker in de boomgaard. Dat is een schim-
melziekte waarbij cellen afsterven en de 
sapstromen in de takken verstoord raken 
vanaf de infectieplaats. De schimmel kan 
ook de vruchten aantasten, maar dat kan 
je oplossen met de juiste teeltmaatregelen.”

Een kruising maken is één ding, maar 
daarmee ligt er nog geen nieuw appelras in 
de winkel. “Eerst maak je een kruising en 
dan beoordeel je de nakomelingen die dat 
oplevert. Van de beste nakomelingen moet 
je dan voldoende bomen maken, door te 
enten. Als je die bomen plant, duurt het 
nog twee jaar voor ze hun eerste vruchten 
dragen. De maximale productie bereiken 
ze weer pas een aantal jaren later. En dan 
moet je natuurlijk nog winkels en groot-
warenhuizen overtuigen. Tussen de krui-
sing tot de beslissing om het nieuwe ras 
te commercialiseren verloopt makkelijk 
twaalf tot vijftien jaar. En pas vijf jaar later 
ligt de appel in de winkel.” 

Members only
Om dat alles in goede banen te leiden, 

werd in 2000 de spin-off Better3Fruit op-
gericht en al redelijk snel, vanaf 2005, was 
de Kanzi te koop. De appel tenminste. Zelf 
een Kanzi-boom in de tuin planten, kan 
niet. De Kanzi is een clubras: dat betekent 
dat het ras gepatenteerd is en dat er wordt 
geteeld volgens een clubsysteem met een 
beperkt aantal telers. “Telers krijgen altijd 
rake klappen in jaren dat het slecht gaat 
met vrije rassen. Het clubsysteem maakt 
dat hun inkomsten uit de Kanzi-appels 
stabieler zijn.” Voor de telers is de Kanzi 
dus ook een appeltje voor de dorst.

We mogen nog meer nieuwe variëteiten 
verwachten, volgens Keulemans. Daarbij 
zal genetisch onderzoek een grote rol spe-
len. “We brengen nu volop in kaart wel-
ke genen belangrijk zijn: niet alleen voor 
kleur of smaak, maar vooral voor eigen-
schappen zoals ziekteresistentie of kwali-
teitsbehoud na de oogst. Better3Fruit zal 
die kennis binnen vijf jaar zeker kunnen 
gebruiken in veredelingsprogramma’s. 
Zo’n winnaar als de Kanzi, dat zie je maar 
eens om de tien jaar. Maar met de inzichten 
van de genetica verhoog je de kansen dat je 
er zo nog eentje kan maken.” 

Wellicht denkt u bij appelrassen 
spontaan aan de klassiekers, zoals 
de Jonagold en de Granny Smith. 
Maar echte appelfans hebben on-
getwijfeld ook de Kanzi al weleens 
geproefd. Die Belgische appel met 
universitaire roots viert nu zijn 
25ste verjaardag.

Ilse Frederickx

N

10 maart 2018 - Gasthuisberg, Leuven

Chronische ziekten, 
metabolisme en veroudering
Wetenschapsdag

Meer info?
www.chrometadag.be

ouders hebben nog andere interessante 
kruisingen voortgebracht: de Jazz-appel is 
bijvoorbeeld een broertje – of zusje zo je 
wil – van de Kanzi.”

“Een groot voordeel van de Kanzi is de 
goede vruchtkwaliteit, die heel constant is. 
Hij bewaart ook heel lang. Dat is uiteraard 
belangrijk als je de appel in de winkel wil 

Wannes Keulemans:

Zo’n winnaar als 
de Kanzi, dat zie je 
maar eens om de 
tien jaar. Maar met 
de inzichten van de 
genetica verhoog 
je de kansen dat 
je er zo nog eentje 
kan maken.
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“ We moeten vechten 
voor onze beschaving”

erwijl onze fotograaf scherp-
stelt, laat Martin Wolf zijn 
blik rusten op Shakespeare’s 

Globe, het theater aan de Theems dat het 
decor vormde voor de meesterwerken van 
de bard. “Hij is één van die uitzonderlijk 
getalenteerde mensen die moeiteloos 
creëerden”, zegt Wolf. “Mozart was ook 
zo iemand. Ik ga vaak naar de opera en 
Figaro’s bruiloft behoort zeker tot mijn top 
drie. Dat gezegd zijnde, de meesten van 
ons moeten wel degelijk een inspanning 
leveren – ik ook. De dag dat ik schrijven 
gemakkelijk vind, moet ik er zelfs mee 
ophouden, want dan ligt de oppervlak-
kigheid op de loer.”

Die dag zal de fanbase van de opinie-
maker treuren. Zijn columns over inter-
nationale economie – sinds 1996 vaste 
prik op woensdag en vrijdag – worden 
gretig gelezen, ook door zwaargewichten 
als Nobelprijswinnaar Paul Krugman en 
Timothy Geithner, Obama’s oud-minister 
van Financiën. 

“Ik zou niet kunnen werken als ik 
mijn eigen stem niet had”, zegt Wolf als 
we plaatsnemen in zijn uiterst smalle 

schrijfhok op de redactie. “Maar ik had 
nooit de intentie om op deze stoel te be-
landen. Er is in de wereld maar één krant 
die zo ernstig over economie bericht als 
de Financial Times en mijn positie komt 
hier gemiddeld maar eens om de 25 jaar 
vrij. Hoe dwaas zou het dan geweest zijn 
om ernaar te streven? Tot Geoffrey Owen, 
eind jaren 90 de FT-hoofdredacteur, me 
naar hier uitnodigde, had ik me gericht 
op haalbare jobs. Die me overigens ook 
interesseerden – ik wilde niet mijn leven 
lang gefrustreerd zijn over alles waarin ik 
niet geslaagd was.” Koesterde hij als jon-
geman echt geen dromen? “Nee nee, dro-
men, daar doe ik niet aan”, antwoordt hij 
met een wegwuifgebaar.

 
Profeet
Hij is inderdaad een bij de rede zwerende 
intellectueel, een volbloed zoon van de 
Verlichting en van Oxford University. Hij 
studeerde er klassieke talen en filosofie, en 
daarna economie. “In een ideale wereld 
verdiepten economiestudenten zich nog 
altijd in filosofie en politiek, maar ook 
op zich is economie een goede keuze. Als 

je tenminste iemand bent die zijn geest 
graag tot logica en strengheid dwingt.”

Bij Wolf speelden ook zijn wortels 
mee. Zijn vader, een Joodse toneelschrij-
ver, verliet Wenen net voor de Tweede 
Wereld oorlog en leerde in Londen een 
vrouw kennen die uit Nederland gevlucht 
was en tientallen familieleden verloor in 
de Holocaust. Hun zoon hield er een le-
venslange argwaan tegenover politie-
ke extremen aan over, en het geloof dat 
een falend economisch beleid kan leiden 
tot de grootste catastrofes. Want was de 
Great Depression niet de katalysator van 
de wereldbrand?

“Ik ben altijd doordrongen geweest van 
het besef dat beschaving erg kwetsbaar is 
en dat het onze plicht is om te proberen 
ze te beschermen. Daarom integreer ik in 

mijn columns mijn kijk op economie in 
sociale en politieke kwesties, in een plei-
dooi voor democratie. De laatste jaren 
stemmen me op dat vlak niet hoopvol. De 
verkiezing van Donald Trump, het succes 
van het Front National of Geert Wilders, 
de terugkeer van autoritaire figuren als 
Poetin, de alomtegenwoordige xenofobie, 
allemaal bedreigen ze onze globale orde.”

Wil hij beleidsmakers op weg zetten 
naar een alternatief? “Ik ben geneigd te 
denken dat mijn invloed zeer beschei-
den is, maar dat stoort me niet. Als ik de 
wereld drastisch had willen veranderen, 
was ik wel politicus geworden. Ik ben bo-
venal een observator, die met objectie-
ve analyses mensen helpt om beter na te 
denken. Ik zie mezelf als iets tussen een 
getuige – die inzicht geeft in beleidsbe-
slissingen – en een profeet – die zijn le-
zers waarschuwt. Zij moeten dan op hun 
beurt onze maatschappij op een betere 
koers zetten.”

 
Two Brains
Een onheilsprofeet noemen sommigen 
hem. “Als het over mijn temperament 
gaat, klopt het dat ik pessimistisch ben, 
maar in mijn columns beoog ik realis-
me. Daarbij hoort: mensen erop wijzen 
dat niet alles altijd goed uitdraait en dat 
er inspanningen vereist zijn. Neem nu de 
brexit: daarvan zal de uitkomst zeker niet 
positief zijn en de Britten kunnen zich 
maar beter haasten om tot een overeen-
komst met de EU te komen willen ze nog 
grotere tragedies vermijden.”

“Weet je, er is een grens aan wat klei-
ne landen op hun eentje kunnen berei-
ken. België is zo’n klein land, maar het 
Verenigd Koninkrijk evenzeer. We zijn 

T

MARTIN WOLF, INVLOEDRIJK ECONOMISCH COMMENTATOR

2016 2016 2016 2016 20162018

Ontelbare mensen die in deze wereld aan de knoppen of op de centen 
zitten, lezen de columns en boeken van Martin Wolf. Al dertig jaar is 
hij de gezaghebbende stem bij de Financial Times en gebruikt hij zijn 
doorgedreven economische analyses om beleidsmakers én burgers in-
zichten te bieden. “Met ons huidig financieel systeem is een constante, 
bescheiden turbulentie geen slechte zaak.”

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens

Ik ben geneigd 
te denken dat 

mijn invloed zeer 
bescheiden is, 

maar dat stoort 
me niet. Als ik de 
wereld drastisch 

had willen 
veranderen, was 
ik wel politicus 

geworden.

OPENLESDAGEN
Volg tijdens de herfstvakantie les tussen KU Leuven-studenten
op verschillende locaties in Vlaanderen.

OPENLESDAGEN
Volg tijdens de krokusvakantie les tussen 
KU Leuven-studenten op verschillende 
locaties in Vlaanderen.
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al lang geen dominante wereldmacht 
meer en net als de meeste EU-lidsta-
ten kunnen we veel zaken alleen goed 
regelen via Europa. Een voorbeeld: 
iets wat we dringend moeten doen, 
is de inkomens en welvaart herver-
delen, bijvoorbeeld door kapitaal te 
belasten. EU-landen kunnen dat niet 
alleen, anders vluchten de rijken ge-
woon naar de buren. Er is dus een col-
lectieve overeenkomst nodig.”

Dat Wolfs advies en waarschuwin-
gen soms in dovemansoren vallen – 
denk aan die over de brexit – deert 
hem niet, zegt hij. “Het is, zeker in een 
job als de mijne, je plicht om te vech-
ten voor wat je juist acht, maar het is 
extreem waarschijnlijk dat je dat ge-
vecht vaak zult verliezen. Mislukkin-
gen kunnen aanvaarden is een teken 
van volwassenheid.”

In zijn ontwikkeling was ook vakli-
teratuur essentieel. Zijn bijna aca-
demische kennis leverde hem op de 
redactie de bijnaam Two Brains op. 
Collega’s voegen eraan toe dat Wolf 
soms hun argumentatie in twee mi-
nuten onderuithaalt. Hij doet het 
evengoed bij zijn invloedrijke vrien-
den. De coryfeeën van de Bilderberg- 
en Davos-meetings, Indiase ex-pre-
miers, de gouverneur van de Bank 
of England, allemaal behoren ze tot 
Wolfs netwerk, maar, als hij dat no-
dig acht, bekritiseert hij in zijn co-
lumns ook hen.

 
Ongelijkheid
“Ik ben ook niet bang om van idee te 
veranderen. Tot de jaren 70 was ik de 
Labour Party genegen, maar daarna 
groeide mijn geloof in de magie van 
de vrije markt en in globalisering. De 
laatste jaren ben ik gaan inzien dat we 

op sommige vlakken weer wat staats-
interventie kunnen gebruiken. Als je 
bijvoorbeeld een belangrijk issue als 
de ongelijkheid wil aanpakken, als je 
ervoor wil zorgen dat iedereen deelt 

in de winsten, dat mensen verzekerd 
zijn tegen economische tegenslagen, 
dat er een framework van regels be-
staat waarbinnen de economie goed 
werkt zonder sociale schade of mi-
lieurampen aan te richten, dan heb 
je beleidsmakers nodig. Het moeten 
wel durvers zijn, want de uitdagingen 
zijn enorm.” 

“Na de bankencrisis heb ik radicale 
voorstellen gedaan, bijvoorbeeld dat 
we evolueren naar 100% reserve-ban-
king, een systeem dat stortingen bij de 
bank helemaal veilig maakt omdat er 
tegenover elke storting een reserve 
staat. Het is dan niet langer de pri-
vésector maar de overheid die beslist 
hoeveel geld er in omloop is. Het pro-

bleem is dat je niet weet hoe de rest 
van het financiële systeem op zo’n 
ommezwaai zal reageren. Dat beleids-
makers uiteindelijk terugschrokken 
voor ideeën als de mijne is niet hele-
maal onbegrijpelijk. Vergelijk het met 
een brug die op instorten staat. Als je 
van nul een nieuwe bouwt, loop je het 
risico dat dat experimentele model 
niet werkt. Zo is er ook gereageerd 
op de crisis. De werking van de grote 
banken, die de spil vormen van onze 
economie, werd meer gereguleerd, 
maar niet totaal herdacht.”

Als we hem vragen naar de kans 
dat onze brug binnenkort weer een 
storm moet trotseren, schudt hij het 
hoofd. “Eén van de dingen die je als 
econoom moet leren is dat je de toe-
komst niet kunt voorspellen – als we 
dat wel konden, hadden we geen dy-
namische economie. Wat ik wel weet: 
met ons huidige financiële systeem 
zou een constante, bescheiden tur-
bulentie geen slechte zaak zijn. Beter 
dat dan jaren windstilte en daarna een 
eens zo hard toeslaande crisis. Want 
dát de volgende crisis er komt, is ze-
ker. Een economische theorie die dat 
negeert, is waardeloos.”

But all is not lost. Recent beschreef 
Wolf hoe de economie neuriënd 
groeit en hoe die misschien de ver-
zuurde politiek kan genezen. “Als 
onze wereldeconomie zich herstelt, 
krijgen mensen misschien weer meer 
vertrouwen in politici, waardoor die 
zich meer op consensus richten en we 
het debat kunnen wegleiden van de 
wilde wateren van het populisme. Dat 
is althans wat ik voorzichtig hoop.”

 
Vrijer dan ooit
Het enige waarover Wolf ongegeneerd 

positief is, is zijn job. “Mijn jongere 
collega’s willen me wellicht eindelijk 
eens zien vertrekken, dat begrijp ik, 
maar dat is nog geen reden om ook 
echt met pensioen te gaan. Dat zou 
mijn dood worden, want dit werk is 
mijn passie, het is wat me uitdaagt en 
betrokken houdt bij de wereld. Een 
grote plus is dat ik op mijn 71ste niet 
meer de onzekerheden heb die ik als 
twintiger had – waar ga ik werken en 
wonen, zal ik een gezin kunnen stich-
ten, waar geloof ik echt in? – en ik dus 
intellectueel veel vrijer ben. Ook wat 
anderen van mijn columns denken 
houdt me alsmaar minder bezig.”

Zijn gulzigheid en ongeduld zijn 
wel nog die van een jongeman. “Daar-
om dat ik nergens anders wil wonen 
dan in Londen: de stad geeft me een 
soort koortsige energie die goed bij 
me past. Het is natuurlijk ook mijn 
thuis. Mijn vrouw, drie kinderen en 
drie kleinkinderen wonen hier. Weet 
je wat behalve die liefde nog belang-
rijk is? Erkenning. Allebei bevestigen 
ze je als mens. Daarom doet dit ere-
doctoraat me zo’n plezier, zeker om-
dat het mijn eerste is uit continentaal 
Europa. Gereputeerde universiteiten 
zoals die van Leuven zijn de kern-
instellingen van onze maatschappij.”

Hij kijkt op zijn klok en rondt 
kordaat as ever het gesprek af. Terwijl 
we onze jas aantrekken, is hij alweer 
compleet verzonken in de column 
die later die avond af moet zijn. Onze 
‘goodbye’ hoort hij zelfs niet meer. 

 

Dát de 
volgende 
crisis er 
komt, is 
zeker. Een 
economische 
theorie 
die dat 
negeert, is 
waardeloos.

Wie is 
Martin 
Wolf?
°1946 in Londen, VK

_ Studeerde klassieke 
talen, filosofie en 
economie aan Oxford 
University

_ 1971-1981: econoom bij 
de World Bank

_ 1981-1987: Director of 
Studies bij het Trade Policy 
Research Centre

_ sinds 1996 Chief 
Economics Commentator 
bij de Financial Times

_ sinds 1999 fellow van 
het World Economic 
Forum in Davos

_ sinds 2000 Commander 
of the British Empire 
for services to financial 
journalism

_ publiceert in 2014 zijn 
meest recente boek: The 
Shifts and the Shocks: 
What We’ve Learned – 
and Have Still to Learn – 
from the Financial Crisis

_ Getrouwd, heeft twee 
zonen en een dochter

Er is een grens 
aan wat kleine 
landen op hun 
eentje kunnen 

bereiken.
België is zo’n 

klein land, maar 
het Verenigd 

Koninkrijk 
evenzeer.

Promotoren van het eredoctoraat zijn de 
professoren André Decoster, Bart Kerremans 
en Jo Tollebeek.
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“ Bij de scouts 
was ik 
ook al de 
durver”

is: de bobslee op gang duwen. Ik loop ach-
ter de bob, de pilote loopt ernaast en duwt 
mee via een push bar. Als zij in de slee is 
gesprongen, doe ik nog een aantal laatste 
looppassen die cruciaal zijn om een goede 
startsnelheid te behalen. Kracht en explo-
siviteit zijn dus cruciaal.”

“Daarna komt het erop aan om zo stil 
mogelijk te zitten tijdens de afdaling. Veel 
mensen denken dat we in de bochten moe-

ten gaan ‘hangen’, maar dat is dus niet zo. 
Ik ken het parcours wel altijd vanbui-

ten en weet welke bochten ik wan-
neer kan verwachten: dat helpt om 
niet misselijk te worden. Tijdens 
de afdaling zelf rem ik niet. Als 
we over de finishlijn zijn, roept 
de pilote ‘ja!’ en dan pas trek ik 
aan de hendels, waardoor de me-
talen tanden van de rem in het ijs 
gaan schuren. Soms ben je dan 
nog met een snelheid van 120 ki-
lometer per uur aan het glijden 
en moet je al je kracht gebrui-
ken om de slee tot stilstand te 
brengen.”

“Er zijn wel meer misver-
standen over onze sport. Dat 
je helemaal niet moet sturen, 
bijvoorbeeld, dat de bob zelf 
zijn weg wel vindt. Maar zon-
der piloot zou je al bij de eer-
ste bocht uit de baan vliegen 
(lacht). Anderen denken dat 
er een soort van autostuur in 
de slee zit, terwijl het twee rin-

gen zijn die met een touw aan 
een as verbonden zijn.”

Dubbel geplooid
Hoe ben je in deze toch ietwat 
ongewone sport terechtgeko-
men?
Vercruyssen: “Vier jaar geleden, na de 
Winterspelen in Sotsji, las ik op Face-
book dat het Belgische team selectie-
dagen organiseerde voor een nieuwe 
remster. Ik dacht: waarom niet eens 
proberen? Ik speelde basketbal in eerste 
landelijke – het hoogste niveau onder 
eerste nationale –  en explosiviteit was 
één van mijn troeven. Ik was benieuwd 
hoe ik het in kracht- en snelheidstests 
zou doen tegenover andere sporters, 
zeker omdat de meeste bobsleeërs uit 
de atletiek komen. Zelf met bobsleeën 
beginnen was zeker niet mijn bedoeling, 
ik had er zelfs niemand iets over verteld.”

“Maar ik scoorde goed in de tests en 
daarna is het snel gegaan. Enkele maan-

H

STUDENTE SOPHIE VERCRUYSSEN MET BOBSLEETEAM NAAR WINTERSPELEN

Je verjaardag vieren in een olympisch atleten-
dorp: studente Sophie Vercruyssen – nog even 25 
– kan het weldra van haar bucketlist schrap-
pen. Enkele uren na haar laatste afdaling 
van de bobsleebaan in het Zuid- Koreaanse 
Pyeongchang mag ze met de andere Belgian 
Bullets klinken op een nieuw levensjaar. En 
hopelijk ook op een knalprestatie.

TEKST: Reiner Van Hove | FOTO: Rob Stevens

opsluiting niet altijd een heel conform leven 
geleid hebben, zomaar verwacht worden dat 
ze een woonst en job geregeld krijgen vanuit 
de gevangenis?”

“Een van de gedetineerden stelde het – niet 
zonder overdrijven – als volgt: ‘T’es rentré 
prisonnier, t’es rentré illettré et tout, et quand 
tu dois sortir, tu dois être ingénieur, tu dois 
être ceci, tu dois être cela. Qu’est-ce que tu 
veux faire? Tu vas pas faire un étalon avec 
un boudin.’” (Vrij vertaald: “Je komt hier bin-
nen als gevangene, ongeletterd en al, en als je 
weer naar buiten moet, moet je ingenieur zijn, 
moet je dit, moet je dat ... Wat verwachten ze 
eigenlijk? Van een ezel kun je geen racepaard 
maken.” – red.)

Frustraties
De officiële statistieken tonen het niet, maar 
uit het onderzoek van Robert blijkt dat be-
paalde veroordeelden zich afkeren van ver-
vroegde vrijlating. “Na meerdere weigeringen 
door de strafuitvoeringsrechtbank en onder 
meer in functie van hun strafrestant, de tijd 
die ze nog achter de tralies moeten doorbren-
gen, bereiken gedetineerden een kantelmo-
ment. Vanaf dan keert een deel van hen zich 
af van de vervroegde invrijheidstelling: ze 
geraken niet vervroegd buiten, en na verloop 
van tijd willen ze ook niet meer. Bij die be-
slissing spelen zowel emotionele als rationele 
elementen. Naast de minimumperiode die 
men bij een voorwaardelijke vrijlating nog 

et vorige feestje ligt nog 
niet zo ver achter de rug: 
pas half januari konden 

An Vannieuwenhuyse en Sophie Ver-
cruyssen het olympisch ticket voor 
hun tweevrouwsbob Spanky helemaal 
veiligstellen. “Een klein feestje was 
het, want we haalden de kwalificatie 
binnen in Sankt Moritz: daar ben je 
al vijf euro kwijt aan een icetea”, lacht 
Vercruyssen. 

Binnenkort mag ze ontdekken 
hoe dat in Pyeongchang zit. De 
bobsleevrouwen van de Belgian 
Bullets verschijnen er met twee 
duo’s aan de start, Sophie Ver-
cruyssen is één van de remsters. 
“Eigenlijk is dat een stomme be-
naming”, zegt ze. “De Engelse 
term push athlete zegt veel be-
ter wat mijn belangrijkste taak 

vervolg van P.01

Vervroegd 
vrij? Toch 
maar niet ...

Luc Robert:

Kunnen we 
van langdurig 
gedetineerden 
verwachten dat 
ze een woonst 
en een job 
regelen vanuit 
de gevangenis?

“Wie beantwoordt aan de vereisten, mag ver-
vroegd naar buiten. Wie niet voldoet, mag in de 
toekomst een nieuw dossier indienen. De recht-
bank werkt dus als een filter richting vervroegde 
invrijheidstelling. Maar wordt de lat daarbij niet 
te hoog gelegd? Kan van personen die voor hun 
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den later maakte ik al mijn eerste afdaling. 
Hoe dat voelde? Moeilijk te beschrijven. 
Aangenaam kan je het niet noemen, maar 
het gaf natuurlijk wel een kick. Je hoort 
bobsleeën weleens vergelijken met een 
rollercoaster, maar het is helemaal anders. 

In een achtbaan heb je nog vliegmoment-
jes, tijdens een bobsleeafdaling werken de 
G-krachten constant op je in. Dat geldt ze-
ker voor de remmers: wij zitten helemaal 
dubbel geplooid, met het hoofd tussen de 
knieën. Vaak zit ik zelfs met mijn helm te-
gen de rem op de bodem van de slee.”

Die helm is geen overbodige 
luxe. Wie ‘bobslee’ zegt, zegt ook 
‘crashes’.
Vercruyssen: “Tja, die horen onvermij-
delijk bij de sport. Ze zeggen zelfs dat je 
pas een echte bobsleeër bent als je eens 
gecrasht bent. Zelf heb ik het al vier keer 
meegemaakt. De laatste keer is onze bob 
al in de zevende van de zestien bochten 
op zijn zij gegaan. Ik heb het geluk gehad 
dat ik me snel weer in de slee heb kunnen 
trekken. Als je voortglijdt met je schouder 
op het ijs, krijg je brandwonden. Ik ben er 
met blauwe plekken op mijn schouder en 
knie vanaf gekomen. En we hebben op onze 
zij toch nog de finish gehaald: belangrijk, 
want alleen dan krijg je een klassering en 
de bijhorende punten.”

“Crashen is uiteraard allesbehalve pret-
tig, maar gelukkig laat ik me niet snel af-
schrikken. Bij de scouts was ik al de dur-
ver van de bende. Echt ernstige ongevallen 
gebeuren er trouwens zelden. De slee is als 
een cocon, en we dragen ook crashvesten. 

Wielrenners die onbeschermd en met een 
snelheid van 60-70 kilometer per uur van 
een berg vlammen zijn veel kwetsbaarder.”

Gekke vraag misschien, maar bouw 
je een band op met je bob?
Vercruyssen: “Goh, het zou te ver gaan om 
te zeggen dat ik een intieme relatie heb met 
Spanky (lacht). Maar we zijn wel gehecht 
aan de slee en dragen er goed zorg voor, 
ook al omdat hij 40.000 euro heeft ge-
kost. We vinden het ook belangrijk dat hij 
er goed uitziet. Vier jaar geleden in Sotsji 
is de Belgische bob verkozen tot mooiste 
slee. Hij was toen goud geschilderd, een 
echte Bullet. Momenteel krijgen onze twee 
sleeën een nieuw kleedje voor de Spelen. 
Ook voor ons is het een verrassing, we zijn 
érg benieuwd. (Kort na het interview werd 
de nieuwe look voorgesteld: de bobs kregen 
rood en zwart als hoofdkleuren, met gouden 
accenten – red.).”

Op wieltjes
Al die bobslee-avonturen combi-
neer je met een studie biomedical 
engineering. Wellicht niet evident?
Vercruyssen: “Dat valt best mee. Ik heb 
een topsportstatuut, waardoor ik mijn 
examens kan spreiden en verplaatsen. En 
dat is nodig, want het bobsleeseizoen loopt 
van september tot maart. Eigenlijk komt 
het erop neer dat ik mijn hele academiejaar 
verschuif en vooral tijdens het tweede se-
mester en de zomer met mijn studie bezig 
ben. Ik kan gelukkig op veel begrip van de 
proffen rekenen. Of ze ook allemaal mijn 
prestaties volgen, durf ik niet te zeggen: 
ingenieurs zijn doorgaans niet de grootste 
sportfreaks (lacht).” 

“Biomedical engineering legt de brug tus-
sen de moderne technologie en de medi-
sche wereld. Na mijn afstuderen ga ik zelf 
waarschijnlijk iets met prothesen doen, 
maar ik ontdek nog constant nieuwe mo-
gelijkheden. We zien wel.”

Je hebt al een diploma revalidatie-
wetenschappen en kinesitherapie 
op zak. Nuttig voor een topsporter?
Vercruyssen: “Absoluut, daardoor ken ik 
mijn lichaam heel goed en weet ik hoe het 
beweegt. En als ik pijn heb, weet ik waar ik 
de oorzaak moet zoeken. Ik ben overigens 
pas na die studie begonnen met bobsleeën, 
dus in tegenstelling tot veel andere topspor-
ters heb ik wel volop kunnen genieten van 
het studentenleven. Ik heb behoorlijk wat 
uurtjes doorgebracht in de fakbar (lacht).”

“Ik ben nog altijd kind aan huis op het 

Er zijn wel meer 
misverstanden 
over onze sport. 
Dat je helemaal 

niet moet sturen, 
bijvoorbeeld. Maar 
zonder piloot zou 

de bob al bij de 
eerste bocht uit de 

baan vliegen.

Sophie 
Vercruyssen:
“Eigenlijk 
is ‘remster’ 
een stomme 
benaming: mijn 
belangrijkste 
taak is de bobslee 
op gang duwen.”
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COLOFONonder justitiële controle zou staan, spelen 
onder meer ook de frustraties en negatieve 
ervaringen in de procedure mee: het gevoel 
bij elke afwijzing door de strafuitvoerings-
rechtbank bijkomend ‘veroordeeld’ te wor-
den tot een langer verblijf in de gevangenis, 
de onzekerheid over de datum waarop men 
uiteindelijk de gevangenis zal verlaten ...”

“Sommige veroordeelden kiezen er dus 
voor om hun volledige straf achter de tralies 
door te brengen, om vervolgens zonder eni-
ge vorm van toezicht of opvolging de deur 
van de gevangenis achter zich dicht te trek-
ken. Nochtans horen zij zeer waarschijnlijk 
tot de groep gedetineerden waarvoor bege-
leiding en opvolging juist het meeste aan-

gewezen zijn, zowel voor zichzelf als voor 
de samenleving. Maar die begeleiding is al-
leen geregeld in geval van vervroegde vrij-
lating, niet voor gevangenen die opteren 
voor maxing out. Zij belanden op de dag 
van hun vrijlating zonder begeleiding weer 
in de samenleving.” 

“Hoe willen we dat veroordeelden de ge-
vangenis verlaten? Je kunt zeker vragen stel-
len bij de manier waarop dat momenteel ge-
beurt”, besluit Robert. “Werkt de filter voor 
invrijheidstelling wel naar behoren? Hoe 
rechtvaardig is het huidige systeem? Welk 
systeem van invrijheidstelling willen we als 
samenleving? Dat zijn vragen voor verde-
re reflectie.” 

sportkot, want daar doen we onze kracht- 
en looptrainingen. Er staat ook een push-
cart (foto links), een soort van bobslee op 
wieltjes waarmee we de start kunnen simu-
leren. Het is behelpen, want in België heb 
je nu eenmaal geen bobsleebanen. Dat be-
tekent een serieus nadeel tegenover onze 
concurrenten: wij doen een 150-tal afda-
lingen per jaar, de Amerikanen en Duitsers 
geraken makkelijk aan 250 runs.” 

Gewichtige kwestie
Je vormde jarenlang een duo met 
Elfje Willemsen, de meest ervaren 
pilote in het Belgische team. In 2016 
haalden jullie nog samen Europees 
zilver. Maar je plaats achter Elfje is 
inmiddels ingenomen door colle-
ga-remster Sara Aerts.
Vercruyssen: “Sara is een erg sterke atlete 
en op dit moment beter dan ik, zo simpel is 
het. Ik heb daar geen problemen mee. Zij 
heeft ook al olympische ervaring: ze heeft 
in 2012 als meerkampster deelgenomen 
aan de Zomerspelen in Londen. Ik vorm 
nu een duo met An Vannieuwenhuyse, 
ook een uitstekende pilote. We werken al 
een tijdje samen en zijn aardig op elkaar 
ingespeeld. Op Olympisch vlak zijn we 
alle twee rookies, maar dat motiveert ons 
net extra om onszelf te tonen. En de baan 
in Pyeongchang ligt ons wel: tijdens een 
wereldbekerwedstrijd daar hebben we een 
mooie achtste plaats behaald.”

“We hebben wel het nadeel dat we alle-
bei vrij klein en licht zijn. Je wilt natuurlijk 
dat je slee het maximaal toegelaten gewicht 
heeft: hoe meer massa, hoe meer snelheid 

in de afdaling. Wij moeten extra gewichten 
in de slee leggen om aan dat maximum te 
komen. Dat betekent wel dat je een zwaar-
dere bob in gang moet duwen: het wed-
strijdgewicht van Spanky is 185 kilogram. 
Daardoor was de start aanvankelijk ons 
zwakke punt, maar we hebben er hard op 
getraind en nu zitten we met onze starttij-
den in de middenmoot.”

Wat zijn jullie ambities voor de 
Spelen?
Vercruyssen: “Elfje mikt op een beter resul-
taat dan in Sotsji, waar ze zesde werden. An 
en ik blijven voorzichtig: bij de eerste twaalf 
eindigen zou al mooi zijn. Maar wie weet, 
als de toppers steken laten vallen en wij bo-
ven onszelf uitstijgen, zit er misschien meer 
in. We weten wat ons te doen staat: er zijn 
vier runs en die moeten alle vier goed zijn. 
Hoe dan ook: alleen al mogen proeven van 
de Spelen is een droom die uitkomt.”

Waar kijk je het meest naar uit?
Vercruyssen: “De openingsceremonie zal 
sowieso een bijzonder moment zijn. Ik 
ben ook benieuwd naar de sfeer in het at-
letendorp. Ik heb er al veel verhalen over 
gehoord, maar het zal nog heel wat anders 
zijn om het zelf mee te maken. En natuur-
lijk is het een leuk extraatje dat ik de dag na 
onze wedstrijd jarig ben. We zullen sowieso 
iets te vieren hebben.” 

   De Belgian Bullets komen op 20 en 
21 februari in actie tijdens de Winterspelen 
in Pyeongchang.
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NANOWETENSCHAPPER THOMAS EBBESEN

2016 2016 2016 2016 20162018

Zonder zelf fysicus te zijn ontdekte de Noor Thomas Ebbesen een 
nieuw concept in de fysica. “Net dankzij mijn onwetendheid kon ik 
zonder vooroordelen naar het probleem kijken.” Zijn pionierswerk op 
het vlak van de wisselwerking tussen licht en materie maakte hem een 
wereldautoriteit op het vlak van de fysische chemie.

TEKST: Ilse Frederickx | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Wie is 
Thomas 
Ebbesen?

°1954 in Oslo, Noorwegen

_ studeerde biologie en chemie aan 
Oberlin College, Ohio, VS

_ doctoreerde in de fysische chemie 
aan de Université Pierre et Marie Curie, 
Parijs, Frankrijk

_ werkte bij de Fundamental Research 
Laboratories van de Japanse 
onderneming NEC, waar hij in 1989 
het fenomeen ‘extraordinary optical 
transmission’ ontdekte

_ ontving voor zijn pionierswerk samen 
met twee andere wetenschappers de 
prestigieuze Kavli-prijs voor nanowe-
tenschap in 2014 

_ leidt momenteel het University of 
Strasbourg Institute for Advanced 
Study (USIAS) en is verbonden aan 
het Institut de Science et d’Ingénierie 

Supramoléculaires 
(ISIS)

_ is lid van 
de Koninklijke 

Vlaamse Acade-
mie van België 

voor Weten-
schappen en 
Kunsten

_ gehuwd, 
twee 
kinderen

© ingezonden

e levensloop van Tho-
mas Ebbesen is als een 
grote puzzel met de 

meest diverse stukjes. Zijn moeder 
was kunstschilder, zijn vader officier 
bij de Noorse luchtmacht. Ebbesen 
bracht zijn prille jeugd in Noorwegen 
door, maar liep school in Parijs en zelfs 
een paar jaar aan het Frans Lyceum in 
Brussel. Hij studeerde biologie in Ohio 
en doctoreerde in de chemie in Parijs. 
Hij werkte in Indiana (VS), Japan en 
nu in Straatsburg. Zijn vrouw is een 
Japanse pianiste die hij ontmoette in 
Ohio. Voor Ebbesen bestaan er dus 
geen grenzen. Europa, Amerika, Azië? 
Frans, Engels en Japans? Biologie, fysi-
ca en chemie? Bij hem vloeit het alle-
maal naadloos in mekaar over.

Dankzij een grote dosis toeval, ver-
telt Ebbesen zonder een greintje pre-
tentie. Zo kwam hij ook terecht bij zijn 
vakdomein: de fysische chemie, het 
grensgebied tussen natuur- en schei-
kunde. “Ik haatte het vak chemie op 
de middelbare school en vond mezelf 
ook niet goed genoeg in wiskunde om 
fysica te studeren. Het werd dus biolo-
gie. In het laatste jaar koos ik een extra 
vak fysische chemie. Dat werd gege-
ven door twee geweldige docenten, en 
het heeft mijn leven veranderd. Plots 
ging het om chemie begrijpen in plaats 
van het vanbuiten te leren. En kijk, ik 
ben dus geëindigd als professor che-
mie”, grinnikt Ebbesen.

Ook de keuze van zijn doctoraats-
onderwerp was eerder toevallig. “Ik 
werkte in een labo voor theoretische 
chemie en was daar niet zo gelukkig. 
Daarom stapte ik over naar een labo 
voor fotochemie, waar chemische re-
acties van molecules onder invloed 
van licht werden bestudeerd. Het 

Een nieuw licht 
op licht

was de periode van de oliecrisis en er 
werd veel onderzoek gedaan naar zon-
ne-energie. Zo liep er een project over 
artificiële fotosynthese: daarover heb 
ik gedoctoreerd.” Het was de eerste 
keer dat hij de interactie tussen licht 
en materie bestudeerde, wat de rode 
draad zou worden in zijn verdere on-
derzoek.

Serendipiteit
Na zijn doctoraat ging Ebbesen werken 
in het labo van het Japanse elektronica-
concern NEC, waar hij carte blanche 
kreeg om aan zuiver wetenschappelijk 
onderzoek te doen. Daar deed hij in 

1989 de ontdekking die hem beroemd 
zou maken. Een typisch voorbeeld van 
serendipiteit, een combinatie van toe-
val én intelligentie. “Je hebt een doel 
voor ogen, maar onderweg duikt er 
iets anders op. Zoals wanneer je een 
woord opzoekt in het woordenboek en 
op andere woorden stuit die je ook wil 
begrijpen.”

“Ik las hoe je de eigenschappen van 
atomen en moleculen kan veranderen 
door het licht in hun omgeving te con-
troleren. Ik wilde dat graag nagaan in 

een microscopisch experiment met 
moleculen in heel kleine holtes. Toe-
vallig zat ik op kantoor bij specialisten 
in nanofabricage. Ik vroeg een Japan-
se collega of hij een metalen plaat-
je met kleine cilinders op nanoschaal 
kon maken. Makkelijk, zei ie. Ik vroeg 
een vierkante centimeter met 100 mil-
joen cilindergaatjes. Hij moet toen no 
way gedacht hebben, maar hij was te 
beleefd om dat zo te zeggen. Ik was te 
weinig vertrouwd met de Japanse taal 
en cultuur om het door te hebben, dus 
ik hoorde enkel yes”, lacht Ebbesen.

Maar de collega kreeg het 
voor mekaar en bracht Eb-
besen maanden later een 
perfect gemaakt glazen 
plaatje met een gou-
den laagje erop en 
in het midden 
een regelmatig 
patroon van 
miljoenen na-
nogaatjes. “Tot 
mijn grote verba-
zing kon ik erdoor 
kijken, zoals je door getint glas kijkt. 
En uit de tests bleek dat er veel meer 
licht door kwam dan je zou verwach-
ten.” Veel van zijn collega’s reageerden 
sceptisch, want het fenomeen strookte 
niet met de gangbare theorie in de fy-
sica. Die stelde immers dat gaatjes die 
kleiner zijn dan de golflengte van licht 
maar een heel klein deel van dat licht 
kunnen doorlaten.

Door het sleutelgat
Ebbesen broedde jaren op het myste-
rie tot hij samen met collega’s in 1998 
in een ondertussen iconische Nature- 
paper het fenomeen extraordinary 
optical transmission wist te verklaren. 
Hij doet zijn best om het te visuali-
seren voor een leek. “Denk aan een 
deur vol met piepkleine sleutelgaten. 
Je verwacht niet dat iets dat groter is 
dan de sleutelgaten er doorheen kan. 
Maar licht kan dat wel, afhankelijk 
van de vorm van de sleutelgaten. De 
gaatjes werken als trechters, die meer 
licht doorlaten dan je zou verwachten 
op basis van hun grootte.”

Dat heeft te maken met de wissel-
werking tussen licht en materie. Het 
licht wordt gevangen op het metaalop-
pervlak doordat het interageert met de 
elektronen van het metaal. De elektro-

Thomas Ebbesen:

Je hebt een doel 
voor ogen, maar 
onderweg duikt 
er iets anders op. 
Zoals wanneer 
je een woord 
opzoekt in het 
woordenboek 
en op andere 
woorden stuit 
die je ook wil 
begrijpen.
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ne n 
begin-

nen mee te 
trillen op de fre-

quentie van het 
licht. Die geza-
menlijke trillin-
gen noemen we 
plasmonen. “Be-
kijk het als wind 

die golven doet ont-
staan in een water-

plas”, zegt Ebbesen. “In 
dit geval speelt het licht de rol van de 
wind. Het gouden metaaloppervlak is 
de waterplas. De golven die ontstaan, 
zijn de plasmonen. En die plasmonen 
bewegen zich verder, hopen zich op 

aan de gaatjes en komen 
er aan de andere kant 
weer uit als licht.”

Tijdscapsule
Het originele Japanse 
plaatje met nanogaatjes 
zit nu in een tijdscapsule 
ingemetseld in het ge-
bouw van de universiteit 
van Straatsburg waar Eb-
besen werkt. Een terechte 

eer, want het veranderde 
de manier van denken bij 

de wetenschappers. “De 
fysici die eerst zeiden dat 

het onmogelijk was, vonden 
extraordinary optical transmis-

sion na het lezen van de paper 
vanzelfsprekend. Wetenschap-

pelijke kennis is nooit compleet, ze 
breidt constant uit. Dat is het gewel-
dige aan wetenschapper zijn: het ple-
zier van steeds weer bij te leren.” 

Toepassingen van de ontdekking 
van Ebbesen mogen we onder meer 
verwachten in de biomedische sfeer. 
Denk aan betere lichtmicroscopie op 
nog kleinere schaal, waarmee bio-
logische stalen onderzocht kunnen 
worden. “Een mogelijke toepassing 
is lab-on-a-chip: een klein, glazen 
plaatje voorzien van microkanaaltjes 
waardoor bijvoorbeeld bloed vloeit 
en een chip die biomerkers van ziek-
tes kan opmeten. Het is met andere 
woorden een circuit met vloeistoffen 
en chemische reacties. Daarbij kan je 
ook plasmonen inzetten.”

Maar vooral de toepassingen in 
de elektronica en telecommunicatie, 

zoals snellere sensoren, detectoren 
en computerchips, liggen Ebbesen 
nauw aan het hart. “Mensen denken 
vaak dat internetgebruik heel groen 
is, maar het vergt net enorm veel elek-
triciteit, zeker het downloaden. We 
moeten onze ecologische voetafdruk 
niet alleen verlagen door minder te 
vervuilen, de boodschap is ook: min-
der energie verbruiken. En één van 
de oplossingen daarvoor is elektri-
sche signalen vervangen door licht. 
In dat domein zal er een belangrijke 
rol weggelegd zijn voor optica, waar-
onder toepassingen van plasmonen.”

Charmant
Ebbesen ontving al een waslijst aan 
prijzen en tijdens het Patroonsfeest 
neemt hij in Leuven zijn derde ere-
doctoraat in ontvangst. “Ik ben heel 
vereerd om een eredoctoraat te krij-
gen van een universiteit met zo’n lan-
ge traditie en internationale bekend-
heid. Ik was al eens op werkbezoek in 
Leuven: het is een kleine, charmante 
oude stad met een mooie campus.” 

Voor onze studenten heeft hij 
een eenvoudige boodschap: “Wees 
nieuwsgierig en studeer hard. Zorg 
dat je een diepgaande kennis hebt 
van één domein, maar sta ook open 
voor andere. Mij heeft dat alleen maar 
voordelen opgeleverd, en er valt nog 
zoveel te ontdekken.” 

 
Promotoren van het eredoctoraat zijn 
de professoren Johan Hofkens en 
Maarten Roeffaers.

Denk aan een deur vol met 
piepkleine sleutelgaten. 
Je verwacht niet dat iets dat groter is 
dan de sleutelgaten er doorheen kan. 
Maar licht kan dat wel.
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Student ontmoet alumnus 
voor reality check.DROOMJOB 
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dwijnt. Hier wordt jaarlijks vijf à zes miljoen ton 
staal geproduceerd.

“Dit lijkt een zeer traditionele sector, maar 
onze site loopt wereldwijd voorop, op vlak van 
kostenefficiëntie, milieubewustzijn, technolo-
gie en productontwikkeling”, zegt Van Vlier-
berghe met onverholen trots. “De helft van de 
producten die we vandaag maken, bestonden 
zeven jaar geleden nog niet. Staal is staal maar 
ook weer niet (lacht), afhankelijk van de chemi-
sche samenstelling verschillen de eigenschap-
pen. We evolueren naar steeds sterker en lichter 
staal, dat er bijvoorbeeld toe kan bijdragen dat de 
CO2-uitstoot van auto’s afneemt.” 

Is hij niet bang dat de opkomst van polyme-
ren staal overbodig zal maken, wil Jelene weten. 
“Lang werd er gedacht dat staal op termijn zou 
worden vervangen door kunststof en alumini-
um. Maar ultrahogesterktestaal blijkt toch weer 
superieur aan aluminium. Zelfs Audi, dat voor 
zijn luxemodellen jarenlang met aluminium ex-
perimenteerde, grijpt voor de nieuwe A8 terug 
naar staal.” “En volgens mijn cursussen blijft 
staal ook winnen van polymeercomposieten”, 
zegt Jelene. 

We hebben nog lang het einde niet gezien van 
alle mogelijkheden, zegt Van Vlierberghe. “Dat 
maakt deze job enorm boeiend. Je moet ook 
wel gepassioneerd zijn, want er kruipen enorm 
veel uren in. Mijn grootste frustratie is dat ik 
niet altijd genoeg tijd kan doorbrengen in de fa-
briek. Al probeer ik toch minstens één keer per 
week te gaan kijken. Die machines blijven me 
fascineren (lacht).”  

taak om onze sites – naast Gent ook Luik, en Geel 
en Genk – te vertegenwoordigen binnen de grote 
groep waar we deel van uitmaken. (ArcelorMittal 
is de grootste staalproducent ter wereld – red.). Bij 
elke grote sprong in mijn carrière heb ik me wel-
eens afgevraagd of het allemaal zou lukken. Maar 
als je vertrouwen behoudt in jezelf, en je met goe-
de mensen omringt, komt dat goed. Er is trou-
wens geen tijd om nerveus te worden van al die 
verantwoordelijkheden (lacht).”

Trots
Aan de muur van zijn kantoor hangt een grote 
plattegrond van wat Van Vlierberghe enthou-
siast een ‘fantastische speeltuin voor ingeni-
eurs’ noemt. Een kilometerlange eigen haven, 
een koud- en een warmwalserij, hoogovens, 
en een staalfabriek. In de laatste kijken we onze 
ogen uit vanuit de controlezaal. Af en toe gaat 
er een merkbare trilling door de ruimte, als er 
weer vijftig ton schroot in de convertor ver-

p de vraag wat ik later wilde 
worden, antwoordde ik al-
tijd ‘gelukkig’”, vertelt Jelene 

Verbruggen, masterstudente chemische inge-
nieurstechnieken. Vandaag droomt ze er ook 
van een topvrouw te worden, met haar moeder 
als haar grote voorbeeld: “Samen met mijn va-
der runt ze een tegel- en klinkerhandel met een 
eigen fabriek en verschillende toonzalen. Van 
kleins af heb ik gezien dat een vrouw ook een 
bedrijf kan leiden. Ik voel de drang om zelf ook 
iets te bereiken of op te bouwen. Maar tegelijk: 
succes is mooi, en de voldoening groot, maar als 
zelfstandige ben je ook continu aan het werk.” 

Zelf wil ze ook een leven, zegt ze. “Met genoeg 
tijd om andere dingen te doen. Ik ben benieuwd 
hoe Manfred Van Vlierberghe de combinatie 
werk en gezin aanpakt. En ik hoop dat hij me 
kan overtuigen dat het de moeite loont om vol-
uit voor je carrière te gaan. Dat je er niet enkel 
financieel beter van wordt, maar dat het ook ge-
lukkig maakt.”

Geen labo-mens
Kiezen is verliezen, vindt Jelene, en dus vult ze 
haar vrije tijd met onder meer sport en een mu-
sicalopleiding. “Tot voor kort was ik ook leidster 
bij de VKSJ. Af en toe geef ik bijles aan middelba-
re scholieren, en ik ben lid van de POC van onze 
faculteit (permanente onderwijscommissie – red.). 
Ik ben niet het grootste genie van de klas, maar 
wel een harde werker en een goede planner. Ik 
zorg dat ik overdag geen tijd verlummel zodat 
ik de avonden en de weekends kan vrijhouden.” 

In de bachelor volgde ze de specialisatie mate-
riaalkunde en chemische ingenieurstechnieken, 
dit jaar begon ze aan de master chemical enginee-
ring: “Eén van de interessantste vakken gaat over 

“ Dit is een speeltuin 
voor ingenieurs”

JELENE EN DE CEO

de sensitiviteit van chemische reactoren. Het is 
best handig dat je weet wanneer zo’n ding gaat 
ontploffen (lacht).” 

Tijdens een stage bij Pfizer merkte ze dat team-
werk, en werk waar social skills aan te pas komen, 
haar erg aanspreken: “Ik ben geen labo-mens. Ik 
hoop een boeiende job te vinden, die ook groei-
kansen biedt – bij een groepsopdracht ben ik 
meestal degene die aanstuurt en creatieve strate-
gieën bedenkt. Maar waar ik ook terechtkom, de 
werksfeer lijkt me alvast heel belangrijk.” 

Rondzwerven
“Ik heb er zelf nooit van gedroomd om CEO te 
worden”, zegt Manfred Van Vlierberghe. Een 
paar jaar nadat hij in 1991 afstudeerde als burger-
lijk ingenieur mechanica, ging hij aan de slag bij 
Sidmar – dat later in ArcelorMittal zou opgaan. 
“Ik had meteen na mijn studie al gesolliciteerd 
– tijdens een bedrijfsbezoek was ik gefascineerd 
geraakt door die machines hier (lacht) – maar op 
dat moment was er een wervingsstop.”

Tien jaar lang vervulde Van Vlierberghe ver-
schillende functies op de site in Gent. “Dat kan 
ik alleen maar aanraden, het is goed om de werk-
vloer te kennen. Nadien heb ik evenveel jaar 
rondgezworven, onder meer als CEO van de 
vestiging in Polen. Ik pendelde wekelijks heen 
en weer, want mijn gezin bleef hier. Niet evident 
met opgroeiende kinderen.” 

Tot voor kort was Van Vlierberghe techno-
logisch directeur binnen de Business Divisie 
Noord van ArcelorMittal Europa. “Ik vind niet 
dat de job van CEO per definitie mooier is. Maar 
het is wel zo dat hoe meer je groeit, hoe veelzijdi-
ger je job wordt. Als kapitein van het schip moet 
je het team motiveren, de strategische lijn uitzet-
ten, de bedrijfscultuur sturen … Het is ook mijn 

Studente Jelene Verbruggen:
“Ik hoop dat de CEO me kan 

overtuigen dat het de moeite 
loont om voluit voor je carrière 

te gaan. Dat je er niet enkel 
financieel beter van wordt, maar 

dat het je ook gelukkig maakt.”

Manfred Van Vlierberghe,
CEO van ArcelorMittal:

Ik probeer toch 
minstens één keer 

per week in de 
fabriek te gaan kijken. 
Die machines blijven 

me fascineren.

“Het moet geweldig zijn om hier 
de baas te zijn”, zegt ingenieurs-
studente Jelene Verbruggen (21) 

met een blik op de 850 hectare 
grote site van ArcelorMittal 

Belgium aan het kanaal Gent- 
Terneuzen in Zelzate. Manfred 

Van Vlierberghe (49) is hier 
CEO. Maar de baas voelt hij 

zich niet. “Ons bedrijf is zeer 
weinig hiërarchisch.”

Ine Van Houdenhove

“O

  Wat is jouw droomjob? 
Laat het ons weten via nieuws@kuleuven.be
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“ De wonden 
zijn geheeld”
De KU Leuven en de UCL hebben de handen in elkaar ge-
slagen om hun collecties oude drukken te digitaliseren en 
te ontsluiten. Een kleine halve eeuw na de splitsing van de 
universiteit is de kern van het academisch erfgoed virtueel 
weer samen. TEKST: Ine Van Houdenhove | Cartoon: Joris Snaet

D

GEZAMENLIJKE DIGITALISERING VAN OUDE DRUKKEN HEEFT GROTE SYMBOOLWAARDE

We hebben elk 
ons eigen huis, 
maar er is een 

gedeelde spirit: we 
hebben dezelfde 

benadering van wat 
een universiteit 

moet zijn.

REACTIES

Goede 
buren
“Vijftig jaar na de splitsing 
merken we dat de KU Leuven 
en de UCL elkaar op steeds 
meer vlakken terugvinden”, 
zegt Bart Raymaekers, vice
rector Humane Wetenschap
pen, Cultuur, Kunst en Erfgoed. 
“We hebben elk ons eigen huis, 
maar we zijn goede buren, fa
milie zelfs. Er is een bepaalde 
gedeelde spirit, we hebben 
dezelfde benadering van wat 
een universiteit moet zijn. We 
delen uiteindelijk 550  jaar ge
schiedenis, we waren veel lan
ger samen dan we gescheiden 
zijn. Naast dat gemeenschap
pelijke verleden willen we ook 
graag onze toekomst delen. 
Het project Lovaniensia is een 
concreet voorbeeld van hoe een 
dergelijke samenwerking eruit 
kan zien.”

 Bladzijde 
omslaan
Ook voor de collega’s van de 
UCL heeft Lovaniensia een gro
te symbolische betekenis, zegt 
Charles-Henri Nyns, hoofd
bibliothecaris van de UCL: 
“Om Willy Brandt te citeren: 
Nu groeit samen wat samen 
hoort – virtueel natuurlijk. Het 
was bovendien een bijzonder 
prettige samenwerking.”

Nyns begon zijn studie des
tijds in Leuven: “Ik behoor tot 
de laatste generatie Franstali
gen die daar gestudeerd heb
ben. Het voelde toch een beet
je als verdreven worden uit het 
paradijs (lacht). Maar vijftig 
jaar later wordt het tijd om de 
bladzijde om te slaan.”

Een belangrijke collec
tie die destijds mee naar 
LouvainlaNeuve verhuis
de, was een schenking die de 
Japanse kroonprins Hirohito 
deed na de Eerste Wereldoor
log: “Het gaat om een bijzonder 
kostbare collectie, en we krij
gen geregeld onderzoekers uit 
Japan op bezoek die de werken 
komen bestuderen. Intussen 
zijn we ook begonnen met het 
digitaliseren van deze Japanse 
collectie.” (ivh)

e Leuvense universiteits
bibliotheek heeft vier trauma’s 
meegemaakt, vertelt Marleen 

Reynders, hoofd van Bijzondere Collecties 
(KU Leuven Bibliotheken): “Bij de opheffing 
van de oude universiteit door de Franse over
heersers eind achttiende eeuw werd ook de 
boekencollectie verbeurd verklaard. Tijdens 
elk van de twee wereldoorlogen gingen talloze 
werken in vlammen op. En na de splitsing van 
de universiteit werd in 1971 ook de bibliotheek 
gesplitst, en moesten de één miljoen drie
honderdduizend banden tussen Leuven en 
LouvainlaNeuve worden verdeeld.”

Dat gebeurde niet zo lukraak als sommi
ge indianenverhalen willen laten geloven: 
“Meestal was men het eens over de bestem
ming. Als dat niet het geval was, bleven reek
sen die een oneven catalogusnummer droegen 
hier, en gingen reeksen met een even num
mer naar de UCL. Bij de Collectio Academica 
Antiqua, die alle werken omvat van professo
ren en studenten uit de periode 14251797, ging 
men onder meer uit van de geschatte waarde 
van een werk, en werd er waar mogelijk nage
gaan wat de oorspronkelijke schenker of diens 
erfgenamen wensten dat ermee zou gebeuren.” 

In de jaren die volgden, voerde de KU Leu
ven een actieve acquisitiepolitiek om de collec
tie weer aan te vullen. “Vorig jaar nog hebben 
we de hand kunnen leggen op enkele manus
cripten en, via de verwerving van een belang
rijke privécollectie, een duizendtal oude druk
ken, waaronder verschillende Leuvense. We 
proberen zoveel mogelijk van wat we ooit ver
loren zijn terug te krijgen.”

Inzoomen
Een paar jaar geleden werkten zowel KU Leu
ven als UCL mee aan het project Magister 
Dixit, waarbij alle collegedictaten uit de peri
ode van de oude universiteit – studentenno
tities uit de periode 14251797 dus – werden 
gedigitaliseerd. “Zo ontstond het idee om in 
een gezamenlijk project hetzelfde te doen voor 
een honderdtal oude drukken uit de Collectio 
Academica Antiqua.” 

Met de steun van de Vlaamse en de Fran
se gemeenschap, in het kader van een cultu
reel samenwerkingsakkoord, werden de boe
ken gedigitaliseerd en van metadata voorzien, 
en samengebracht op een digitaal platform: 
Lovaniensia, dat door LIBIS KU Leuven werd 
ontwikkeld. “Net als bij Magister Dixit is de re

solutie van topkwaliteit, zodat onderzoekers 
heel gedetailleerd kunnen inzoomen.” Handig, 
want het gaat stuk voor stuk om boeken die te 
waardevol zijn om ze al te vaak te hanteren. 

Het project heeft uiteraard een grote sym
boolwaarde. Dat is ook de reden waarom 
vicerector Raymaekers het in zijn speech bij de 
première van de docufilm Leuven ‘68 aanhaal
de om te illustreren dat beide universiteiten 
weer organisch naar elkaar aan het toegroeien 
zijn (zie ook kaderstukje).

Vijftig jaar na de spijtige splitsing van de col
lectie zijn de wonden duidelijk geheeld en is 
de bereidheid groot om samen te werken, zegt 
ook Marleen Reynders. “We hebben samen 
met de collega’s van de UCL nagedacht over 
de selectie van de oude drukken, en best prac-
tices uitgewisseld. Zopas hebben we financie
ring gekregen van de Vlaamse overheid om in 
een tweede fase van het project de werken van 
Erasmus te digitaliseren. De universiteit heeft 
het digitaliseren van de oude academische col
lectie intussen ook goedgekeurd als program
malijn, en zal hier dus mee in investeren. Een 
boek metadateren en digitaliseren duurt ge
middeld een halve dag, er moeten dus wel wat 
middelen worden vrijgemaakt.”

Op dit moment is het platform nog hoofd
zakelijk een beeldbank. “Maar in de toekomst 
willen we er graag onderzoeksdata aan koppe
len en er zo een dynamisch onderzoeksplat
form rond boekgeschiedenis en Leuven in het 
algemeen van maken”, zegt Marleen Reynders. 
“Het uiteindelijke doel is de volledige digita
lisering van de 4.500 banden uit de Collectio 
Academica Antiqua, zodat deze althans virtu
eel weer samen worden gebracht. En ons ver
haal in 2025, bij de 600ste verjaardag van de 
universiteit, weer als een geheel kan worden 
gepresenteerd.”

   lovaniensia.be/ 
lectio.ghum.kuleuven.be/lectio/ 
magister-dixit-project



JINNIH BEELS, CRIMINOLOGE EN POLITICA

ALUMNI

ysiek en mentaal slopend. 
Surrealistisch. Niet leef-
baar.” Dat zijn de woorden 

waarmee Jinnih Beels haar voorbije 
week beschrijft. Het is maandagvoor-
middag en ze drinkt koffie in een Ant-
werpse brasserie met een indrukwek-
kend glas-in-loodplafond. Vijf dagen 
voor dit gesprek trok Groen de stekker 
uit Samen, het lokale linkse samenwer-
kingsverband dat hoopte Bart De Wever 
te onttronen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen in oktober. Beels stond als on-
afhankelijke kandidaat op de rood-groe-
ne lijst en moest na de implosie kleur 
bekennen. “Ik had graag mijn tijd ge-
nomen, maar de druk was enorm. Dat 
mocht niet aanslepen.” 

Snel en resoluut koos ze voor sp.a. 
“Maar ik sta als burger op die lijst, niet als 
partijlid. Dat vind ik essentieel. Als onaf-
hankelijke kan ik eigen accenten leggen. 
Wat voor de partij zwart-wit is, mag voor 
mij grijs zijn. Ik behoud mij het voor-
recht voor om buiten de lijntjes te kleu-
ren. Ik zie het als mijn sterkte dat ik aan 
de rand sta en niet middenin de groep. 
Dat houdt mijn blik fris en kritisch.”

Ontworteld
Met één been buiten de groep staan. 
Vandaag is het Jinnih Beels’ politieke 
troefkaart. Op de middelbare school 
was het nog een overlevingsstrategie. “Ik 

ging naar het Onze Lieve Vrouwinstituut 
Pulhof in Berchem, een mastodont van 
een school. Ik voelde me er niet goed en 
trok een schild rond me op. Ik had een 
paar heel goede vrienden, maar hield me 
verder afzijdig. Ik was een stil type maar 
niet volgzaam: als er iets gebeurde dat ik 
niet vond kunnen, durfde ik me zeker 
laten horen.” 

Haar introversie als adolescent was 
een erfenis van Beels’ bijzondere kin-
dertijd. Ze wordt geboren in Calcutta als 
enige dochter van een Indiase moeder en 
een Vlaamse vader, die in de scheepvaart 
werkt en veel reist. Jinnih groeit op in In-
dia, bij haar moeder. Als ze drie is, wordt 
die – uit jaloezie, omdat ze wordt onder-
houden door haar westerse echtgenoot 
en op het punt staat naar België te ver-
huizen  – vergiftigd. De schuldige is ge-
kend maar wordt nooit vervolgd. Jinnih’s 
vader plaatst zijn dochter meteen op in-
ternaat. Het kost hem nog drie jaar om 
haar naar Antwerpen te krijgen, onder 
meer omdat er geen officiële geboorte-
akte is. 

“Ik ben toen op mijn zesde bruusk 
uit India weggehaald”, vertelt Beels. “Ik 
moest bij mijn vader en oma in Antwer-
pen komen wonen, hoewel ik met hen 
geen band had. Ik sprak geen Neder-
lands en werd zo in het eerste leerjaar 
van een wijkschooltje gedropt. Dankzij 
een geduldige juf lukte het me om in die 

beschutte omgeving mijn draai te vin-
den. Pas op Pulhof voelde ik echt hoe 
ontworteld ik was.” 

Aanvankelijk nam Beels haar vader 
zijn handelswijze kwalijk. “Hij had me 

weggerukt van een plaats waar ik geluk-
kig was geweest. Pas later drong de be-
tekenis van sommige herinneringen tot 
me door. Mijn oom kwam ’s nachts vaak 

dronken thuis – dan had hij het geld ver-
brast dat mijn vader stuurde … Als vol-
wassen vrouw zie ik beter waarom mijn 
vader moest ingrijpen.”

Zondebok
Terwijl ze praat, checkt Beels regelmatig 
haar telefoon. Er lopen meldingen op so-
ciale media binnen. “Sorry, ik moet even 
reageren op Bart De Wever. Hij klaagt 
de toenemende apartheid in Antwerpen 
aan en hekelt het feit dat de verschillen-
de bevolkingsgroepen niet meer met el-
kaar praten. Dat klopt, maar ik vind het 
een hypocriete vaststelling van iemand 
wiens hele beleid is gesteund op de pola-
risatie van ‘wij’ versus ‘zij’.” 

Beels zit op een stokpaardje en draaft 
nog even door. Al gauw belandt ze bij de 
zondebok-theorie van de antropoloog 
René Girard. “Als er iets misloopt, wij-
zen mensen liefst een schuldige aan bui-
ten hun eigen groep. Dat is een inzicht 
uit mijn opleiding criminologie dat ik 
vandaag nog altijd gebruik om dingen te 
kaderen en te nuanceren.” 

Beels zou zo opnieuw kiezen voor 
haar studierichting. “Ik blok niet graag 
vanbuiten, ik wil dingen liever door-
gronden. Bij criminologie bogen we ons 
over menselijke drijfveren, dat vond ik 
geweldig interessant.  Proffen als Cyrille 
Fijnaut en Lode Walgrave hamerden 
erop dat het meer loont om met moeilij-
ke jongeren te praten dan over hen. Dat 
heb ik bij de Antwerpse politie altijd in 
praktijk gebracht.” 

Zo enthousiast als ze vandaag terug-
kijkt, zo ontgoocheld was ze tijdens haar 
eerste kandidatuur. “Vakken als econo-
mie en statistiek waren te droog voor 
mij. Ik worstelde aan het begin van mijn 
studententijd ook heel erg met mijn 
roots. Ik was niet gemotiveerd om me in 

LEVEN
na 

LEUVEN 
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Na zestien jaar bij de politie kiest Jinnih Beels (41) voor de politiek. Ze prijkt als onafhanke-
lijke kandidaat op de Antwerpse lijst van sp.a: “Ik sta liever aan de rand van een groep dan er 
middenin. Dat houdt mijn blik fris en kritisch.” Of hoe een meisje dat bruusk uit Calcutta werd 
weggerukt van een overlevingsstrategie haar troefkaart maakte.  TEKST: Barbara De Munnynck | FOTO: Rob Stevens

De recente 
gezondheids

problemen 
van mijn man 
– hij overwon 

pancreas kanker 
– hebben me 

wakker geschud. 
Geen enkele job 

verdient voorrang 
op het gezin.

“ Ik wil buiten de lijntjes 
kunnen kleuren”

INFOMOMENTEN 2018
Maak kennis met alle KU Leuven-opleidingen 

op 10 locaties in Vlaanderen

www.kuleuven.be/infomomenten
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lie werd verwacht – een universitair 
diploma en schreef me daarna in bij 
de Nationale School voor Officieren 
in Etterbeek.” 

Dankzij haar licentiaatsdiplo-
ma mocht ze meteen instromen bij 
het hogere kader van de toenma-
lige rijkswacht. “Ze noemden ons 
de ‘witte producten’ omdat we geen 
terreinervaring hadden. We werden 
klaargestoomd om leiding te geven 
en beleidsmatig te werken. Het was 
een zware opleiding waar ik leerde 
knokken om serieus genomen te wor-
den. Ik was jong, ik was een vrouw, 
ik had een kleurtje en ik kwam niet 
uit de praktijk. Vierdubbel moest ik 
mij bewijzen.”

Straatervaring
En dat deed ze. “Theorie is handig 
om op terug te vallen, maar bereidt je 
nooit voor op de praktijk. Ik heb het 
leeuwendeel van mijn zestien jaar bij 
de Antwerpse politie op straat door-
gebracht. Niet in interventieteams of 

bij de recherche, maar ik heb honder-
den ordediensten gedaan en stond bij 
talloze crisissituaties in eerste lijn. Ik 
geloof sterk in het genegotieerd beheer 
van de publieke ruimte. Praten met 
mensen, netwerken met vzw’s, ver-
binding maken … Als diensthoofd 
diversiteit was het mijn ambitie om 
de kloof tussen politie en burger te 
dichten en dat kan je nu eenmaal niet 
doen van achter een bureautje.” 

Het lukt ook niet tussen negen en 
vijf. “Samen met de teamleider heb 
ik de dienst grondig uitgebouwd. 
Dat had voorrang op ons privéleven 
– onze partners moesten thuis een 
tandje bijsteken. Ik heb de baby- en 
peuterjaren van mijn zoon voor een 
groot stuk gemist. Zulke offers zou ik 
vandaag niet meer brengen. Ik kreeg 
wel extern waardering, van de ge-
meenschappen en de jongeren met 
wie we werkten, maar niet intern, 
van de politieleiding. Zoiets laat spo-
ren na. De recente gezondheidspro-
blemen van mijn man – hij overwon 
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° 1976, Calcutta, India

Gestudeerd
1996-2000: Criminolo-

gische wetenschap-
pen, KU Leuven

2000-2002: Commissa-
ris, Nationale School 
voor Officieren

2010-2011: 
Postgraduaat Diver-
siteitsmanagement, 
KU Leuven

2011-2012: Intercultu-
reel management, 
Lessius Hogeschool 
(nu Thomas More)

Loopbaan
2002: Commissaris, 

Federale Politie 
Brussel

2003-2016: 
achtereenvolgens 
politieteammanager 
Hoboken, perswoord-
voerder, diensthoofd 
diversiteit en adjunct 
regiomanager Noord 
bij de Lokale Politie 
Antwerpen 

2016-2017: Officier 
GGPZ en Diversiteit, 
Lokale Politie Meche-
len-Willebroek

Privé
Gehuwd en moeder van 
Alexander (11). Haar 
man is ook politiecom-
missaris en heeft twee 
volwassen dochters uit 
een vorige relatie. 

Ik heb nog 
steeds zin in 

mijn politieke 
avontuur. 

Ik ben in het ver-
leden zo vaak op 
dezelfde grenzen 

gestoten. 
Nu wil ik diver-

siteit aanpakken 
op het juiste, 

beleidsmatige 
niveau.

Wie is 
Jinnih 
Beels?

te zetten voor mijn examens. Ik wou 
liever zes maanden naar India gaan.”

Witte producten
Haar grootmoeder reageerde afkeu-
rend op dat plan. “Ze vond goede 
prestaties ongelofelijk belangrijk. In 
haar ogen vergooide ik mijn kansen.” 
Haar vader had meer wijsheid en reis-
de met haar mee. “Uiteindelijk ben ik 
zes weken in India gebleven. De cul-
tuurclash was gigantisch. Ik had al-
leen vage herinneringen aan het land, 
die ik geromantiseerd had. De werke-
lijkheid viel tegen. Tegelijk schaamde 
ik me voor het feit dat ik me er niet 
thuis voelde en blijkbaar helemaal 
verwesterd was. Pas toen ik dat losliet, 
kon ik van India leren houden.” 

Na die confrontatie bist Beels haar 
eerste kandidatuur. “Ik besefte dat 
mijn toekomst in België lag. Ik pik-
te aan bij mijn kinderdroom om po-
litiecommissaris te worden en zo te 
strijden tegen geweld en corruptie. 
Ik haalde eerst – zoals dat in de fami-

pancreaskanker – hebben me ook 
wakker geschud. Geen enkele job ver-
dient voorrang op het gezin.” 

In 2015 verliet Beels de dienst di-
versiteit van de Antwerpse politie: 
“Na het aantreden van het nieuwe 
stadsbestuur in 2012 moesten we af-
bouwen. We konden niet constructief 
meer werken en mochten alleen nog 
andermans shit opkuisen.” Ze werd 
adjunct regiomanager voor Antwer-
pen Noord (“maar de drive was weg”) 
en probeerde even om in Mechelen 
een dienst diversiteit op poten te zet-
ten (“wat niet gaat als je geen voeling 
hebt met de wijken”).  

Mediastorm
Vandaag lijkt het hoofdstuk politie zo 
goed als afgesloten voor Jinnih Beels. 
“Nog steeds bepalen de burgemees-
ter en de lokale korpschef of er al dan 
niet rond diversiteit wordt gewerkt. 
Zolang men het thema zo vrijblijvend 
benadert, zal ik bij de politie met mijn 
hoofd op muren blijven botsen. Daar 
ben ik even klaar mee.” 

Ze is nu twee jaar in loopbaanon-
derbreking om haar politieke car-
rière uit te bouwen en hoopt op een 
mandaat na de gemeenteraadsver-
kiezingen in oktober. In tussentijd 
werkt ze als zelfstandige het oplei-
dingsaanbod uit van een klein com-
municatiebureau – en ze bekomt 
van de mediastorm waarin ze vorige 
week belandde. “Toegegeven, toen ik 
vier maanden geleden inging op het 
voorstel van Samen had ik niet ge-
dacht dat het project nu al verleden 
tijd zou zijn. Toch heb ik nog steeds 
zin in mijn politieke avontuur. Ik ben 
in het verleden zo vaak op dezelfde 
grenzen gestoten. Ik wil diversiteit nu 
aanpakken op het juiste, beleidsmati-
ge niveau.” 

“Ik merk dat ik vooral spijt heb van 
dingen die ik niet heb geprobeerd in 
mijn leven. Wat als ik mijn studie stra-
tegischer had aangepakt en een mas-
ter-na-master had gevolgd om aan het 
Internationaal Strafhof in Den Haag 
te kunnen werken? Wat als ik, kort na 
de geboorte van mijn zoon, toch was 
ingegaan op dat aanbod om vanuit 
mijn politionele ervaring een verbin-
dingsbeweging op gang te brengen in 
Servië? Dat zijn vragen waarop ik kan 
blijven kauwen. Daarom waag ik nu 
de sprong richting politiek. Ik zie wel 
wat er gebeurt.”  
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“ Het 
belooft een 
opwindende 
toekomst 
te worden”

uur geluk. Eén van de belang-
rijkste bekroningen van mijn 
leven.” Alim Louis Benabid 

schuwt de grote woorden niet als het gaat 
over zijn vijfde eredoctoraat. “De erken-
ning komt dan ook van de mensen die het 
meest geschikt zijn om een oordeel te vellen: 
mijn peers, in dit geval collega’s zoals Bart 
Nuttin, met wie ik al dertig jaar samenwerk”, 
zegt hij aan de telefoon vanuit Grenoble. 
“Tegelijk zal ik geïntimideerd zijn. Als men-
sen me lof toezwaaien en plein public heeft 
mijn timide kant het daar een beetje moei-
lijk mee. Trouwens: je hebt in principe geen 
nood aan applaus of glorie als iemand je 
komt zeggen: Bedankt, dokter, uw operatie 
heeft mijn leven gered.” 

Benabid ontvangt heel geregeld post-
kaarten van dankbare ex-patiënten. “Zo 
krijg ik met kerst altijd een lange brief van 

een vrouw die twaalf jaar geleden compleet 
geblokkeerd was door obsessieve gedach-
ten. Zonder de hulp van haar man kon ze 
niet de minste beslissing nemen. Sinds mijn 
operatie gaat het weer goed met haar en 
schrijft ze me uitvoerig over de reizen die ze 
maakt. Dat ontroert me enorm.”

“Ik zeg altijd tegen geneeskundestudenten 
dat ons beroep één van de mooiste ter we-
reld is. Soms maak je menselijk lijden mee, 
maar veel vaker kun je levens verbeteren.” 
Hij zag het al bij zijn vader, een huisarts van 
Algerijnse afkomst. “Ik was gemotiveerd om 
hetzelfde te doen, maar ook de exacte weten-
schappen trokken me sterk aan. Mijn moe-
der raadde me aan om daarvoor te gaan. Als 
vrouw van een arts hoopte ze dat ik een min-
der veeleisend vak zou kiezen. Mijn vader 
vond dat ik best in staat was om geneeskun-
de én fysica te studeren.”

“P

NEUROCHIRURG ALIM LOUIS BENABID

2016 2016 2016 2016 20162018

Al meer dan 150.000 parkinsonpatiënten kregen een beter leven 
dankzij de Franse neurochirurg Alim Louis Benabid, die zich ont-
popte tot de paus van de diepe hersenstimulatie. Vandaag is hij 
met pensioen, maar hij sleutelt nog dagelijks aan neuroprotheses 
waarmee verlamde patiënten weer kunnen stappen. 

TEKST: Katrien Steyaert | Cartoon: Joris Snaet
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Professor Gino Schallenbergh
Docent aan de Faculteit 
Letteren
(24/08/1965 – 14/12/2017)

Professor Marcel Quaghebeur
Emeritus gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Wetenschappen
(08/05/1926 – 04/01/2018)

Professor Marcel Norré
Ere-hoogleraar aan de Faculteit 
Geneeskunde
(03/05/1930 – 09/01/2018)

Guillaume Fripon
Gepensioneerd medewerker 
administratieve diensten
(09/06/1922 – 10/01/2018)

De universitaire gemeenschap neemt afscheid van:

Memoriam

Net als de gewone 2WD-fietsen worden de 
e-bikes hersteld en onderhouden op kosten 
van de universiteit, die daarvoor de vzw 
VELO inschakelt. De gebruikers betalen 
een kleine maandelijkse bijdrage en kunnen 
zes jaar lang van hun fiets genieten. Daar-
na kunnen ze de fiets overkopen tegen de 
restwaarde (300 euro) of een nieuw exem-
plaar aanvragen.

Geïnteresseerde personeelsleden kon-
den de fiets vooraf uittesten op een speciaal 
daarvoor uitgetekend testparcours in He-
verlee. “Met een e-bike rijden is toch niet 
helemaal hetzelfde als met een gewone fiets. 
Daarom wilden we de mensen de kans ge-
ven om de fiets vooraf te testen, bijvoor-

beeld op een helling of in scherpe bochten”, 
aldus 2WD-coördinator Johan Perdieus. De 
personeelsleden kunnen bij hun fiets ook 
een fietshelm en fietstassen krijgen.

Vicerector duurzaamheidsbeleid Gerard 
Govers kijkt ernaar uit om de e-bikes in de 
stad te zien rondrijden: “De universiteit 
moedigt haar personeelsleden aan om voor 
woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 
zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de 
fiets te gebruiken. De gewone 2WD-fietsen 
waren al een tijdje populair – er zijn inmid-
dels 3.800 exemplaren in gebruik – en deze 
nieuwe elektrische generatie is een mooie 
aanvulling daarop.”

De eerste 250 e-bikes vonden al een ei-
genaar. Intussen staan er al meer dan 
50 mensen op de wachtlijst en is het vol-
gende lot in productie. Ook de Techni-
sche Diensten van de universiteit zetten 
steeds meer in op autoloze verplaatsingen. 
De medewerkers hebben dertig e-bikes 
ter beschikking, en daarnaast drie gro-
te en acht kleine cargofietsen. De post- en 
pakjesbedeling in Leuven en Heverlee ge-
beurt met elektrische cargofietsen.   (td)

Eerste elektrische 
KU Leuven-fietsen 
in gebruik
Sinds enkele jaren kunnen personeelsle-
den van de universiteit een zogenaamde 
2WD-fiets aanvragen, bedoeld voor het 
woon-werkverkeer. Nu is dat aanbod 
uitgebreid met elektrische fietsen. De 
eerste 250 exemplaren zijn intussen al-
lemaal gereserveerd en nog eens 50 men-
sen staan op de wachtlijst.
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Personeelsleden 
Kristof De Witte 

en Marjolijn 
Drieskens namen 
de eerste e-bikes 

in gebruik. Tussen 
hen in vicerector 

Gerard Govers.

Ontdek de opleidingen
na je bachelor of master

Zaterdag 3 maart 2018  I 10-16 u.
Universiteitshal, Leuven

Deelnemers, info en inschrijven: 

www.verderstudeerbeurs.be
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NEUROCHIRURG ALIM LOUIS BENABID

Wie is 
Alim 
Louis 
Benabid?
°1942 in Grenoble, Frankrijk

_ Studeerde geneeskunde 
aan Université Joseph 
Fournier (nu deel van 
Université Grenoble Alpes)

_ 1972 - 2007: wordt 
neurochirurg aan dezelfde 
universiteit

_ 1983 – 2007: professor 
biofysica

_ 1989 – 2007: diensthoofd 
neurochirurgie in Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Grenoble

_ Sinds 2009: directeur van 
een onderzoekscentrum bij 
Clinatec

_ Heeft twaalf octrooien 
en meer dan 520 weten-
schappelijke artikels op 
zijn naam

_ Sinds 2002: Ridder in de 
Légion d’Honneur

_ 2014: wint de Lasker 
Award, vaak beschouwd 
als de antichambre van 
de Nobelprijs

_ 2015: krijgt de 
Breakthrough Prize in 
Life Sciences

_ Is getrouwd, 
heeft een 
zoon en een 
dochter, en 
drie klein-
kinderen

Stoutmoedig
Dankzij zijn dubbele diploma bleef 
Benabid veel collega’s voor. “De her-
senactiviteit registreren, de werking 
van neuronale circuits bestuderen, 
technieken op punt stellen – het is ge-
makkelijker als je zelf fysicus bent. En 
dat ik de klinische praktijk met basis-
onderzoek combineerde, gaf me extra 
speelruimte.”

Het is hoogstwaarschijnlijk ook de 
fysicus in hem die hem in 1987 de fi-
nale duw gaf richting zijn wereldbe-
roemde ontdekking. “Ik besteedde, 
wellicht meer dan andere neurochi-
rurgen, aandacht aan de frequenties 
van de elektrische stimulatie. We ge-
bruikten die toen om te bepalen op 
welke plaats in de hersenen we bij uit-
behandelde parkinsonpatiënten een 
kleine brandwonde konden aanbren-
gen, die als effect had dat het beven 
verminderde. Soms werden er echter 
ook gezonde functies geraakt en trad 
er bijvoorbeeld een verlamming van 
de arm op. Die dag in 1987 dacht ik: 
Wat als ik de elektrische frequentie nu 
eens verhoogde?”

Het bleek de gouden ingeving. “Het 
beven verdween volledig, maar zodra 
ik de stimulatie stopte, herbegon het. 
Je kon dus ook eventueel slechte ef-
fecten ongedaan maken. Het is alsof 
je de chirurg een mes geeft waarmee 
hij kan snijden, maar waarbij het gat 
zich ook weer sluit zodra hij dat mes 
terugtrekt. Een godsgeschenk.”

We moeten het ons voorstellen als 
een pacemaker van de hersenen. De 
neurochirurg plant elektroden in de 
hersenen in en verbindt die met een 
onderhuids ingeplante pacemaker. 
De elektrische stroom beïnvloedt de 
zenuwcellen en zorgt ervoor dat de 
patiënt minder beeft. Dat Benabids 
methode vandaag ook ernstiger 
parkinsonsymptomen doet verdwij-
nen, zoals niet meer kunnen stap-

pen, is te danken aan zijn tweede 
grote ingeving: diepe hersenstimu-
latie toepassen in de nucleus subtha-
lamicus, een dieper verzonken, ge-
voeliger hersendeel. Dat was toen, in 
1993, een no-go-zone voor chirurgen 
vanwege het risico op potentieel fa-

tale bloedingen en op ernstige bewe-
gingsstoornissen. De medische we-
reld vond Benabid te stoutmoedig. 
“Maar ik nam een berekend risico. 
De Amerikaanse neuroloog Mahlon 
DeLong, met wie ik in 2014 de 
Lasker prijs deelde, had aangetoond 
dat een klein letsel aanbrengen in 
de nucleus subthalamicus fantastische 
resultaten opleverde bij apen. Boven-
dien had ik ondertussen de methode 
op punt gesteld door stimulatie met 

hoge frequentie te proberen, nadat 
we hadden vastgesteld dat het veilig 
was om die aanpak toe te passen in 
de thalamus voor het behandelen van 
het beven.”

“Let op, bij elke operatie was ik een 
beetje bang. Er zou zich toch maar 
eens een complicatie moeten voor-
doen. Ik werkte dan ook traag, ge-
makkelijk twaalf uur per patiënt. On-
langs hoorde ik een groep collega’s 
pochen over hoe ze drie patiënten per 
ochtend kunnen behandelen. Maar 
wat levert dat op? Meer geld voor hen, 
meer tijd om te gaan golfen. Een arts 
mag nooit zo’n marketing-houding 
hebben, vind ik. De patiënt en zijn 
welzijn – dat telt.”

 
Schilder
Al meer dan 150.000 parkinsonlijders 
hadden baat bij Benabids techniek. 
Plots kunnen ze weer stappen, recht-
staan, en weer wat van het leven ge-
nieten. Ook voor gedragsstoornissen, 
depressie, epilepsie en hersenkanker 
blijkt diepe hersenstimulatie heil-
zaam. Het is niet alleen op Benabids 
conto te schrijven, maar velen zien de 
minzame neurochirurg toch als de 
drijvende kracht, onvermoeibaar in 
het aansporen van jonge collega’s. “Ik 
zei altijd, in de geest van Mark Twain: 
niets is onmogelijk.  Als we in het lab 
niet zeker wisten dat iets onmogelijk 
was, dan gingen we ervoor.”

Zeldzame ontspanning vindt hij als 
hij novellen schrijft of schildert – “ik 
ben een absolute amateur”, lacht hij, 
“het is gewoon een fijne manier om 
me uit te drukken” – of als hij thuis is. 
“Na 52 jaar houden mijn vrouw – ook 
een wetenschapper trouwens – en ik 
nog altijd evenveel van elkaar. Alleen 
aan mijn twee kinderen kon ik niet 
genoeg tijd besteden. Dat dat nu wel 
lukt met mijn kleinkinderen doet me 
veel plezier.”

Bovenmenselijk?
Het leeuwendeel van zijn tijd gaat 
echter nog altijd naar zijn werk. Hij 
leidt in Grenoble het door hem opge-
richte onderzoeksinstituut Clinatec 
dat neurochirurgie aan nanotech-
nologie koppelt. “Acht maanden ge-
leden gaven we een jongeman wiens 
vier ledematen verlamd zijn een her-
senimplantaat dat registreert welke 
bewegingen hij wil maken en die 
informatie doorgeeft aan een gemo-
toriseerd exoskelet.”

“Het is nog niet evident om hem 
zijn  evenwicht te laten bewaren, 
maar hij boekt elke dag vooruitgang 
met zijn neuroprotheses. Binnen 
twee jaar zal hij hopelijk bijna volle-
dig autonoom kunnen bewegen, als 
we dat evenwichtsprobleem opgelost 
hebben. Nog eens tien jaar later zal 
je overal zulke mensen zien. Daarom 
moeten we nu al onze infrastructuur 
aanpassen en politici betrekken. Ik 
vind het interessant om impact te 
hebben op de maatschappij.”

Heel even zucht hij. “Sommigen 
zijn bang dat wij bovenmenselijke 
wezens creëren, maar we helpen ge-
woon wie ziek of beschadigd is. Zijn 
we dat niet allemaal? Ik ben geope-
reerd aan cataract, heb een heuppro-
these en twee stents. We moeten 
natuurlijk verantwoordelijk om-
gaan met de razendsnel evolue-
rende technologie, maar ze zal 
volgens mij vooral een fenome-
nale kracht zijn. Het belooft een 
zeer opwindende toe-
komst te worden en ik 
voel me gemotiveer-
der dan ooit om eraan 
mee te werken.” 

Promotoren van het 
eredoctoraat zijn de 
professoren Bart Nuttin en 
Johannes van Loon.

Alim Louis Benabid: 

Sommigen 
zijn bang dat 
wij boven
menselijke 
wezens creëren, 
maar we helpen 
gewoon wie ziek 
of beschadigd 
is. Zijn we dat 
niet allemaal? Ik 
ben geopereerd 
aan cataract, 
heb een 
heupprothese 
en twee stents.

© ingezonden
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Science (APS), uitgeroepen tot één 
van de Rising Stars van 2017. 

•  Professor Thierry Troosters (De-
partement Revalidatiewetenschap-
pen) bekleedt dit semester de Bin-
nenlandse Francqui-Leerstoel aan 
de UCL. 

•  Professor Noël Salazar (Centrum 
Interculturalisme, Migratie en Min-
derheden) werd verkozen als lid 

van het executive committee van de 
International Council for Philosophy 
and Human Sciences (CIPSH) voor 
de periode 2017-2020.

•  Professoren Andreas De Block 
en Grant Ramsey (Centrum voor 
Logica en Analytische Wijsbe-
geerte) hebben de Popper Prize 
2017 van de British Journal for the 
Philosophy of Science (BJPS) ont-
vangen voor hun paper ‘Is Cultural 

Fitness Hopelessly Confused?’ 

•  Masterstudent journalistiek Ruben 
Matthys (Campus Sint-Andries 
Antwerpen) is één van de laurea-
ten van de journalistiekwedstrijd 
Belgodyssee. Met zijn radiorepor-
tage over Little Food, de grootste 
producent in de EU van eetbare 
krekels, wint hij een betaalde stage 
bij de VRT. De prijs werd uitgereikt 
door Koning Filip.

Benoemd of 
onderscheiden

Al in de tijd van de oude universiteit (1425-1797) trokken stu-
denten piekfijn uitgedost naar het (mondeling) examen. In de 
Artes, een verplichte vooropleiding voor alle studenten, vormde 
het vergelijkend examen hét hoogtepunt van het jaar en ging het 
gepaard met heel wat festiviteiten. 

Studenten woonden in vier colleges of ‘pedagogieën’, die met 
elkaar wedijverden: De Valk, De Lelie, De Burcht en Het Varken. 
Examens werden afgenomen in het Latijn, en de beste studenten 
gingen door naar een finale waarin ze de overwinning voor hun 
pedagogie trachtten binnen te halen. De eindoverwinnaar was de 
primus. Hij – sorry, dames – werd dagenlang gevierd met optoch-
ten, banketten en drinkgelagen, en mocht zich één jaar lang ‘de 
slimste mens’ noemen.  

Tot in de jaren zestig werden de meeste examens mondeling 
afgenomen, soms zelfs bij de prof thuis of in de auto. In de negen-
tiende en een stuk van de twintigste eeuw moesten studenten 
alle examens op één dag afleggen en stelden professoren om de 
beurt vragen. De examinandus zag er steeds op zijn paasbest uit 
en droeg vaak een hoge hoed. Deze chapeau buse of ‘buishoed’ 
stond al snel symbool voor sjezen of zakken. Het type hoed mag 
dan inmiddels uit de aula’s zijn verdwenen, dat geldt vooralsnog 
niet voor de buis. 

Anno 2018 is het mondeling examen niet langer de norm, maar 
slechts één van de vele evaluatiemethodes. Klassieke examen-
vormen maken steeds vaker plaats voor papers, groepswerken of 
permanente evaluatie.  

Toch leggen veel studenten nog steeds mondelinge examens 
af, vaak strak in het (mantel)pak. Een officiële dresscode is er niet, 
maar enkele faculteiten geven wel vestimentair advies op hun 
website. Zo lezen we bij Sociale Wetenschappen een pleidooi 
voor een zakelijke kledingstijl, terwijl de Faculteit Letteren haar 
studenten aanraadt om “zwemkledij en teenslippers” thuis te laten. 
Professor computerwetenschappen Philip Dutré liet in een blog 
weten “het heengaan van een striktere kledij-etiquette” weleens te 
betreuren. Toch vindt hij dat een T-shirt – zonder vulgaire opschrif-
ten – en jeansbroek best moeten kunnen, op deze voorwaarde: 
“Neem een douche en poets je tanden!”

Qua kledij durven de meningen misschien uiteen te lopen, over 
één ding zijn de faculteiten en proffen het eens: grondig blokken is 
al sinds de beginjaren van de unief de beste manier om te slagen 
voor een examen. Met of zonder aangepaste outfit.

Pieter-Jan Borgelioen | Met dank aan Mark Derez van het Universiteitsarchief

 Mondeling examen  
1958 vs. 2018
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Een studente in 
mantelpak legt 
examen af bij classicus 
Willy Peremans, 
omstreeks 1958.

Ook vandaag speel 
je op veilig met een 

zakelijke kledingstijl 
voor het mondeling 

examen, hier bij 
professor sociaal recht 

Yves Stevens.

•  Professor Bart De Moor (ESAT) 
werd door de Europese Raad 
van Regeringsleiders benoemd 
als lid van de European Statisti-
cal Governance Advisory Board 
(ESGAB). 

•  Delphine Sasanguie, postdoc-
toraal onderzoeker binnen de 
Faculteit Psychologie en Pedago-
gische Wetenschappen aan Cam-
pus Kulak Kortrijk, werd door 
de Association for Psychological 
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SPEED
DATE In 21 vragen naar hoofd en hart 

van Steven Van Hecke

blijft u  huis? 
“Tijdens de kerstvakantie heb ik nog eens 
gekeken naar Terug naar Oosterdonk. Twin-
tig jaar geleden heb ik als student een ma-
rathonvertoning bijgewoond in het STUK. 
Het was een beetje een oefening in onthaas-
tend tv-kijken, maar ik was de plot vergeten 
dus ik vond het opnieuw intrigerend. En 
nog steeds zeer actueel.”

08/ Aan welk project zou u beginnen 
als geld geen factor was?
“Als ik dan ook meer tijd had: meer en ver-
der reizen, andere continenten, de woes-
tijn … Maar ook in Europa valt nog zoveel 
te ontdekken. Als professor Europese po-
litiek heb ik me voorgenomen om alle 28 
lidstaten van de EU te bezoeken. Dit jaar 
vink ik er twee af. Daarna nog drie te gaan.”

09/ Welk voornemen kan u maar 
niet volhouden?
“Ik probeer steeds om vóór middernacht te 
gaan slapen. Maar dat lukt eigenlijk nooit, 
de dag is steeds te kort, te interessant, te 
spannend. Ik compenseer het slaaptekort 
met powernaps.”

10/ Wat is uw beste eigenschap?
“Dat ik creatief ben, in oplossingen be-
denken, out of the box denken, nieuwe 
ideeën lanceren. Ook op praktisch vlak, ik 
kon in de kleuterklas al goed knippen en 
plakken (lacht).”

11/ Wat is uw meest onhebbelijke 
karaktertrek?
“Ik heb weinig geduld, het moet vooruit-
gaan. Met ouder worden wordt het erger. 
Tijd is te kostbaar om te verspillen. In een 
wachtkamer word ik gek zonder lectuur of 
smartphone. Of ik zou moeten proberen 
om een dutje te doen (lacht). Ik moet er ook 
voor waken dat ik niet te voortvarend ben, 
dat ik mensen de tijd gun om zelf een beslis-
sing te nemen.” 

12/ Hebt u een guilty pleasure?
“Mijn auto lijkt soms wel een karaokebar 
(lacht). Ik zing graag mee met foute muziek: 
ABBA, hits uit de jaren tachtig …”

13/ Wat is de ergste job die u ooit 
heb gedaan?
“Ooit heb ik als jobstudent nachtdiensten 
gedraaid in een chemische fabriek: het was 
er snikheet, het stonk, er was enorm veel 
lawaai, het werk was stresserend en fysiek 
zwaar … Dan weet je waarvoor je gaat stu-
deren. Ik snap sindsdien ook dat sommi-
ge jobs iemand leegzuigen, dat je dan tot 
niet veel meer in staat bent dan ’s avonds 
voor de tv liggen. Een leukere studenten-
job was die bij KADOC, waar ik onlangs 
voorzitter van geworden ben. Tijdens mijn 
nieuwjaarsspeech kon ik waarschuwen dat 
je moet opletten met jobstudenten, want 
zeventien jaar later komen ze je de les lezen 
als voorzitter (lacht).”

14/ Hebt u een hobby?
“Ik ben amateurfotograaf en probeer elke 
dag een foto te delen op Instagram.”

15/ Wat is uw grootste angst?
“Mijn grootste angst was om mijn stotter-
probleem aan mijn kinderen door te geven. 
Maar dat is gelukkig niet gebeurd.”

16/ Wat is de belangrijkste les die 
het leven u heeft geleerd?
“Wat ik al zei: dat succes niet vanzelf komt. 
Ik ben zeven jaar postdoc geweest. Dat was 

Professor Steven Van Hecke (43) is hoofddocent aan het Instituut 
voor de Overheid. TEKST: Ine Van Houdenhove | FOTO: Rob Stevens

01/ Wat wilde u ‘later’ worden?
“Priester-kok (lacht). Daaruit blijkt nog 
maar eens het belang van de rolmodellen 
die je in je jeugd hebt, of net niet hebt.”

02/ Zou u vandaag dezelfde 
studiekeuze maken?
“Mijn oom, die priester is, stimuleerde me 
om filosofie te gaan studeren. Pas nadien 
heb ik politieke wetenschappen gedaan. 
Ik ben creatiever als politicoloog, als filo-
sofiestudent was ik veel meer consument 
dan producent. Maar ik zou het opnieuw 
zo doen.”

03/ Op welke job bent u jaloers?
“Er wordt me soms gevraagd wanneer ik zelf 
de politiek in ga. Maar als academicus kan 
je meer het verschil maken dan als het zo-
veelste parlementslid, denk ik. Mee mogen 
boetseren aan de vorming van jonge men-
sen is bovendien een bijzonder privilege.”
 

04/ Hebt u een motto?
“Zoals Willem van Oranje zei: Point n’est be-
soin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir 
pour persévérer. Succes komt meestal pas na 
hard werken en veel tegenslagen overwin-
nen. Dat vertel ik de studenten in mijn stan-
daardpreek tijdens de laatste les. Daar komt 
die priester toch om de hoek kijken (lacht).”

05/ Wat weten uw medewerkers 
niet van u? 
“Dat ik de loftrompet over hen steek wan-
neer ze er niet bij zijn.” 

06/ Welk boek ligt er op uw 
nachtkastje?
“De nieuwe politiek van Europa van Luuk 
van Middelaar – ik moet er een recensie 
over schrijven. En Europa, een geschiedenis 
van grensnaties van Olivier Boehme. Dat wil 
ik snel uitlezen zodat ik hem kan voorstel-
len om samen een koffie te gaan drinken en 
over het boek te praten.”

07/ Voor welk tv-programma 

moeilijk. Ik raad beloftevolle studenten nog 
steeds aan om te doctoreren, maar niet om 
zonder perspectief een postdoc te doen.”

17/ Van welke gewoonte zou u af 
willen?
“Nagelbijten. Het is gelukkig niet drama-
tisch (lacht).”

18/ Waarop bent u het meest trots?
“Op mijn academische loopbaan, die niet 
in de sterren geschreven stond. Van de ze-
venentwintig leerlingen in mijn klas in de 
lagere school zijn er maar twee naar de uni-
versiteit gegaan. Het platteland in de jaren 
tachtig was een intellectueel weinig stimu-
lerende omgeving. Ik kan de idee van toe-
latingsproeven daarom niet met mijn ge-
weten in overeenstemming brengen, ook al 
weet ik dat één op twee eerstejaarsstudenten 
niet op zijn plaats zit. Ik was destijds wel-
licht zelf ook niet door zo’n proef geraakt.”

19/ Wanneer was u het bangst?
“Toen ik klein was, ben ik eens te ver afge-
dreven in de Noordzee, op een luchtmatras. 
En met drie kleine kinderen op de achter-
bank in Frankrijk een klapband krijgen was 
ook behoorlijk eng.” 

20/ Welke droom bewaart u voor uw 
pensioen?
“Leren pianospelen. Het jammere aan een 
academische loopbaan is dat er weinig 
ruimte overblijft voor het uitbouwen van 
andere talenten. Eén van mijn studenten 
is een begenadigd pianist. Ik ben heimelijk 
superfan, en ook een beetje jaloers.” 

21/ Wat zullen we over vijftig jaar 
onbegrijpelijk vinden?
“Volgens mij is het een kwestie van tijd 
voor alcohol het nieuwe roken wordt. De 
wetenschappelijke bewijzen zijn er al, maar 
maatschappelijk zijn we nog niet zover. 
Studenten zouden er zich beter van bewust 
moeten zijn hoe enorm schadelijk alcohol is 
voor zich ontwikkelende hersenen.” 

“ De dagen 
zijn te kort, 
te interessant, 
te spannend”
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Mijn auto lijkt soms 
een karaokebar. 
Ik zing graag mee 
met foute muziek: 
ABBA, hits uit 
de jaren tachtig ...

Steven Van Hecke:
“Ik heb weinig 
geduld. In een 

wachtkamer 
word ik gek 

zonder lectuur of 
smartphone.”
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 IN BEELD 

Hoewel fuiven tijdens de blokpe-
riode not done is, ontwaarden we 
op dinsdag 16 januari toch wat 
bescheiden feestgewoel. Aan het 
speeltuintje in het stadspark ging 
een tiental studenten uit de bol op 
heerlijk foute schlagerdeuntjes. 
Voor de actie SOS Blok willigde 
studentenkoepel LOKO enkele da-
gen lang verzoekjes van studenten 
in. Studente Maggy (midden) wilde 
even stoom aflaten met een feest-
je, waarop SOS Blok prompt kwam 
aanzetten met vlaggetjes, fris-
drank en muziek, en de studenten 
de theorie even verruilden voor 
de (dans)praktijk ... 

Blok
party

Voor je verder leest: 
sluit je Outlook!

HET ZELFBEDROG VAN DE MULTITASKER

Gebruiksaanwijzing 
voor de hedendaagse mens

MODERNE  
TIJDEN 

Dit artikel in één ruk lezen zonder tussendoor een berichtje te beantwoorden: 
moeilijk. De moderne bureauwerker struikelt door zijn dag, van mailbox naar appje 
en terug. Concentratie en focus: zó vorige eeuw? TEKST: Wouter Verbeylen | ILLUSTRATIE: Gudrun Makelberge

Conclusie:

Multitaskers op het werk 
moeten dringend af van het 
idee dat ze goed bezig zijn. De 
aandachtsversnippering van 
vandaag kost energie en geld.

en mail floept binnen, 
vaak mét geluidje, en 
je checkt meteen, want 

het zou maar eens belangrijk moe-
ten zijn. Herkenbaar? ‘Technologi-
sche ADHD’ noemde Koen De Leus, 
hoofdeconoom van BNP Paribas For-
tis, het onlangs in de krant: ons mail- en 
socialmedia gebruik zetten onze producti-
viteit op het werk zwaar onder druk. Het 
alarmpeil is stilaan bereikt.

“Daar kan ik me wel iets bij voorstellen”, 
zegt cognitief psycholoog Bert Reynvoet 
ons. “Als je voortdurend switcht tussen 
twee of meer taken – als je binnenkomende 
berichtjes altijd meteen checkt – dan moet 
je brein constant de lopende processen 
voor de ene taak uitschakelen, en die voor 
de andere activeren. Je ‘planner’, het plan-
ningscentrum vooraan in je brein, maakt 
overuren. Het lijkt dan misschien dat je veel 
werk verzet, maar de optelsom aan het ein-
de van de dag is negatief.”

Eén plus één is minder dan twee, rekent 
Reynvoet ons voor. Maar die boodschap 
komt voorlopig niet aan. “Dat is het zelfbe-
drog van de multitasker: hij denkt zélf dat 
hij goed bezig is als hij tussendoor alvast 
die mailtjes wegwerkt. Terwijl multitasken 
een mythe is: écht combineren doen we 
nooit in ons brein. We switchen, en daar 
staat een kost tegenover. Zonder verlies 
lukt multitasken alleen bij de meest een-
voudige zaken, en dan bedoel ik: muziek 
op de achtergrond – een gesprek op de ra-
dio is er al teveel aan.”
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laat dus wel degelijk sporen na. Al moeten 
we niet dramatiseren: met de juiste men-
tale hygiëne zal ons brein zich ook wel 
weer herstellen.”

Sommige experts klinken nochtans ra-
dicaler: dump die smart phone voor het 
te laat is. “Dat is wat zwart-wit. Maar er is 
vandaag wel een enorm hiaat tussen al die 
nieuwe middelen en een efficiënt gebruik 
ervan. Continu switchen is echt nergens 
goed voor: je raakt er mentaal door in de 
knoei, je brein verzuipt in de taken.”

Vluchten voor verleiding
Wordt de digital native, opgegroeid met 
de aandachtssnippers van nieuwe media, 
een betere multitasker? “Nee, dat geloof ik 
niet. Onze kinderen zijn enorm snel weg 
met apps op tablets en smartphones, en ze 
zullen er dus misschien sneller mee wer-
ken, maar niet efficiënter. Kúnnen ze zich 
nog wel concentreren? Kunnen ze nog de 
aandacht opbrengen om een boek te lezen? 
Aandacht moet je ook trainen. Het lijkt me 
niet onverstandig om ze zich gedurende 20 
à 25 minuutjes per dag op één ding te la-
ten concentreren.”

“Kijk ook naar studenten die massaal 
gaan blokken in bibliotheken, op zoek naar 
concentratie. Dat lijkt me een spontane uit-
vinding van een generatie die niet constant 
verleid wil worden door social media. De 
angst voor afleiding zit diep.”

Focus foetsie
“Laten we eerlijk zijn: minstens tach-
tig procent van de mails en berichtjes 
zijn totaal onbelangrijk. Het jammere 
is dat het in veel bedrijven het beleid 
is om ze snel te beantwoorden, om ze 
vooral niet te laten liggen. Terwijl het 

voor de productiviteit van de individu-
ele werknemer nefast is. En voor zijn ge-

zondheid: je brein consumeert enorm veel 
energie, ontspant nooit, en dat levert meer 

stress op, en mogelijk meer burn-outs.” 
Zoek je dus concentratie om iets af te wer-

ken? Sluit je Outlook even af, leg je smartp-
hone weg. “Wees gerust, de overall win zal 
groter zijn”, legt Reynvoet uit. 

Maar is dat nog realistisch vandaag de dag? 
“Natuurlijk bestaat een ideale werkdag, waar-
in je ongestoord je taken één na één afwerkt, 
niet meer. Maar we moeten gaan beseffen dat 
het echt véél minder moet met dat switchen. 
Terwijl we net het omgekeerde zien: de aan-
dachtsversnippering neemt alleen maar toe 
door smartphones en social media.”

Is afwisseling – lees: je gedachten verzet-
ten – dan nergens goed voor? “Dat kán goed 
zijn als je compleet vastzit. Maar als je juist 
in de flow van een taak zit, is het alleen maar 
nefast voor je focus.”

Ons brein leert het bij langdurig multitas-
ken zelfs af om te focussen. “Wie veel multi-
taskt, blijkt slechter te scoren op eenvoudige 
cognitieve tests. Ze maken meer fouten, zijn 
trager: ze zijn kortweg verstrooider. Onder 
de scanner toont de ‘planner’ in hun brein 
ook meer activiteit: dat constant switchen 

Psycholoog Bert Reynvoet:

Eerlijk: minstens tachtig procent 
van onze mails zijn totaal 
onbelangrijk. Het jammere is dat 
het in veel bedrijven het beleid is 
om snel mails te beantwoorden.
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